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 ايران در بخش نفت و  وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي -1ماده

ي صنعت دستريزي و نظارت بر كلیه عملیات باالدستي و پايینگاز، سیاستگذاري، راهبري، برنامه

نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي تشكیل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسالمي بر منابع 

 .نمايدو ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومي مي

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

 .اين قانون معتبر است

 1امور حاكمیتي و سیاستگذاري  -وظايف و اختیارات وزارت نفت به شرح زير است: الف  -3ماده- 

تهیه و تنظیم  -2دستي نفت ها و سیاستهاي راهبردي عملیات باالدستي و پايینمشيتعیین خط

دستي صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي مطابق هاي راهبردي عملیات باالدستي و پايینبرنامه

تعیین و بازنگري و نظارت بر  -3ها و سیاستهاي ابالغي و نظارت بر حُسن اجراي آنها مشيخط

ي تگاههاي اجرائحُسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي با همكاري دس

ها و دستورالعملهاي اجرائي جهت حفاظت، تدوين رويه -4هاي الزم ربط و صدور گواهینامهذي

نگهداري و ارتقاي سطح سالمت، بهداشت، ايمني و محیط زيست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت، 

ع مقررات و وض - 5ربط و نظارت بر اجراي آنها با هماهنگي دستگاههاي اجرائي و نهادهاي ذي

صدور دستورالعملهاي الزم براي حُسن انجام امور اكتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حريم خطوط 

 - 6هاي نفت، گاز و محصوالت پتروشیمي سازي، توزيع و مصرف فرآوردهلوله و تأسیسات، ذخیره

ال و ات، ابنیه، امو، برق و مخابرهاي خطوط لولهتأمین حفاظت و حراست از منابع، تأسیسات، شبكه

اسناد متعلق به وزارت نفت و شركتهاي تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همكاري نهادهاي 

 هايمشي مؤثر به منظور جايگزيني صادرات فرآوردهتعیین خط -7امنیتي، نظامي، انتظامي و پدافندي 

اخصهاي ز طبیعي مبتني بر شنفتي و گاز و محصوالت نهائي پتروشیمي به جاي صدور نفت خام و گا

تأيید و اعالم رسمي آمار و اطالعات میادين  - 8اقتصادي، مزيتهاي رقابتي و تكمیل زنجیره ارزش 

سازي مصرف هاي بهینهتعیین و ابالغ معیارها، مقررات و دستورالعمل -9و ذخاير نفت و گاز كشور 

ننده انرژي و نظارت بر حُسن اجراي كانرژي در تجهیزات، فرآيندها و سامانه )سیستم(هاي مصرف

سیاستگذاري و مديريت تقاضاي سوخت به منظور  -10آنها با هماهنگي دستگاههاي مربوطه 

 4/12/1389سازي مصرف سوخت در چهارچوب قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب بهینه

 -2بع نفت و گاز كشور برداري بهینه و صیانتي از ذخاير و منانظارت بر بهره -1امور نظارتي  -ب 

 -3نظارت بر فرآيند نگهداري و اداره تأسیسات دولتي صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي 

نظارت بر فرآيند  -4هاي نفتي و محصوالت پتروشیمي نظارت بر فرآيند تجارت نفت، گاز، فرآورده

نظارت بر فرآيند  - 5شور هاي نفتي و گاز در داخل كتأمین، توزيع و تنظیم بازار نفت و فرآورده
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گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي در داخل كشور به منظور تحقق اهداف سرمايه

گذاريهاي اين صنايع در خارج از كشور براساس گذاري و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمايهسرمايه

هاي مالي، فني، اداري، ینهاعمال نظارت و كنترل عملكرد شركتهاي تابعه در زم - 6مقررات مربوط 

هاي صادره نظارت و پايش مجوزها و پروانه -7حقوقي، بازرگاني، پژوهشي، قراردادها و ساير امور 

نظارت بر فرآيند تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت  - 8دستي نفت در عملیات باالدستي و پايین

هاي عملیاتي، مالي و بازرگاني فیق برنامهتل -1امور اجرائي  -نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي پ 

ها و سیاستهاي ابالغي جهت تنظیم برنامه جامع صنعت مشيشركتهاي اصلي تابعه و تطبیق آن با خط

ريزي تدوين نظام جامع بودجه -3تهیه، تنظیم و انتشار ترازنامه ساالنه حاملهاي انرژي  -2نفت 

برداري براي اشخاص واجد فعالیت و پروانه بهره صدور مجوز -4عملیاتي و مديريت منابع مالي 

 دستي صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي با رعايتشرايط بخشهاي غیردولتي در عملیات پايین

برداري براي اشخاص حقوقي واجد صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره - 5قوانین و مقررات 

شناسايي،  - 6كلیه میادين نفت و گاز كشور  صالحیت براي اكتشاف، توسعه، استخراج و تولید از

آمايش و پیشنهاد مكانهاي مناسب براي ايجاد و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حوزه نفت، 

هاي آمايش سرزمین و اعمال سیاستهاي حمايتي و گاز، پتروشیمي و پااليشي در چهارچوب برنامه

تأيید صالحیت  -7ن مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز نظارتي بر فرآيند توسعه و اداره هر يك از اي

تشكیل انجمنها، تشكلهاي تولیدي، تجاري و خدمات مهندسي در صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و 

تهیه، تدوين  - 8پااليشي به منظور صدور مجوز تشكیل و نظارت بر آنها با رعايت قوانین و مقررات 

 گاز، پتروشیمي و پااليشي كشور متناسب با نرخ عوامل و ابالغ فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت،

تهیه و تدوين فهرست و  -9ربط مندرج در فهرست بهاي عمومي منتشره از سوي مراجع رسمي ذي

هاي تخصصي صنعت نفت، گاز، ارزيابي صالحیت سازندگان، پیمانكاران و مشاوران در رشته

تدوين و ابالغ نظام جامع فناوري اطالعات و  -10پتروشیمي و پااليشي برابر قوانین و مقررات 

ربط در كلیه هاي ذيارتباطات منابع سازماني و نظارت بر طراحي و استقرار زيرساختها و سامانه

ايجاد ساز و كارهاي الزم براي گسترش  -11سطوح فعالیت صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي 

تي و محصوالت پتروشیمي اعم از مصرف داخلي و هاي نفعرضه نفت خام، میعانات گازي، فرآورده

 -ربط ت صادراتي از طريق بورس با رعايت الزامات قانوني و با مشاركت دستگاهها و نهادهاي ذي

گذاري صنعت نفت، اي و سرمايهتأيید طرحهاي توسعه -1گذاري و تأمین منابع مالي امور سرمايه

ايجاد ساز  -2نجیره تولید و ايجاد ارزش افزوده بیشتر گاز، پتروشیمي و پااليشي به منظور تكمیل ز

اي و و كار مؤثر براي جذب منابع مالي موردنیاز داخلي و خارجي به منظور اجراي طرحهاي توسعه

هاي داخلي و جذب و هدايت سرمايه -3حفظ و نگهداشت توان تولید با رعايت قوانین و مقررات 
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ربوري با اولويت میادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي خارجي به منظور توسعه میادين هیدروك

گذاران و پیمانكاران داخلي و خارجي بدون انتقال جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايه

، امور منابع انساني -مالكیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين تولید صیانت شده ث 

اكز و مؤسسات آموزشي، دانشگاهي، تحقیقاتي، پژوهشي و حفظ و تقويت مر -1علمي و فناوري 

مطالعاتي جهت ارتقاي سطح علمي و عملیاتي و مهارتهاي فني و كاربردي موردنیاز صنعت نفت، 

هاي تهیه و انتشار نشريه -2گاز، پتروشیمي و پااليشي با رعايت استانداردهاي آموزش عالي كشور 

لي به منظور ارتقاي سطح دانش در صنعت نفت، گاز، الملعلمي، فني و تخصصي داخلي و بین

تدوين نظام جامع سرمايه انساني متناسب با نیازهاي  -3پتروشیمي و پااليشي برابر قوانین و مقررات 

تدوين نظام جامع كیفیت  -4صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي و نظارت بر حُسن اجراي آن. 

یت تولیدات و خدمات داخلي و اعمال سیاستهاي حمايتي از منظور ارتقاي كیف كاال و خدمات به

سازي و طراحي و ساخت تجهیزات و تأسیسات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و بومي

هاي حمايتي اتخاذ سیاست - 5ربط در داخل كشور پااليشي با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي

منظور گاز، پتروشیمي و پااليشي به درمورد شركتها و مؤسسات داخلي حوزه صنعت نفت،

توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فني و مهندسي 

تدوين نظام  - 6وري در اقتصاد ملي المللي و در راستاي ارتقاي شاخصهاي بهرههاي بیندر عرصه

ي بنیان براي استفاده از فناوريهاتهاي دانشريزي و حمايت از فناوريها و فعالیجامع پژوهشي و برنامه

ها پیشرفته و انتقال دانش فني در صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي با همكاري ساير وزارتخانه

نمودن اولويتهاي پژوهشي و فناوري صنعت نفت سازي و همسويكپارچه -7ربط و دستگاههاي ذي

فراهم كردن زيرساختهاي نظام پژوهشي و  - 8و فناوري هاي ملي در حوزه علم با سیاستها و برنامه

فناوري با تقويت منابع انساني ماهر و متخصص موردنیاز صنعت نفت با هماهنگي وزارت علوم، 

حمايت از توسعه كاربرد فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف  -9تحقیقات و فناوري 

امور  -ا استفاده از توسعه ظرفیتهاي محلي انرژي ج مصرف و جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي ب

تعیین و تدوين ديپلماسي انرژي كشور و مشاركت در فرآيند توسعه امنیت ملي با  -1الملل بین

ربط در چهارچوب سند ملي راهبرد انرژي استفاده از منابع انرژي با همكاري دستگاهها و نهادهاي ذي

المللي، مذاكره و انعقاد برقراري روابط بین -2اسالمي ايران كشور و سیاستهاي كلي نظام جمهوري 

المللي در هاي دو يا چندجانبه با دولتها و مؤسسات بیننامهها و مقاولهها، موافقتنامهتفاهمنامه

گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليشي هاي علمي، فني، صنعتي، تجاري و سرمايهزمینه

عضويت يا نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در  -3دولت با رعايت قوانین  به نمايندگي از طرف

 ربط با رعايت قوانینالمللي ذيكلیه سازمانها، مجامع و كنفرانسهاي بین
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 وزير نفت رئیس مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت  -4ماده

 .است

 ي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب اعضاي هیأت مديره شركتهاي اصل - 5ماده

-شوند. اعضاي همجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركتهاي مذكور با حكم وزير منصوب مي

مديره شركتهاي اصلي تابعه از بین خود يك نفر را جهت احراز سمت مديرعامل شركت پیشنهاد يأت

 .گرددسمت منصوب مينمايند كه با موافقت و حكم وزير به اين مي

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

 درسوزيران ميشرايط عمومي قراردادهاي نفتي با پیشنهاد وزير نفت به تصويب هیأت -7ماده. 

 اين  یارات مندرج دربودجه ساالنه وزارت نفت متناسب با ساختار تشكیالتي، وظايف و اخت - 8ماده

 .شودكشور درج ميعنوان دستگاه اجرائي در قانون بودجه سنواتي كلقانون به

 وزارت نفت موظف است براي دستیابي به اهداف موضوع اين قانون نمودار كالن تشكیالتي  -9ماده

 .جمهور برساندانساني رئیسخود را تدوين كند و به تأيید معاونت توسعه مديريت و سرمايه

 نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه  -10ماده

ذيري و پباشند با رويكرد تقويت رقابتوزارت نفت كه در واحدهاي عملیاتي و تخصصي شاغل مي

ه نامبرداري از میادين مشترك و حفظ نیروي انساني متخصص تابع آيینسرعت بخشیدن به بهره

خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانین و 

انساني مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأيید معاونت توسعه مديريت و سرمايه

تصويب االجراء شدن اين قانون بهماه پس از الزمشود و حداكثر ظرف ششجمهور تهیه ميرئیس

 .رسدور ميجمهرئیس

 واگذاري و اجراي طرحهاي مربوط به اكتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادين  -11ماده

ز نامه معامالت شركت ملي نفت ايران امشترك نفت و گاز با تأيید وزير نفت و فقط با رعايت آيین

حداقل سهم  در اجراي اين ماده، تعیین -1شمول قانون برگزاري مناقصات مستثني است. تبصره

( قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي، تولیدي، صنعتي 3ارزش كار طرف ايراني موضوع ماده )

 12/12/1375منظور صدور خدمات مصوب ها و ايجاد تسهیالت بهو اجرائي كشور در اجراي پروژه

موضوع اين  آالت مربوط به طرحهايترخیص كاالها و ماشین -2بر عهده وزير نفت است. تبصره

هاي ماده از مبادي گمركي كشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودي و هزينه

حسابي و تأيید وزيرنفت مجاز است و گمركي، بالفاصله پس از ثبت در مبادي فوق با تعهد ذي

مديد شود. تحقوق متعلقه پس از محاسبه و اعالم به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت پرداخت مي

 .موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است
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 وزير نفت عضو شوراي اقتصاد است -12ماده. 

 كار ومنظور تدوين و تنظیم مقررات الزم و بهبود فضاي كسبوزارت نفت مكلف است به -13ماده

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 

مجمع  25/3/1387( قانون اساسي مصوب 44( قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهل و چهارم )53)

 .تصويب هیأت وزيران برساندهاي بعدي آن بهتشخیص مصلحت نظام و اصالحیه

 رت نفت و شركتهاي تابعه از نظر بازنشستگي و اموررفاهي تابع صندوقهاي كاركنان وزا -14ماده

ويب باشند كه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصانداز و رفاه كاركنان صنعت نفت ميبازنشستگي، پس

انداز كاركنان عضو صندوقهاي مذكور وجوه بازنشستگي و پس -1رسد. تبصرهصالح ميمراجع ذي

دوقهاي -لیه درآمدهاي صن-ك -2باشد. تبصرهوزارت نفت و شركتهاي تابعه نميهاي جزء دارايي

ارگیري منابع آنها به استثناي كسور بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما، سود -كمذكور از محل به

 .باشدسپرده نزد بانكها و وام كاركنان عضو مشمول مالیات قانوني مي

 و اليحه  8/7/1358اليحه قانوني تأسیس وزارت نفت، مصوب از تاريخ تصويب اين قانون،  -15ماده

 .گرددلغو مي 29/3/1359قانوني متمم اليحه قانوني تأسیس وزارت نفت، مصوب 

 ماه شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت]امضاء[ قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه

به تأيید  27/2/1391ويب شد و در تاريخ يكهزار و سیصد و نود و يك مجلس شوراي اسالمي تص

 علي الريجاني -شوراي نگهبان رسید. رئیس مجلس شوراي اسالمي 

 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=349630 
 

 1390 قانون اصالح قانون نفت -2

 

 

 شود به شرح ذيل كه از اين پس قانون نامیده مي 9/7/1366( قانون نفت مصوب 1ـ ماده )1ماده

 :گردداصالح مي

o ـ نفت: 1رود: ـ اصطالحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار مي1ماده

هیدوركربورهايي كه به صورت نفت خام، میعانات گازي، گاز طبیعي، قیر طبیعي، پلمه 

ي يافت شده و يا طي عملیات هاي آغشته به نفت به حالت طبیعسنگهاي نفتي و ماسه

http://www.dastour.ir/Print/?LID=349630


10 

 

ـ گاز طبیعي: هیدروكربورهايي كه در سازندهاي گازي مستقل، 2آيد. باالدستي به دست مي

گنبدهاي گازي و يا محلول در نفت در شرايط متعارف به حالت گاز موجود است و يا طي 

ابع و يا مخازن ـ منابع نفتي: هر يك از من3آيد. عملیات باالدستي همراه با نفت خام به دست 

زيرزمیني يا روزمیني در تقسیمات داخل سرزمین، آبهاي داخلي، ساحلي، فالت قاره و 

المللي كه احتمال وجود نفت در آن است المللي مجاور مرزهاي كشور و آبهاي آزاد بینبین

ـ 4گردد. و مشخصات فني و مختصات جغرافیايي آن توسط وزارت نفت مشخص مي

نفت: كلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، عملیات باالدستي 

سازي و صادرات آن مانند برداري و صیانت از منابع نفتي، انتقال، ذخیرهاستخراج، بهره

شناسي، ژئوفیزيك، ژئوشیمي، حفر و خدمات فني چاهها، برداري، زمینجويي، نقشهپي

منجر به برداشت بهینه و حداكثري از منابع نفتي  تزريق گاز، آب، هوا و يا هر فعالیتي كه

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 

 ظیر مديريت و نظارت بر تأمیندستي را شامل شود. مواردي نو يا عرضه براي عملیات پايین

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 

دستي ینـ عملیات پاي 5شود. پشتیباني عملیات فوق جزء عملیات باالدستي محسوب مي

نفت: به كلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پااليش در تأسیسات 

هاي نفتي و استفاده از آنها براي تولید محصوالت پتروشیمیايي پااليشي جهت تولید فرآورده

هاي نفتي و سازي، توزيع، فروش داخلي، صادرات و واردات فرآوردهو انتقال، ذخیره

شود. مواردي نظیر تأمین كاالها و مواد صنعتي، آموزش ت پتروشیمیايي اطالق ميمحصوال

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 

ـ واحد عملیاتي: هر واحد، سازمان، مؤسسه يا شركتي كه  6شود. يدستي محسوب مپايین

دستي نفت را به صورت اصلي، فرعي، تخصصي، عمومي و عملیات باالدستي يا پايین

ـ تولید صیانت شده 7دار است. خدمات جنبي نفتي براساس قوانین و مقررات مربوط عهده

ز هینه و حداكثري ارزش اقتصادي تولید ااز منابع نفت: كلیه عملیاتي كه منجر به برداشت ب

شود و باعث جلوگیري از اتالف ذخاير در منابع نفتي كشور در طول عمر منابع مذكور مي

هاي نفتي: كلیه ـ فرآورده 8گردد. چرخه تولید نفت براساس سیاستهاي مصوب مي

ور مستقیم طبهتواند آيد و ميمحصوالتي كه در تأسیسات فرآوري و پااليش نفت به دست مي
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ـ 9مصرف و يا در ساير واحدهاي عملیاتي و پتروشیمیايي به محصول نهائي تبديل شود. 

محصوالت پتروشیمیايي: كلیه محصوالتي كه در تأسیسات پتروشیمیايي از نفت و 

طور مستقیم مصرف و يا براي تولید محصول تواند بهآيد و ميهاي نفتي به دست ميفرآورده

ـ محصوالت نهائي: محصوالتي كه پس از تولید، امكان 10یات استفاده شود. نهائي در عمل

ـ انتقال نفت: 11طور مستقیم قابلیت مصرف دارند. تولید محصول ديگري از آنها نیست و به

كلیه اقدامات و عملیاتي كه براي ارسال نفت استخراج شده يا استحصال شده از منابع نفتي 

يف، ارسال گیرد. اين تعرهاي صادراتي انجام ميشیمیايي و پايانهبه تأسیسات پااليشي و پترو

ـ انتقال 12د. گردنفت از مبادي وارداتي به تأسیسات پااليشي و پتروشیمیايي را نیز شامل مي

 هاي نفتي از تأسیساتهاي نفتي: كلیه اقدامات و عملیاتي كه براي ارسال فرآوردهفرآورده

نبارهاي اصلي و تداركاتي، مبادي توزيع، تأسیسات پتروشیمیايي پااليشي، مبادي وارداتي و ا

ـ خطوط لوله: كلیه خطوط انتقال منابع نفتي به 13گیرد. هاي صادراتي انجام ميو يا پايانه

تأسیسات پااليشي و پتروشیمیايي و يا مبادي صادرات و واردات و همچنین خطوط انتقال 

ايي به انبارهاي اصلي و مبادي توزيع داخلي و هاي نفتي و محصوالت پتروشیمیفرآورده

هاي نفتي و ـ تجارت نفت، فرآورده14شود. هاي صادراتي كه از طريق لوله انجام ميپايانه

 گذاري و عقد قرارداد خريدمحصوالت پتروشیمیايي: به اقدامات و عملیات بازاريابي، قیمت

 هاي نفتي وه و معاوضه نفت، فرآوردهو فروش، صادرات و واردات، انتقال )ترانزيت(، مبادل

هاي نفتي: كلیه سازي نفت و فرآوردهـ ذخیره15شود. محصوالت پتروشیمیايي اطالق مي

هاي نفتي و محصوالت سازي و بازآوري نفت، فرآوردهاقدامات و عملیات مربوط به ذخیره

 سنگي و نمكي وهاي پتروشیمیايي در مخازن سطحي فلزي، بتني، زيرزمیني اعم از مغاره

ن هاي صادراتي، تأمیمخازن تخلیه شده نفت و معادن متروكه است كه جهت تحويل به پايانه

خوراك واحدهاي پااليشي و پتروشیمیايي به منظور جلوگیري از توقف فعالیت واحدهاي 

د هاي نفتي و ايجاد توازن بین تولیعملیاتي، همسان نمودن و افزايش كیفیت نفت و فرآورده

ـ قرارداد نفتي: توافق دو يا چند جانبه بین وزارت نفت يا هر 16شود. مصرف انجام ميو 

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 

صوالت هاي نفتي و محدستي و يا تجارت نفت، فرآوردهاالدستي و پايینقسمتي از عملیات ب

ـ امور حاكمیتي صنعت نفت: اعمال حق حاكمیت 17گیرد. پتروشیمیايي، مورد تعهد قرار مي

ريزي، و مالكیت عمومي از طرف جمهوري اسالمي ايران بر منابع نفتي و سیاستگذاري، برنامه

بر اقدامات اجرائي در صنعت نفت و پتروشیمي اعم از هدايت و راهبري و نظارت عالیه 
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ـ شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت: شركتهاي ملي 18دستي است. عملیات باالدستي و پايین

هاي نفتي ايران كه تابع وزارت نفت نفت، گاز، پتروشیمي و پااليش و پخش فرآورده

( %50كه بیش از پنجاه درصد )ـ شركتهاي فرعي تابعه وزارت نفت: شركتهايي 19باشند. مي

 .سهام آنها متعلق به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت است

 گردد( قانون به شرح ذيل اصالح مي2ـ ماده )2ماده: 

o ـ كلیه منابع نفتي جزء انفال و ثروتهاي عمومي است. اعمال حق حاكمیت و مالكیت 2ماده

 .مي بر عهده وزارت نفت استعمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسال

 گردد( قانون به شرح ذيل اصالح مي3ـ ماده )3ماده: 

o هیأت عالي» ـ نظارت بر اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومي بر منابع نفتي به عهده 3ماده 

ـ 1ود: شاست كه به موجب اين قانون و با تركیب زير تشكیل مي« نظارت بر منابع نفتي

ـ 3جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئیسـ معاون برنامه2هیأت  وزير نفت به عنوان دبیر

ـ رئیس  5ـ رئیس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 4وزير امور اقتصادي و دارايي 

ـ رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  6كمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي 

از معاونین وزارت نفت به انتخاب  ـ دو نفر 8ـ دادستان كل كشور 7مجلس شوراي اسالمي 

ـ جلسات هیأت با تعداد 2ـ كلیه اعضاء هیأت، حق رأي دارند. تبصره1وزير نفت تبصره

يابد و حضور دادستان كل كشور و يكي از رؤساي حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت مي

ـ تصمیمات اين هیأت با رأي اكثريت مطلق 3كمیسیونهاي مذكور الزامي است. تبصره

 .حاضران، قطعي است

 گردد( قانون به شرح ذيل اصالح مي7ـ ماده )4ماده: 

o ـ نظارت بر اجراي 1ـ وظايف هیأت عالي نظارت بر منابع نفتي به شرح زير است: 7ماده

و  8/11/1386( قانون اساسي مصوب 44قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهل و چهارم )

ررسي و ارزيابي اجراي سیاستهاي راهبردي و ـ ب2اصالحات بعدي آن در حوزه نفت و گاز 

هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت برنامه

ـ بررسي و ارزيابي متن، حجم 3بهینه و حداكثري ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذكور 

گاز در جهت صیانت مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و 

ـ تهیه گزارش 4از عوايد حاصل از انفال عمومي در حوزه نفت و گاز و امكان اجراي قرارداد 

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 

 .رسداز ابالغ اين قانون با پیشنهاد وزير نفت به تصويب هیأت وزيران مي پس
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 گردد( به قانون الحاق مي12ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ) 5ماده: 

o هاي جاري صنعت گذاري و تأمین هزينهـ به منظور اجراء و تحقق طرحهاي سرمايه12ماده

میعانات گازي تولیدي كه در قوانین بودجه  نفت، درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبیعي و

ربط شود، به وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه ذيساالنه كل كشور تعیین مي

 .يابد تا براساس قوانین موضوعه هزينه شودتخصیص مي

 گردد( به قانون الحاق مي13ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ) 6ماده: 

o ن منابع امور زيربنائي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات ـ به منظور تأمی13ماده

د. يابنفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصیص مي

میزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قوانین برنامه و بودجه 

 .شودساالنه كل كشور تعیین مي

 گردد( به قانون الحاق مي14ده به شرح ذيل به عنوان ماده )ـ يك ما7ماده: 

o ـ كلیه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعي و میعانات گازي در 14ماده

داري كل طور مستقیم به خزانهچهارچوب قانون برنامه پس از كسر پرداختهاي بیع متقابل، به

( اين قانون، طبق 6( و )5مقرر در مواد )شود و درصدهاي كشور نزد بانك مركزي واريز مي

ـ درآمد حاصل از میعانات 1گردد. تبصرهقوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي

گازي تولیدي پس از واريز به حساب بانك مركزي و كسر كسورات قانوني مربوط، با اعالم 

( در اختیار 5اده )الحساب سهم مذكور در مطور كامل بابت عليداري كل كشور بهخزانه

ـ درآمد حاصل از 2گیرد. تبصرهوزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه آن قرار مي

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 

 .گردد تا براساس قوانین موضوعه هزينه شودمي واريز

 گردد( به قانون الحاق مي15ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ) 8ماده: 

o وزارت نفت و شركتهاي تابعه يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات  ـ 15ماده

تضمن میادين نفتي كه م گاز طبیعي و گاز طبیعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در

تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسالمي تسلیم 

 .نمايدمي

 گردد( به شرح ذيل اصالح مي16( قانون به عنوان ماده )12ـ ماده )9ماده: 

o گرددلغو مي 8/5/1353ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قانون نفت مصوب 16ماده. 
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 فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بیست و دوم  ]امضاء[ قانون

به تأيید  1/4/1390خردادماه يكهزار و سیصد و نود مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 شوراي نگهبان رسید. رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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 1366 قانون نفت -3

  

 

  شود، شامل تعاريف اصالحات و كلمات زير هر كجا كه در اين قانون به كار برده ميـ تعاريف  1ماده

نفت ـ عبارت است از كلیه هیدروكربورها به استثناي ذغال سنگ مفاهیم مشروح در اين ماده است: 

ز آنكه نفت اعم اهاي آغشته بهبه صورت نفت خام، گاز طبیعي، قیر، پلمه سنگهاي نفتي و ماسهكه 

به حالت طبیعي يافت شود و يا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعي به دست آيد. 

هاي داخلي و ساحلي و منابع نفتي ـ عبارت است از هر يك از تقسیمات داخل سرزمین و آب

آن باشد و مشخصات فني و جغرافیايي ويژه المللي و فالت قاره كشور كه احتمال وجود نفت دربین

عملیات نفتي ـ عبارت است از كلیه عملیات مربوط به آن توسط وزارت نفت مشخص شده باشد. 

شناسي، اكتشاف، برداري، زمینبرداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشهصیانت و بهره

اي براي احداث تأسیسات هاي سرمايهراج، تحصیل اراضي الزم و تهیه و اجراي طرحاستخحفاري،

حراست از تأسیسات و واحدهاي مربوط به و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و

صنعت نفت. همچنین عملیات تولید و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هیدروكربورهاي 

 هاي فرعي و مشتقات نفتي وتصفیه نفت خام و تهیه فرآورده "زغال سنگ استثنايبه"طبیعي 

فتي ها و مشتقات ناستفاده از فرآوردهآوري و تصفیه گاز طبیعي و تولید گاز و محصوالت همراه،جمع

و گازي در تولید انواع محصوالت پتروشیمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصوالت نفت 

هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و و فعالیتپتروشیمي و گاز و

ي نفت و ايجاد تسهیالت و خدمات جنبپتروشیمي و تهیه و تولید كاالها و مواد صنعتي مورد استفاده

براي اين عملیات و آموزش و تأمین نیروي كار متخصص. ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي 

ريزي ها و برنامههاي ذيربط و بررسيآلودگي در عملیات با رعايت ضوابط سازمانمحیط از و حفاظت

هاي عملیات فوق و انجام مشاوره در زمینهو طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قراردادهاي پیمانكاري و

هاي علمي و فني براي بسط و تكمیل تكنولوژي و ارتقاء ها و پژوهشمطالعات و تحقیقات و آزمايش
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فني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطالعات علمي و انشد

د عملیات حدوذيصالح در زمینه عملیات نفتي. فني و تجربیات صنعتي با مؤسسات داخلي و خارجي

وري ها و نهادهاي جمههاي ساير دستگاهها و طرحنفتي در هر زمینه كه به وظايف قانوني و برنامه

هايي خواهد بود كه به وسیله وزارت نفت تهیه و به نامهطبق آيینكند،اسالمي ايران تداخل پیدا مي

واحدهاي عملیاتي ـ عبارت است از هر سازمان، مؤسسه و يا تصويب هیأت وزيران خواهد رسید. 

قرارداد  باشد.شركتي كه عملیات اصلي و فرعي تخصصي و عمومي خدمات جنبي نفتي را عهده دار

ـ عبارت است از تعهداتي كه بین وزارت نفت يا يك واحد عملیاتي يا هر شخص حقیقي يا حقوقي 

جمهوري اسالمي ايران و بر مبناي مقررات اين قانون اجراي شود كه طبق مقررات دولتمنعقد مي

 .قسمتي از عملیات نفتي را بر عهده گیرد

  قانون اساسي در  45هاي عمومي است و طبق اصل روتـ منابع نفت كشور جزء انفال و ث 2ماده

ه در هايي كگذاريها و سرمايهو تجهیزات و داراييباشد و كلیه تأسیساتاختیار حكومت اسالمي مي

هاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت

اعمال حق حاكمیت و مالكیت نسبت به منابع ي خواهد بود. ملت ايران و در اختیار حكومت اسالمبه

و تأسیسات نفتي متعلق به حكومت اسالمي است كه بر اساس مقررات و اختیارات مصرح اين قانون 

 .هاي كلي كشور عمل نمايدباشد كه بر طبق اصول و برنامهعهده وزارت نفت ميبه

  ون بر عهده وزارت نفت و شركتهاي تابعه و نظارت ـ اعمال حقوق و اختیارات مصرح اين قان 3ماده

 .اين قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بودبر انجام عملیات نفتي و ساير وظايف مندرج در

  برداري در سراسر كشور و فالت قاره و درياها ـ وزارت نفت براي انجام عملیات نفتي و بهره 4ماده

هاي نفت و گاز و پتروشیمي پس از هاي شركتاسنامهاسهايي را تأسیس نمايد.تواند شركتمي

هاي تصويب مجلس شوراي اسالمي به مورد اجراء گذارده خواهد شد. تصويب اساسنامه

تبصره ـ وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين ها با هیأت وزيران خواهد بود. شركتساير

تصويب به را ظرف مدت يك سال جهتهاي نفت، گاز و پتروشیمي هاي شركتقانون، اساسنامه

 .مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

  ـ انعقاد قراردادهاي مهم فیمابین وزارت نفت يا واحدهاي عملیات نفتي با اشخاص حقیقي و  5ماده

اي خواهد بود كه با پیشنهاد وزارت نامهمهم تابع آيینحقوقي داخلي و خارجي و تشخیص موارد

طبق وزيران خواهد رسید. و قراردادهاي منعقد فیمابین وزارت نفت با دولتهانفت به تصويب هیأت 

 .شودقانون اساسي عمل مي 77اصل 

  ها بر اساس بودجه واحدهاي عملیات از طريق وزارت نفت پیشنهاد و گذاريـ كلیه سرمايه 6ماده

رجي در اين گذاري خاشود. سرمايهكشور درج ميپس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل
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تبصره ـ در صورت استفاده از بودجه عمومي طبق مقررات عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. 

 .شودعمومي دولت عمل مي

  هاي صحیح نظارت و ـ وزارت نفت مكلف است در جريان عملیات نفتي ضمن برنامه ريزي 7ماده

ي هاي طبیعي و تأسیسات و جلوگیرحفاظت منابع و ثروتمراقبت كامل جهت صیانت ذخاير نفتي و

 .هاي ذيربط عمل كندهوا، آب، خاك( با هماهنگي سازماناز آلودگي محیط زيست )

  هاي ثابت صنعت نفت در داخل كشور تابع قوانین و مقررات واحد گذاريـ كلیه سرمايه 8ماده

قررات عمومي جمهوري وجود نداشته باشد، تابع ممربوطه خواهد بود و در مواردي كه قانون خاصي

هاي صرف شده كه در اختیار واحدهاي عملیات نفتي گذاشته شده يا سرمايهاسالمي ايران است. 

آنها منوط به اجازه وزارت هاي واحد مزبور خواهد بود ولي هر گونه نقل و انتقالشود، جزء داراييمي

 .باشدنفت مي

  و حراست از منابع و تأسیسات نفتي و اموال  ـ وزارت نفت موظف است براي تأمین حفاظت 9ماده

با هماهنگي وزارت كشور و همكاري نیروهاي انتظامي و اسناد صنعت نفت به جاي گارد صنعت نفت

تصويب نامه اجرايي آن به وسیله وزارتین نفت و كشور تهیه و بهواحدي به نام تأسیس نمايد. آيین

أسیس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت تبصره ـ هزينه تهیأت وزيران خواهد رسید. 

 .صنعت و نفت خواهد بود

  ابي به يـ وزارت نفت مكلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروي انساني مورد نیاز و راه 10ماده

 مختلف صنعت نفت به طرق مقتضي و با هماهنگيهايتكنولوژي پیشرفته و رشد و توسعه در رشته

راكز مهاي آموزشي و تشكیلاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با طرح برنامههو تبعیت از سیاست

هاي تحقیقاتي و آزمايشگاهي به طور مستمر بكوشد و با اتخاذ تدابیر مؤثر تعلیماتي و تأسیس مجتمع

علمي و عملي كاركنان و كارشناسان و ايجاد محیط مناسب در راه باال بردن سطح دانش و اطالعات

 .و تشويق عناصر كار آمد متعهد و متخصص اقدام نمايدبراي جذب 

  ـ اراضي و اعیاني و هر گونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقي مورد نیاز عملیات نفتي  11ماده

پتروشیمي كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد هاي نفت و گاز وهاي شركتطبق اساسنامه

 .رسید، تحصیل خواهد شد

  صويب اين قانون هر گونه قوانین و مغاير با اين قانون ملغي استـ با ت 12ماده. 

 [ قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهر ماه يك هزار ]امضاء

به تأيید شوراي  1366.7.23و در تاريخ و سیصد و شصت و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب

 لس شوراي اسالمي ـ اكبر هاشميريیس مجنگهبان رسیده است. 
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 1353 قانون نفت -4

 

 

  اصطالحات و كلمات زير هر كجا كه در اين قانون به كار برده شود ـ اصطالحات و تعبیرات  1ماده

عبارت است از نفت خام، گاز  "نفت"اهیم مشروح در اين ماده خواهد بود. شامل تعاريف و مف

هیدروكربورهاي مايع اعم از آن كه به حالت طبیعي يافت شود و يا به وسیله طبیعي، آسفالت و كلیه

كه مختلف از نفت خام و گاز طبیعي جدا شود و نیز هر فرآورده مهیاي استفاده يا نیمه تماميعملیات

م از شیمیايي يا هر گونه طريقه ديگري اعمزبور به وسیله تبديل گاز به مايع يا تصفیه يا عمل از مواد

عبارت است  "منابع نفتي"آن چه اكنون معمول است و آن چه در آينده معمول شود به دست آيد. 

ده اقع شاز كلیه منابع و ذخاير زيرزمیني داراي نفت اعم از اين كه در خشكي يا در مناطق دريايي و

م اع "عملیات نفتي"عبارت است از آبهاي داخلي و ساحلي و فالت قاره.  "مناطق دريايي"باشد. 

برداري، پااليش، حمل و نقل، پخش و خريد است از كلیه عملیات مربوط به اكتشاف، توسعه، بهره

رداد عبارت است از هر شخصي كه طبق مقررات اين قانون قرا "طرف قرارداد"و فروش نفت. 

عبارت  "شخص"باشد. پیمانكاري يا مشاركت يا فروش نفت با شركت ملي نفت ايران امضاء كرده

است از شخص يا اشخاص طبیعي يا حقوقي لیكن در اين قانون عنوان شخص به شركت ملي نفت 

عبارت از قراردادي است كه به  "قرارداد پیمانكاري"شود. نميايران و شركتهاي فرعي آن اطالق

موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجراي برخي از عملیات نفتي را در ناحیه معیني از طرف 

 قرارداد"گیرد. ملي نفت ايران و به نام آن شركت بر طبق مقررات اين قانون بر عهده ميشركت

قرارداد "گردد. اين قانون منعقد مي 3ماده  3عبارت است از قراردادي كه در اجراي بند  "مشاركت

پیمانكار "اين قانون منعقد گردد  12عبارت است از قراردادي كه به موجب مقررات ماده  "فروش

http://www.dastour.ir/Print/?LID=286655
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اين قانون اجراي عملیات و انجام تعهدات  8ماده  3عبارت از شركتي است كه به موجب بند  "كل

م عقد هنگاعبارت است از وجه معیني كه "پذيره"گیرد. ميمقرر در قرارداد پیمانكاري را بر عهده

شود و يك جا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت بیني ميقرارداد پیش

عبارت است از هر يك از تقسیماتي كه شركت ملي  "بخش نفتي"گردد. نفت ايران پرداخت ميملي

اعم  "ناحیه"كرده باشد. اين قانون براي خشكي و يا مناطق دريايي تعیین 4نفت ايران به موجب ماده 

است از كل يا هر قسمت از ناحیه يا نواحي كه به موجب قراردادي براي اجراي عملیات اكتشاف و 

 .شودتوسعه تخصیص داده مي

  شركت ملي نفت ايران مسئول انجام وظايف و ـ اختیارات و وظايف شركت ملي نفت ايران  2ماده

باشد. شركت مزبور در بر اجراي آن مي اعمال حقوق و اختیارات مصرح در اين قانون و نظارت

 .مسئولیت به ترتیب مقرر در اساسنامه قانوني خود عمل خواهد كردانجام اين

  ـ منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق  1ـ اجازه مذاكره و انعقاد قرارداد  3ماده

داري و پخش بربهرهتوسعه، تولید،مالكیت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمینه اكتشاف، 

نفت در سرتاسر كشور و فالت قاره منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايران است كه رأساً يا به 

تواند ـ شركت ملي نفت ايران مي 2در آن باره اقدام خواهد كرد. ها و پیمانكاران خودوسیله نمايندگي

بخشهاي آزاد نفتي با هر شخص اعم از ايراني و به منظور اجراي عملیات اكتشاف و توسعه نفت در 

وارد مذاكره شود و قراردادهايي را كه مقتضي بداند بر مبناي پیمانكاري و با رعايت مقررات خارجي

قراردادهاي مزبور بعد از تأيید هیأت وزيران به موقع و مصرحات اين قانون تنظیم و امضاء نمايد. 

تواند به منظور ايجاد پااليشگاه و اجراي ملي نفت ايران مي ـ شركت 3اجراء گذارده خواهد شد. 

شخص اعم از ايراني و خارجي عملیات پااليش نفت در داخل كشور رأساً يا از طريق مشاركت با هر

شود مشروط به رعايت شرايط زير خواهد بود: اقدام نمايد مشاركتهايي كه به اين منظور انجام مي

ايران هیچ گاه نبايد از پنجاه درصد كمتر باشد. ب ـ مدت مشاركت در الف ـ سهم شركت ملي نفت 

هر قرارداد به تشخیص و نظر شركت ملي نفت ايران معین خواهد شد ولي در هر حال اين مدت از 

شود كه به پااليشگاه تحويل ميباال كلیه نفت خامي 3ـ در مورد بند  4نخواهد كرد. بیست سال تجاوز

درآمد دولت ايران خواهد ار حساب خواهد شد و منافع پااليش مشمول مالیات بربه قیمت رايج باز

تواند براي انجام عملیات نفتي در خارج كشور با هر شخص و ـ شركت ملي نفت ايران مي 5بود. 

مقررات اين قانون نسبت به عملیات شركت ملي داند مشاركت نمايد وهر طريق كه مقتضي ميبه

 .ج كشور مجري نخواهد بودنفت ايران در خار

  ـ تصمیم درباره آزاد كردن يا بستن، تعیین يا تغییر حدود بخشهاي  1ـ اعالن آزادي بخشها  4ماده

ـ آزاد بودن بخشها از طريق نشر آگهي، متضمن  2نفتي در هر مورد با شركت ملي نفت ايران است. 
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ـ شركت ملي نفت ايران در مورد هر  3شرايط تنظیم پیشنهاد و مهلت تسلیم آن اعالم خواهد شد. 

كند دفترچه مشخصاتي حاوي موقعیت جغرافیايي و بخش يا هر جزيي از آن كه آزاد اعالن مي

هر ـ قسمتهايي از ناحیه 4شناسي و ساير اطالعات مربوط به آن تهیه خواهد كرد. زمینعموميوضع

گردد تا مشمول آن قرارداد اخراج مي شود و از ناحیهقرارداد كه بعد از اجراي عملیات تفكیك مي

 اعالن نشده باشد بسته خواهد بودزماني كه مجدداً آزاد

  ـ پیشنهاد انعقاد قرارداد در مورد تمام يا هر جزئي از يك بخش كه آزاد  1ـ دريافت پیشنهادها  5ماده

ركت ست به شتعیین شده اشود بايستي در طي مهلتي كه در آگهي شركت ملي نفت ايراناعالن مي

ـ پیشنهاد فقط از اشخاصي كه صالحیت فني و مالي آنها توسط شركت ملي  2مذكور تسلیم شود. 

بیني بايد بر اساس شرايط پیشنفت ايران احراز و تصديق گرديده باشد دريافت خواهد شد. پیشنهاد

ات دفترچه مشخصاي باشد كه توسط شركت ملي نفت ايران تهیه و به انضمام شده در قرارداد نمونه

 .اين قانون به متقاضیان داده خواهد شد 4ماده 3مذكور در بند 

  ـ پیشنهادهايي كه ظرف مهلت مقرر واصل گردد بدون رعايت تقدم  1ـ رد و قبول پیشنهادها  6ماده

ـ شركت ملي نفت ايران حق و اختیار تام  2و تأخر در تاريخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

باشد. دادن پیشنهاد، هیچ گونه بول يا رد هر يك يا كلیه پیشنهادهاي رسیده را دارا ميو تمام ق

 .كندبراي پیشنهاددهنده ايجاد نميحقي

  ـ از میان پیشنهادهاي رسیده پیشنهادهايي كه عالوه بر رعايت مفاد  1ـ شرايط تقدم و اولويت  7ماده

ام بالخصوص انجنیز از قبیل پذيره باشد و و مقررات اين قانون متضمن شرايط مساعدتر ديگري

عملیات پااليش در داخل كشور و ورود شركت ملي نفت ايران را در مراحل حمل و نقل و پااليشگاه 

بازارهاي جهاني تضمین و يا حداقل تسهیل نمايد مقدم شمرده خواهد شد. و پخش و فروش نفت در

 .كتباً به اطالع پیشنهاددهنده خواهد رسانید ـ شركت ملي نفت ايران قبول يا رد پیشنهاد را 2

  پذيرفته  7ـ هر شخص كه پیشنهاد او به شرح مقرر در ماده  1ـ امضاي قرارداد پیمانكاري  8ماده

ايران قبول آن روز از تاريخي كه شركت ملي نفت 30شود مكلف خواهد بود حداكثر ظرف مدت 

ساس مقررات قرارداد نمونه با شركت ملي نفت ايران پیشنهاد را اعالم كند قرارداد پیمانكاري بر ا

امضاء شود بعد از تصويب هیأت وزيران قابل اجراء خواهد بود. امضاء نمايد. قراردادي كه بدين گونه

ـ در صورتي كه يك پیشنهاد از طرف دو يا چند شخص داده شده باشد امضاي قرارداد توسط كلیه  2

از آنها منفرداً و متضامناً مسئولیت حسن اجراي تعهدات كدامهر آن اشخاص صورت خواهد گرفت كه

ـ شخص يا اشخاصي كه به شرح باال قرارداد  3مندرج در قرارداد را بر عهده خواهند داشت. 

تاريخ روز از 60كنند متعهد خواهند بود كه ظرف مدت پیمانكاري با شركت ملي نفت ايران امضاء مي

با تابعیت ايراني تشكیل دهند و مطابق مقررات قانون ايران آن را امضاي قرارداد يك شركت فرعي 
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به موجب قرارداد پیمانكاري دارند به آن شركت ايراني به ثبت برسانند و كلیه حقوق و تعهداتي را كه

شركت ملي نفت ايران اجراي عملیات  "پیمانكار كل"شركت ايراني مزبور به عنوان منتقل سازند. 

عهده خواهد داشت لیكن اين امر را به صورت غیر انتفاعي و به موجب قرارداد بر اكتشاف و توسعه

دهندگان را در برابر شركت ملي نفت ايران از بابت مسئولیتها و تعهدات دهنده يا انتقالذمه انتقال

ت كه در اين قانون به كار برده شده اس "طرف قرارداد"عنوان نخواهد كرد. مندرج در قرارداد بري

ـ شركت فرعي از لحاظ اين ماده عبارت است از شركتي كه  4نیز خواهد بود.  "پیمانكار كل"شامل 

ت ايران شركت ملي نفمالكیت كلیه سهام آن با شخص و يا اشخاصي باشد كه پیشنهاد آنها مورد قبول

 .اندبوده و قرارداد پیمانكاري امضاء نموده

  هر قرارداد ناحیه يا نواحي كه عملیات اكتشاف و توسعه در  ـ در 1ـ مساحت ناحیه عملیات  9ماده

ـ مساحت ناحیه  2آن به موقع اجراء گذارده خواهد شد تعیین و حدود آن مشخص خواهد گرديد. 

شود در هر يا نواحي كه به موجب قرارداد واحدي به عملیات اكتشاف و توسعه تخصیص داده مي

ر مربع در خشكي و بیش از چهار هزار كیلومتر مربع در هشت هزار كیلومتصورت مجموعاً بیش از

 .مناطق دريايي نخواهد بود

  اين قانون منعقد شود  8ـ مدت قراردادهاي پیمانكاري كه به موجب مقررات ماده  1ـ مدت  10ماده

مدت مرحله اكتشاف حداكثر از تاريخ به دو مرحله متوالي اكتشاف و توسعه تقسیم خواهد شد. طول

ـ در صورتي كه تا پايان مرحله اكتشاف میدان قابل تولید  2قرارداد تا پنج سال خواهد بود.  اجراي

 .خواهد شدتجاري در ناحیه قرارداد كشف شده باشد مراحل توسعه به دنبال مرحله اكتشاف آغاز

  وجوه ـ طرف قرارداد مسئولیت تأمین كلیه  1ـ مسئولیتهاي طرف قرارداد در مرحله اكتشاف  11ماده

ـ طرف قرارداد فقط وقتي مستحق  2الزم براي انجام عملیات اكتشافي را بر عهده خواهد داشت. 

ـ در صورتي كه  3بازيافت وجوه مزبور خواهد بود كه عملیات منجر به كشف میدان تجاري بشود. 

یات شود به تحقق بپیوندد عملكشف میدان تجاري مطابق ضوابطي كه در قرارداد مربوط تصريح مي

تأمین وجوه الزم جهت عملیات توسعه نیز در صورت درخواست خواهد شد. توسعه میدان مزبور آغاز

ـ بازپرداخت وجوه مذكور در بندهاي  4شركت ملي نفت ايران بر عهده طرف قرارداد خواهد بود. 

بیني داد پیشاين قانون در هر قرار 12باال مطابق مقرراتي خواهد بو كه بر اساس مقررات ماده  3و  2

 .گردد

  ـ بعد از آن كه تجاري بودن میدان كشف شده، مطابق ضوابطي كه  1ـ قرارداد فروش نفت  12ماده

نفت  بین شركت مليشود به تحقق پیوست قرارداد فروشدر قرارداد مربوط پیمانكاري تصريح مي

هاي در برابر ريسك هزينهطرف قرارداد حق خواهد داشت كه ايران و طرف قرارداد منعقد خواهد شد. 

گرفته  عهدههاي عملیات توسعه كه براكتشافي كه متحمل گرديده و نیز در برابر تعهد تأمین هزينه
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ها بر عهده طرف قرارداد باشد( مقداري از نفت میدان مكشوفه در صورتي كه تأمین اين هزينهاست )

اد فروش و در طي مدتي كه از پانزده سال شرايط مقرر در قراردرا از تاريخ آغاز تولید تجاري تحت

نفتي كه به موجب مقررات اين ماده به طرف قرارداد فروخته تجاوز نخواهد كرد خريداري نمايد. 

ـ بهاي  2شود در هر حال از پنجاه درصد نفت تولید شده میدان مكشوفه تجاوز نخواهد نمود. مي

اهد شد كه به اندازه مجموع دو تخفیف زير نفت فروخته شده به طرف قراردادي طوري محاسبه خو

الف ـ تخفیفي كه رقم كل آن در هر سال برابر با ارزانتر باشد. از بهاي فوب رايج بازار نفت مزبور

يك دهم مجموع مبالغي باشد كه طرف قرارداد از تاريخ اجراي قرارداد تا آغاز تولید تجاري از 

ر ناحیه قرارداد متحمل شده است. در صورتي كه تأمین هاي عملیات اكتشاف و توسعه دهزينهبابت

هاي عملیات اكتشاف در نباشد فقط هزينهوجوه الزم جهت عملیات توسعه بر عهده طرف قرارداد

محاسبه اين تخفیف منظور خواهد شد. در صورتي كه در يك ناحیه قرارداد دو يا چند میدان تجاري 

زبور به ترتیب مقرر در قرارداد مربوط بین آن دو يا چند هاي مشده باشد مجموع مبالغ هزينهكشف

هرساله از مجموع ناظر بر مجموع نفتي كهمیدان سرشكن خواهد شد به نحوي كه مجموع تخفیفات

هاي اكتشاف و توسعه كه در ناحیه دهم مجموع هزينهشود با يكمیدانها به طرف قرارداد فروخته مي

د. اين تخفیف ظرف مدت ده سال از تاريخ آغاز تولید تجاري ادامه خرج شده است معادل باشقرارداد

خواهد داشت. ب ـ تخفیفي حداكثر معادل پنج درصد بهاي فوب رايج بازار نفت فروخته شده به 

روش تعیین فروش ادامه خواهد داشت. طرف قرارداد كه اين تخفیف ظرف تمام مدت اعتبار قرارداد

ري بیني برنامه تحويل و بارگین قطعي تخفیف مقرر در شق ب و پیشبهاي فوب رايج بازار و میزا

پرداخت بها و ساير مقررات الزم در هر قرارداد فروش مندرج نفت و همچنین مقررات راجع به طرز

 قرارداد مربوطاي تعلق گیرد كه حداكثر آن دراي ممكن است بهرههاي توسعهخواهد شد. براي هزينه

هیچ وجه بهره تعلق نخواهد گرفت. بهره متعلق هاي اكتشافي بهبراي هزينه معین خواهد شد لیكن

 .مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بوداي مطابق اين بندهاي توسعههزينهبه

  آغاز تولید تجاري در مورد هر میدان موقعي خواهد بود كه كلیه وسائل تولید ـ تولید تجاري  13ماده

عمالً هم يكصد هزار متر ان مزبور تا نقطه صدور يا پااليش آماده شده وو تحويل منظم نفت از مید

از لحاظ اين محاسبه در مورد میدان گازي هر هزار مكعب نفت خام از آن میدان برداشت شده باشد. 

 .درجه سانتیگراد معادل يك متر مكعب نفت خام تلقي خواهد شد 15متر مكعب گاز طبیعي در 

  ـ با آغاز تولید تجاري هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد  1حله اكتشاف ـ پايان مر 14ماده

شده است نسبت به بینياين قانون پیش 11شود و قرارداد پیمانكاري كه به موجب ماده تفكیك مي

ـ اجراي كلیه عملیات در هر میدان تجاري از تاريخ آغاز تولید تجاري آن  2يابد. آن میدان خاتمه مي

ـ در صورتي كه تولید تجاري در يك  3دان رأساً بر عهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود. می
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اين قانون در هر  10كه به موجب مقررات ماده میدان از ناحیه قرارداد پیش از پايان مرحله اكتشاف )

ا پايان تشود( آغاز گردد عملیات اكتشافي در بقیه ناحیه توسط طرف قرارداد بیني ميپیشقرارداد

 .مرحله اكتشاف ادامه خواهد يافت

  ـ عملیات اكتشافي در ناحیه قرارداد حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي  1ـ ادامه عملیات  15ماده

ـ هر گاه ضرورت انجام تحقیقات و مطالعات خاصي  2قرارداد آغاز و بالانقطاع دنبال خواهد شد. 

شركت ملي ي ايجاب نمايد توقف عملیات فقط با موافقتتوقف عملیات اكتشافي را براي مدت موقت

ـ در صورتي كه طرف قرارداد عملیات را بدون تحصیل موافقت قبلي  3نفت ايران میسر خواهد بود. 

 نفت ايران حق فسخشركت ملي نفت ايران براي مدتي بیش از سه ماه متوقف سازد شركت ملي

شي از قوه قهريه باشد خارج از شمول مقررات اين قرارداد را خواهد داشت. توقف عملیات كه نا

 .ماده است

  ـ هر گاه طرف قرارداد ظرف دوره اكتشاف و  1ـ خاتمه قرارداد به علت عدم كشف نفت  16ماده

زيرزمیني بیني شده است به اين نتیجه برسد كه شرايطپس از انجام حداقل عملیاتي كه در قرارداد پیش

تواند از ادامه عملیات رسد ميفت به میزان تجاري مقدور به نظر نميناحیه طوري است كه كشف ن

در اين صورت طرف قرارداد مكلف خواهد بود ثابت خودداري و تقاضاي فسخ قرارداد را بكند. 

مبالغي نمايد كه كلیه امور اكتشافي تا تاريخ مزبور طبق برنامه به موقع اجراء گذارده شده است. هر گاه

كردن در عملیات مزبور در نظر گرفته شده بود تماماً خرج نشده باشد طرف قرارداد كه براي خرج 

ـ در صورتي كه در  2شركت ملي نفت ايران بپردازد. نشده را بهملزم خواهد بود كه كلیه مبالغ خرج

اي از ناحیه قرارداد به تحقق نپیوسته باشد پايان مرحله اكتشاف، كشف میدان تجاري در هیچ نقطه

هاي خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهي را كه صرف هزينهرارداد پیمانكاري خاتمهق

 هايو مدارك و نقشهاكتشافي كرده است نخواهد داشت. طرف قرارداد مكلف خواهد بود كلیه اسناد

 .حاصل از عملیات را به طور كامل به شركت ملي نفت ايران تسلیم نمايد

  ـ شركت ملي نفت ايران موظف است در هر يك از موارد طرف  1ف قرارداد ـ تعهدات طر 17ماده

توجیه  مهندسي قابلقرارداد را با قید شرايط مقتضي ملزم نمايد كه تا آنجا كه بر طبق موازين فني و

ـ در مورد هر  2باشد حداكثر كوشش را در اجراي عملیات اكتشافي در ناحیه قرارداد به عمل آورد. 

بیني شود كه انجام عملیات توسعه و تهیه وسائل الزم جهت استفاده ي بايد ترتیباتي پیشمیدان تجار

میدان را در مناسبترين مدت و با رعايت شرايط اقتصادي و اصول صحیح برداري كامل از آنو بهره

 .مهندسي تضمین نمايد

  مورد هر قرارداد نظارت  ـ شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود كه در 1ـ كنترل عملیات  18ماده

ـ طرف قرارداد ملزم خواهد بود كه  2و بازرسي كامل و مؤثر در عملیات پیمانكار كل اعمال نمايد. 
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كلیه فعالیتهاي خود را با موافقت و تصويب شركت ملي نفت ايران انجام دهد و هر گونه اطالعات 

 .تبخش تهیه و تسلیم نمايدنظر و دستور شركت ملي نفت ايران به نحو جامع و رضايرا طبق

  نفت تولید شده از منابع نفتي ايران در مالكیت شركت ملي نفت ايران خواهد ـ مالكیت نفت  19ماده

 .است به غیر انتقال دهدتواند هیچ قسمت از نفت را مادام كه استخراج نشدهبود. شركت مزبور نمي

  جي فقط در مورد مشاغلي مجاز خواهد بود ـ استخدام كارمند خار 1ـ استخدام خارجیان  20ماده

 نباشد. رعايت اين مقرراتكه كارمند ايراني واجد تخصص و تجربه الزم براي تصدي آنها در اختیار

ـ استخدام كارمند  2كنند نیز الزم خواهد بود. در مورد پیمانكاراني كه براي پیمانكار كل كار مي

ملي نفت ايران صورت خواهد گرفت و شركت ملي خارجي در هر مورد با مشورت و اجازه شركت 

بود احراز كند كه استخدام خارجي در هر مورد براي مدت محدود و آن هم نفت ايران مكلف خواهد

مقرر جايگزين كارمند مشروط به تهیه وسائل كارآموزي ايرانیاني باشد كه بتوانند در رأس مدت

 .خارجي گردند

  تواند حقوقي را كه به موجب مقررات قرارداد تحصیل و يا اد نميطرف قراردـ انتقاالت  21ماده

يران و شركت ملي نفت اتعهداتي را كه قبول نموده است به ديگري واگذار كند مگر با موافقت قبلي

 .تأيید هیأت وزيران

  شركت ملي نفت ايران مكلف است در قراردادهايي كه بر طبق اين قانون ـ ضمانت اجرايي  22ماده

 .نمايدشود ضمانت اجرايي كافي از براي تعهدات طرف قرارداد منظورنظیم ميت

  اختالفاتي كه بین شركت ملي نفت ايران و طرفهاي قرارداد پیش آيد هر ـ رفع اختالفات  23ماده

نشود از طريق بیني خواهد شد رفعگاه از طريق مذاكره دوستانه به نحوي كه در هر قرارداد پیش

واهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختالفات به داوري در هر قرارداد به نحو مقتضي داوري حل خ

مورد داوري مطابق قوانین ايران و محل داوري تهران خواهد بود گردد. آيین رسیدگي دربیني ميپیش

و  فسیراعتبار و تمگر آن كه بعد از بروز اختالف طرفین قرارداد نسبت به محل ديگري توافق نمايند.

 .اجراي قراردادها تابع قوانین ايران خواهد بود

  كاالها و خدمات مورد نیاز عملیات در هر قرارداد از منابع داخلي ـ مصرف كاالها و خدمات  24ماده

خواهد بود كه كشور تهیه و تحصیل خواهد شد. استفاده از كاالها و خدمات خارجي وقتي مجاز

شود به تشخیص شركت ملي نفت ايران از لحاظ و عرضه مي كاالها و خدماتي كه در ايران تهیه

مناسب نباشد و يا به مقادير مورد نیاز در دسترس نباشد و يا آن كیفیت براي رفع نیازمندي عملیات

د بیست درصكه قیمت كاالها و خدمات عرضه شده در ايران به تشخیص شركت ملي نفت بیش از

 .ر باشداز قیمت كاالها و خدمات خارجي گرانت
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  در مورد قراردادهاي مشاركت و يا پیمانكاري كه مطابق مقررات ـ تحصیل اراضي و واردات  25ماده

 1خواهد شد: شود به قرار مشروح زير عملاين قانون جهت انجام عملیات نفتي در ايران منعقد مي

یارات مقرر در اساسنامه ـ اراضي و آب و حقوق ارتفاقي مورد نیاز عملیات با استفاده از مزايا و اخت

االجاره شركت تحصیل خواهد شد. بهاي خريد يا مالقانوني شركت ملي نفت ايران و توسط آن

به هاي مربوط به آن در هر موردهزينهپرداختي بابت تحصیل اراضي و آب و حقوق ارتفاقي به عالوه

نه كاالهاي مورد نیاز عملیات االت و وسائل و هر گوـ ماشین 2حساب عملیات منظور خواهد گرديد. 

ملي نفت ايران و به اين قانون و بر طبق مقررات اساسنامه قانوني شركت 24با رعايت مقررات ماده 

ـ كلیه اراضي و تأسیسات ثابت در مالكیت شركت ملي نفت ايران  3نام آن شركت وارد خواهد شد. 

 .خواهد بود

  شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود كه دگي محیط آلو ـ محافظت منابع و جلوگیري از 26ماده

در جريان عملیات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت كامل را جهت حفظ منابع ثروت طبیعي 

هوا و آب و زمین( به عمل آورد الودگي محیط )گازهاي طبیعي( همچنین جلوگیري ازمخصوصاً )

در اين باب توسط دولت و يا قرراتي را كهطرف قرارداد ملزم خواهد بود كه در عملیات خود م

گردد رعايت نمايد. شركت ملي نفت ايران ضوابطي را كه شركت ملي نفت ايران اعالم و ابالغ مي

ماده به ويژه در خصوص حفظ منابع نفتي، بازيافت مجدد نفت، افزايش بايد در اجراي مفاد اين

عمل قرار گیرد هدر دادن نفت موردن و بهدهي مخازن زيرزمیني نفت، جلوگیري از سوزاندبهره

 .تدوين و اعالم خواهد كرد

  نفت تولید شده از مناطق دريايي ايران در حكم نفتي خواهد بود كه از ـ نفت مناطق دريايي  27ماده

ناطق كه در مداخل سرزمین ايران تولید شده باشد. مقررات قانون ايران نسبت به كلیه تأسیساتي

 .ايجاد شود جاري خواهد بود دريايي مزبور

  طرف قرارداد مكلف خواهد بود كه در اجراي تعهداتي كه به موجب قرارداد ـ منافع ايران  28ماده

 .بر عهده دارد همواره منافع ايران را ملحوظ دارد

  شركت ملي نفت ايران در مورد كلیه قراردادهايي كه براي انجام عملیات نفتيـ شمول قانون  29ماده 

به شركت ملي نفت بود. كند مكلف به رعايت مقررات اين قانون خواهددر داخل كشور منعقد مي

شود كه به منظور تأمین منافع بیشتري براي ايران با طرفهاي دوم قراردادهايي كه ايران اختیار داده مي

 صويبداخل كشور پیش از تصويب اين قانون امضاء شده و به تجهت اجراي عملیات نفتي در

قراردادها كه با توجه مجلسین رسیده است وارد مذاكره شود و هر تغییر و اصالحي را در مقررات آن

به روح و مفاد اين قانون الزم و مقتضي باشد به عمل آورد در مورد قراردادهايي كه موضوع پرداخت 

اي هره مالكانهاشد ببیني نشده بمشخص( نسبت به نفت خام و گاز طبیعي پیشپرداختبهره مالكانه )
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به  تغییرات و اصالحاتي كهبه میزان متناسب و به تشخیص شركت ملي نفت ايران مقرر خواهد شد

اين نحو در قراردادهاي مزبور صورت گیرد بعد از تأيید هیأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد 

ه ماه از تاريخ تأيید به مجلسین دولت در هر مورد گزارش تغییرات مذكور در اين ماده را ظرف سشد. 

 .خواهد داد

  ـ شركت ملي نفت ايران قیمتهايي را كه در هر مورد  1هاي اجرايي نامهـ تعیین قیمت و آيین 30ماده

ود خواهد بپرداخت مشخص( و مالیات بر درآمد نفت خام و گاز طبیعيمبناي محاسبه بهره مالكانه )

ن اعالم خواهد نمود ولو اين كه در قراردادهاي موجود به نحو تعیین و بعد از تأيید هیأت وزيرا

ـ شركت ملي نفت ايران اختیار دارد قیمتهايي را كه در هر مورد مبناي  2ديگري مقرر شده باشد. 

ـ شركت ملي نفت  3نمايد. هاي نفتي خواهد بود تعیین و اعالممحاسبه مالیات بر درآمد فرآورده

اي تثبیت ارزش و حفظ قدرت خريد ارزي كه از بابت فروش نفت و گاز ايران اختیار دارد كه بر

 4اقدام و يا هر گونه موافقتي را با تصويب هیأت وزيران به عمل آورد. شود هر گونهعايد ايران مي

ـ كلیه اقداماتي كه در زمینه سه بند باال پیش از تاريخ تصويب اين قانون توسط دولت به عمل آمده 

هاي نامهتواند مقررات و آيینـ شركت ملي نفت ايران مي 5شود. له تأيید و تنفیذ مياست بدين وسی

ـ  6بگذارد. الزم را در اجراي اين قانون تدوين كند و پس از تصويب هیأت وزيران به موقع اجراء

قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فالت قاره مصوب هفتم 

 .گرددملغي و اين قانون جايگزين آن مياز تاريخ تصويب اين قانون 1336ه مرداد ما

  ]به العاده روز دوشنقانون فوق مشتمل بر سي ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق]امضاء

ماه يك هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسي هشتم مردادشنبهالعاده روز سهدر جلسه فوق 1353.4.31

 رئیس مجلس شوراي ملي ـ عبداهلل رياضيلس شوراي ملي رسید. به تصويب مج

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

 

)معروف به  قانون اعطاي امتياز نفت به شركت نفت انگليس و ايران محدود  -5
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قرارداد امتیازي كه از طرف دولت شاهنشاهي وزارت جلیله مالیه « شمسي  1312خرداد ماه  7مصوب  »

 .اعطاء گرديده است 1933آوريل  29ايران به شركت نفت انگلیس و ايران محدود در 

  به ويلیام نكس  1901به قصد برقرار كردن امتیاز جديدي به جاي امتیازي كه در تاريخ مقدمه

دارسي داده شده بود اين امتیاز را دولت ايران اعطاء و كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود آن را 

 .بر طبق اين قرارداد خواهد بودروابط طرفین مذكور در فوق در آتیه نمايد. قبول مي

  بعضي اصطالحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است تعريفات

مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد:  در حال يا در آتیه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد

انگلیس و ايران محدود و تمام  يعني دولت شاهنشاهي ايران كمپاني يعني شركت نفتدولت 

يعني شركت نفت انگلیس و ايران محدود شركتهاي تابعه آن. شركت نفت انگلیس و ايران محدود 

اين امتیاز بدو منتقل شود.  26يا هر شخص حقوقي ديگري كه با تصويب دولت ايران مطابق ماده 

ا غیر نصف مديران را مستقیماً ييعني هر شركتي كه در آن كمپاني حق تعیین بیش از شركت تابعه 

مقداري  يا غیر مستقیم مالك يكطور مستقیممستقیم داشته باشد و يا آن كه كمپاني در آن شركت به

حق رأي در مجمع عمومي شركت مزبور را براي كمپاني  %50سهام باشد كه بیش از صدي پنجاه 

ها( و مومهاي طبیعي آسفالترها )يعني روغن نفت خام و گازهاي طبیعي و قیتضمین نمايد. نفت 

وسیله اختالط و امتزاج اين شود و يا بهو تمام مشتقات ديگري كه يا از مواد مذكوره حاصل مي

يعني تمام عملیات صنعتي و تجاري آيد. عملیات كمپاني در ايران مواد به مواد ديگري به دست مي

 .دهدجام ميو فني كه كمپاني منحصراً براي اجراي اين امتیاز ان

  ـ دولت بر طبق مقررات اين امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود  1ماده

كند و همچنین حق انحصاري تصفیه و هر نوع عملي را در نفتي كه حوزه امتیاز به كمپاني اعطاء مي

خود تحصیل كرده و تهیه آن براي تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاك 

كمپاني حق غیر انحصاري حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملي در آن و تهیه آن براي به ايران

 .نمايداعطاء مي تجارت و همچنین فروش آن در ايران و صادر كردن آن را

  اي كه عبارت خواهد بود از حوزه 1938دسامبر  31الف ـ حدود حوزه امتیاز تا تاريخ ـ  2ماده

اي كه طرفین امضاء كرده و منضم به قرارداد ط بنفشي كه در روي نقشهواقع است در جنوب خ

در حوزه مذكور در فوق يك يا  1938دسامبر  31است رسم شده است. ب ـ كمپاني بايد منتها تا 

داند انتخاب نمايد. چندين قطعه زمین را به هر شكل و وسعتي و در هر نقطه كه مقتضي مي

انتخاب شده باشد نبايد از يكصد هزار میل مربع انگلیسي  مجموع سطح يك يا چند قطعه كه

ي كمپاناست با يك هزار و ششصد و نه متر. میل مربع( تجاوز نمايد هر میل ساده مطابق 100000)
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يا قبل از آن يك قطعه يا قطعاتي را كه به طريق فوق انتخاب كرده كتباً  1938دسامبر  31در تاريخ 

ها و اطالعات الزمه براي تشخیص و تحديد قطعه به هر اطالعنامه نقشه به دولت اطالع خواهد داد.

كمپاني  1938دسامبر  31يا قطعات منتخبه از طرف كمپاني ضمیمه خواهد شد. ج ـ بعد از تاريخ 

)ب(  Paragraphe ديگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه يا قطعاتي كه مطابق بند

داشت و حوزه امتیاز بعد از اين تاريخ عبارت خواهد بود از قطعه  فوق انتخاب كرده است نخواهد

نیز به ترتیب مذكور در فوق به دولت يا قطعاتي كه بدين طريق انتخاب گرديده و از انتخاب آنها 

 .اطالع داده شده باشد

  كمپانيهاي حمل نفت را خواهد داشت. ـ كمپاني حق غیر انحصاري ساختن و داشتن لوله 3ماده 

 .هاي نفت خود و به كار انداختن آنها مختار استدر تعیین محل سیر لوله

  الف ـ هر زمین باير متعلق به دولت كه كمپاني براي عملیات خود در ايران الزم بداند و از ـ  4ماده

 طريقه تحصیلكمپاني واگذار خواهد شد. براي مقاصد عمومي مورد احتیاج دولت نباشند مجاناً به

اي از اراضي مذكوره مورد احتیاج كمپاني هر وقت قطعهمذكور به ترتیب ذيل خواهد بود:  اراضي

آمیزي شود بايد كمپاني يك يا چندين نقشه كه در روي آن زمین مورد احتیاج با رنگواقع مي

مشخص گرديده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد، دولت درصورتي كه اعتراضي نداشته باشد 

تقاضاي كمپاني موافقت خود را اظهار بدارد. ب شود كه در ظرف سه ماه از تاريخ وصولمتعهد مي

ز طريقي كه در جزء قبل مذكور است اكند بهـ اراضي دائر متعلق به دولت را كمپاني احتیاج پیدا مي

 ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي كمپاني داير بهدولت تقاضا خواهد كرد و دولت در ظرف سه

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 

همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده  قیمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده و

هاي بیني شده در جزوهباشد نبايد تجاوز كند. ج ـ در صورتي كه دولت در مقابل تقاضاهاي پیش

مذكور در فوق جوابي ندهد پس از انقضاي دو ماه از تاريخ وصول  (Alinea) )الف و ب(

تقاضاهاي مزبور كمپاني تذكرنامه جديدي به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذكرنامه مزبور نیز 

نشود سكوت دولت به منزله تصويب تلقي خواهد يك ماه از تاريخ وصول جوابي داده در ظرف

د ـ اراضي را كه متعلق به دولت نیست و براي كمپاني الزم باشد با توافق با صاحبان اراضي گرديد. 

صورت عدم حصول موافقت در قیمت مزبور و با توسط دولت كمپاني تحصیل خواهد كرد در

اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بیش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور  دولت به صاحبان

براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه كمپاني از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده  مطالبه نمايند.

شود. ه ـ اماكن مقدسه و ابنیه تاريخي و محلهايي كه جنبه تاريخي دارند و همچنین توابع آنها نمي
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و ـ كمپاني حق غیر انحصاري خواهد يست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند. تا دو

داشت كه فقط در حوزه امتیازي نه جاي ديگر و از هر زمین باير متعلق به دولت براي مصرف 

از هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و سنگ و مصالح ساختماني ديگر مجاناً عملیات خود

مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكوره موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد  استفاده نمايد.

 .الحقوق را بنمايدكمپاني جبران خسارت ذوي

  ـ ساختمان هر خط آهن و هر  1شود: ـ عملیات كمپاني در ايران به طريق ذيل محدود مي 5ماده

ـ اگر كمپاني  2د بود. بندر جديدي موكول به حصول موافقت قبلي بین دولت و كمپاني خواه

توسعه ارتباط تلفني و تلگرافي و تلگراف بیسیم و هواپیمايي فعلي خود را در نظر داشته باشد قبل 

اگر دولت براي دفاع ملي يا در تواند بكند. از تحصیل اجازه دولت در اين خصوص اقدامي نمي

تعهد  يل ارتباطیه كمپاني پیدا كندالعاده ديگري احتیاج به وسايط نقلیه و وساموقع پیشامدهاي فوق

االمكان كمتر موجب تضییق عملیات كمپاني بشود و نیز خساراتي را كه از اين حیث نمايد حتيمي

 .گردد به طور حقانیت جبران نمايدمتوجه كمپاني مي

  الف ـ كمپاني مجاز است كه بدون تحصیل جواز مخصوصي آن چه را كه منحصراً براي ـ  6ماده

حقوق گمركي و مالیاتهاي معموله حین اعضاء و مستخدمین خود الزم دارد وارد نموده و  مصرف

كمپاني تدابیر الزمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده به اشخاصي غیر ورود را بپردازد. 

مستخدمین خودش فروخته و يا واگذار نگردد. ب ـ كمپاني بدون تحصیل جواز مخصوصي حق 

ها و اي را كه براي مريضخانهه لوازم و مصالح و آالت طبي و جراحي و ادويهخواهد داشت ك

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 

پرداخت هیچ نوع حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات  جوازي و بدون

محلي كمپاني حق خواهد داشت آن چه را كه منحصراً براي عملیات خود در ايران الزم دارد وارد 

د ـ صادرات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات نمايد. 

 .بودمحلي معاف خواهد 

  مند خواهندبود. ب ـ دولت در و مستخدمینش از حمايت قانوني دولت بهرهالف ـ كمپانيـ  7ماده

حدود قوانین و مقررات مملكتي همه نوع تسهیالت ممكنه را براي عملیات كمپاني مبذول خواهد 

ير داختن ساداشت. ج ـ هر گاه دولت در حوزه امتیازيه به اشخاص ديگري امتیازاتي براي به كار ان

به عمل آورند كه عملیات آنها به مؤسسات  معادن اعطاء كند بايد وادار نمايد كه احتیاطات الزمه را

اي را كه براي ساختن خانه د ـ كمپاني مكلف است منطقهو عملیات كمپاني خسارتي وارد نسازد. 
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از هالي را مسبوق و و دكاكین و ساير بناهاي ديگر خطرناك است تعیین كند تا دولت بتواند ا

 .سكونت در آن محل منع نمايد

  ـ كمپاني ملزم نخواهد شد كه هیچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصاً عوايد حاصله از  8ماده

 .فروش صادرات خود را به پول ايراني تبديل نمايد

  ج نفت كمپاني فرعي استخراوسیله يكفوراً تداركات خود را خواهد ديد كه بهـ كمپاني 9ماده

 .ايالت كرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نمايد

  ـ 10ماده I ( ر عالوه بـ مبالغي كه بر حسب اين قرارداد از طرف كمپاني بايد به دولت تأديه شود

یانه كه از االمتیاز سالالف ـ حقگردد: بیني شده( به شرح ذيل تعیین ميمبالغي كه در مواد ديگر پیش

شود به مبلغ چهار شلینگ براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در روع ميش 1933اول ژانويه 

آن  %20از ايران صادر شود. ب ـ پرداخت مبلغي معادل با بیست درصد  ايران به فروش برسد و يا

لیره به صاحبان سهام عادي كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود توزيع  671250چه اضافه بر 

يكي از سنوات بوده و يا از وجوه  (Dividende) زيع به عنوان سهم منافعگردد خواه اين تومي

به موجب دفاتر خود موجود  1932دسامبر 31ذخیره همان كمپاني كه اضافه بر ذخايري كه در 

الف( و )ب( از هاي )داشته باشد. ج ـ مجموع مبالغي كه براي هر سال مسیحي بر حسب جزء

پنجاه هزار لیره استرلینگ شود نبايد هرگز از هفتصد وديه ميطرف كمپاني به دولت ايران تأ

ـ تأديه وجوه مذكور در اين ماده از طرف كمپاني به طريق  II .لیره استرلینگ( كمتر باشد 750000)

دسامبر هر سال هر دفعه  31سپتامبر و  30ژوئن و  30مارس و  31الف ـ عمل خواهد آمد: ذيل به

( فوراً 1933مارس  31تأديه مربوط بهفت هزار و پانصد لیره استرلینگ )مبلغ يكصد و هشتاد و ه

و  1934پس از تصويب اين قرارداد به عمل خواهد آمد(. ب ـ در تاريخ بیست و هشتم فوريه 

 االمتیاز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزءمنبعد در همین تاريخ در هر سال حق

(I پس از وضع مبلغ ه )لیره استرلینگ( كه مطابق  750000فتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ )الف

ب( اين  I) التأديه به دولت بر حسب جزءالف( قبالً تأديه گرديده است. ج ـ مبالغ الزم II) جزء

ـ در موقع انقضاي اين امتیاز و  III .ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادي پرداخته خواهد شد

( كمپاني مبلغي مساوي بیست درصد 25ت ترك آن از طرف كمپاني مطابق ماده )همچنین در صور

 الف ـ از تفاضل بین مبالغ كل ذخايريبابتهاي ذيل را به دولت ايران تأديه خواهد كرد: ( از20%)

(Generale reserve)  كه كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود در تاريخ انقضاء و يا ترك امتیاز

موجود داشته  1932دسامبر  31د داشت و مبالغ ذخايري كه كمپاني مذكور در تاريخ خواه موجود

است. ب ـ از تفاضل بین مبالغ موجودي كه از طرف كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود در تاريخ 

از  1932دسامبر  31موجوديهايي كه در تاريخ شود و انقضاء يا ترك امتیاز به حساب منقول مي
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التأديه به دولت بر حسب پرداخت وجوه الزمحساب منقول گرديده است. مزبور به طرف كمپاني

اين جزو يك ماه بعد از تاريخ تشكیل مجمع عمومي كمپاني كه پس از انقضاء يا ترك امتیاز 

 ـ دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط به جزو IV .شود انجام خواهد گرفتتشكیل مي

(I را كه منتها ت )ي رسیدگشود تفتیش و فوريه هر سال بابت سال گذشته فرستاده مي 28ا الف

ـ براي جلوگیري از امكان توجه ضرر به دولت در موقع ترقي و تنزل قیمت پول انگلیس  V .نمايد

الف ـ هر گاه موقعي قیمت طال در لندن از شش لیره طرفین به شرح ذيل توافق حاصل نمودند: 

 پنيتجاوز نمايد براي هر Ouncetroy ترويینگ( در مقابل يك اونسلیره استرل 6استرلینگ )

Penny ترويكه عالوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل يك اونس Ouncetroy  در روز پرداخت

التأديه به دولت از طرف كمپاني به موجب اين قرارداد قیمت طال ترقي نمايد بر كلیه مبالغ الزم

الف( از  I) الف و ب( اين ماده و جزو) III ب( و I) حسب جزوهاي استثناي مبالغي كه بربه)

(( مبالغ مزبوره 1(.)1440بايد به دولت برسد( به میزان يك يك هزار و چهارصد و چهلم ))23ماده 

افزوده خواهد گرديد. ب ـ هر گاه موقعي دولت تصور كرد به اين كه ديگر طال مبناي عمومي 

هاي مذكور در فوق تضمیني را كه منظور طرفین است براي طريق تأديهقیمتها و معامالت نیست و 

نمايند كه وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در نمايد طرفین موافقت ميدولت فراهم نمي

( به حكمیت ارجاع خواهد شد و شرايطي را كه 22صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده )

ـ هر گاه در  VI .و تاريخ اجراي آن را نیز معلوم خواهد نمودبايد جانشین تضمین مذكور گردد 

التأديه به دولت مطابق تاريخهاي مقرر در اين قرارداد اتفاقاً از ناحیه كمپاني پرداخت مبالغ الزم

در سال فرع وجوه مزبوره را كمپاني  %5تأخیر به عمل آيد براي مدت تأخیر از قرار پنج درصد 

 .خواهد پرداخت

  ـ 11ماده I  ـ كمپاني براي مدت سي سال اول عملیات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالیاتي

وضع شود معاف خواهد بود و در عوض كه به نفع دولت و ادارات محلي فعالً برقرار و يا در آتیه

 28الف ـ در مدت پانزده سال اول اين قرارداد تاريخ مبالغ ذيل را به دولت تأديه خواهد نمود: 

نه پنس بابت هر تن از شش میلیون  1934فوريه  28فوريه هر سال و براي اولین مرتبه در 

از  (الف I) االمتیاز مذكور در جزو( نفتي كه بابت سنه گذشته مسیحي مشمول حق6000000تن)

رقم شش میلیون تن مذكور در فوق گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر( مي10ماده )

الذكر تأديه كند مبالغي را كه بر طبق جزوهاي فوقنمود. ب ـ كمپاني تأمین مي تأديه خواهد

هزار لیره استرلینگ(  225نمايد هیچ وقت از مبلغ دويست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ )مي

كمتر نباشد. ج ـ در مدت پانزده سال بعد يك شیلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن 

از  (الف I) مذكور در جزو االمتیازه بابت سنه گذشته مسیحي مشمول حقتن( نفتي ك6000000)
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گردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذكور در فوق تأديه مي 10ماده 

كند مبالغي را كه بر طبق جزو )ج( ماقبل تأديه مینمايد هیچ د ـ كمپاني تضمین ميخواهد نمود. 

 1963ـ قبل از سنه  II .كمتر نباشد لیره استرلینگ( 300000لیره استرلینك ) وقت از سیصد هزار

راجع به میزان مبالغي كه كمپاني در ازاي معافیت كامل عملیات خود در ايران از پرداخت هر گونه 

شود بايد مي 1993ادارات محلي در مدت سي سال دوم كه منتهي به سنه مالیاتي به نفع دولت و يا

 .طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود بپردازد

  نمايد جمیع وسايل الف ـ كمپاني راجع به عملیاتي كه مطابق اين قرارداد در ايران ميـ  12ماده

جويي و استفاده كامل از عملیات خود و براي حفظ مخازن معمول و مناسب را براي تأمین صرفه

طرزي كه مطابق آخرين ترقیات علمي وقت  االرضي نفت و براي استفاده از امتیاز خود بهتحت

ها و برد. ب ـ هر گاه در حوزه امتیاز غیر از نفت ساير مواد معدني و بیشهباشد به كار خواهد 

تواند آنها را به كار انداخته و استفاده نمايد و يا جنگلهاي متعلق به دولت موجود باشد كمپاني نمي

رعايت شود(.  7مشروط بر اين كه مقررات جزو )ج( از ماده مانع عملیات و استفاده ديگران بشود )

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 

شود بايد براي دولت حفظ شود و فوراً كمپاني دولت را آب يا مواد قیمتي ديگر در آن پیدا مي

كشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به كمپاني تمايل خود را نسبت به از

تصرف حفريات مزبور اعالم خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهدكرد كه 

 .مانع عملیات كمپاني نشود

  نمايد كه به خرج خود و در يك مدت مناسبي هر موقعي كه نماينده اني تعهد ميكمپـ  13ماده

ها و ساير مدارك و اسناد رسمها وكند سوادهاي صحیح از تمام طرحها و نقشهدولت تقاضا مي

االرضي و حفر چاهها مربوط به حوزه امتیازيه كه موجود االرضي و طبقاتراجع به وضعیت سطح

به عالوه در تمام مدت امتیاز كمپاني تمام اطالعات مهم علمي و فني را لیه بدهد. دارد به وزارت ما

تمام اسناد و كه از نتیجه عملیات خود در ايران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت. 

 .مدارك مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقي خواهد نمود

  تفتیش عملیات موقع مناسبي حق خواهد داشت امر به الف ـ دولت به میل خود در هرـ  14ماده

اهل خبره و متخصصین فني مأمورين فني كمپاني در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از 

بگمارد. ب ـ كمپاني تمام مدارك و اسناد مربوط به اطالعات علمي و فني و تمام مؤسسات و 

مأمورين خبره و متخصصین دولت دسترس وسايل و آالت اندازه گرفتن استخراج نفت را در
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خواهد گذارد و به عالوه مأمورين مزبور در تمام ادارات كمپاني و در تمام خاك ايران حق تحصیل 

 .خواهند داشتهر گونه اطالعي را

  مأمور دولت مزبور ) دولت حق تعیین يك نفر نماينده را خواهد داشت و نمايندهـ  15ماده

ـ اطالعاتي را كه در حدود حق  1ده و اختیارات ذيل را خواهد داشت: شاهنشاهي( نامیده ش

هاي ـ در تمام جلسات هیأت مديره و كمیته 2صاحبان سهام كمپاني است از كمپاني تحصیل نمايد. 

آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مسايل راجع به روابط دولت و 

ـ كمیته را كه كمپاني به قصد توزيع اعتبار مذكور  3م رساند. تشكیل شده باشد حضور به هكمپاني

دهد به عنوان رسمي و با حق و براي نظارت در تحصیل ايرانیان در لندن تشكیل مي 16در ماده 

تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص هیأت مديره هر وقت كه الزم بداند رأي قاطع رياست نمايد. 

نمايد تشكیل گردد جلسات مزبوره در مدت پانزده یشنهاد ميبراي مذاكره در مسائلي كه دولت پ

اير كمپاني بابت حقوق و سروز بعد از وصول تقاضاي كتبي به منشي كمپاني تشكیل خواهد شد. 

مخارج نماينده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت دولت كتباً كمپاني را 

 .ا جانشین او مطلع خواهد ساختياز تعیین نماينده مزبور و

  ـ 16ماده I د باشنمايند كه اصلي كه مدار اجراي اين قرارداد ميـ طرفین تصديق دارند و قبول مي

جويي در اداره و عملیات كمپاني صرفهآن است كه در منافع طرفین حفظ حد اعالي منتج بودن و

صنعتگران و مستخدمین فني و تجاري ـ مسلم است كه كمپاني  II .در ايران ضرورت عالي دارد

اتباع ايران انتخاب اي كه اشخاص ذيصالحیت و با تجربه در ايران يافت شود از خود را به اندازه

خواهد كرد و اين نیز مسلم است كه مستخدمین غیر فني كمپاني منحصراً از اتباع ايران خواهند 

عمومي مطالعه و تهیه نمايند كه بر طبق آن هر نمايند در اين كه طرح ـ طرفین موافقت مي III .بود

طور تصاعدي در كوتاهترين مدت جاي آنها بهسال و مرتباً مستخدمین غیر ايراني را تقلیل داده و به

ـ كمپاني سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ براي اين كه اتباع  IV .ممكن از اتباع ايراني بگمارند

تبار اعنون مربوط به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. ايران در انگلستان علوم و ف

 .شود به مصرف خواهد رسیدتشكیل مي 15مذكور به وسیله يك كمیته كه مطابق ماده 

  ـ كمپاني تشكیالت و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسايل صحي و صحت عمومي  17ماده

در ايران در تمام اراضي و ابنیه و مساكن اعضاء و الصحه معموله را مطابق جديدترين طريقه حفظ

 .گیردكنند به عهده ميعملجات خود كه در حوزه امتیازيه كار مي

  دهد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك ـ هر وقت كمپاني اسهام جديدي براي عامه اشاعه مي 18ماده

 .برقرار نمايدشود در تهران نیز ميآن را در همان موقع كه در ساير نقاط شروع
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  كمپاني براي احتیاجات داخلي ايران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزين ـ  19ماده Motor 

spirit و نفت المپ Kerosene و مازوت Fuel oil شود بر اساس كه از نفت ايراني حاصل مي

را راجع  فوب( رومانيالف ـ در اول ژوئن هر سال كمپاني معدل قیمتهاي )ذيل خواهد فروخت: 

فوب( خلیج مكزيك را راجع به هر يك از به بنزين و نفت و المپ و مازوت و معدل قیمتهاي )

آوريل معین خواهد كرد نازلترين  30مواد مذكوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ 

داده گردد قرار اساس قیمتها( براي سالي كه از اول ژوئن شروع ميمعدلهاي مذكور اختیار و )

ت گردد. ب ـ كمپاني بنزين و نفخانه تلقي ميقیمتهاي اساسي به منزله قیمت در تصفیهشود. مي

ـ به دولت براي احتیاجات اختصاصي خودش  1المپ و مازوت را به ترتیب ذيل خواهد فروخت: 

 الف( فوق با تخفیفقیمتهاي اساسي( مذكور در جزو )ولي نه براي فروش به ديگران مطابق )

قیمتهاي اساسي( با تخفیف كنندگان مطابق همان )ـ به ساير مصرف 2(. %25بیست و پنج درصد )

الف( مخارج حقیقي (. ج ـ كمپاني حق دارد كه به قیمتهاي اساسي مذكور در جزو )%10ده درصد )

حمل و نقل و توزيع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصوالت مزبور را 

د ـ دولت صادر كردن محصوالت نفتي را كه مطابق مقررات فوق كمپاني فروخته است  بیفزايد.

 .قدغن خواهد كرد

  ـ 20ماده I  ـ الف ـ در مدت ده سال آخر امتیاز و يا در فاصله دو سال پس از اطالع قبلي كه راجع

فروش يا انتقال شركتهاي تابع خود حق شود كمپاني جز بهداده مي 25به ترك امتیاز مطابق ماده 

يك يا چندين قسمت از اموال غیر منقول خود را كه در ايران موجود است ندارد ـ در مدتهاي 

حق انتقال و خارج كردن هیچ قسمتي از اموال منقول خود را ندارد ـ مگر آن كه مذكور نیز كمپاني

آخر امتیاز هیچ قطعه از  اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد. ب ـ در تمام مدت قبل از ده سال

از  يكتواند انتقال دهد و همچنین هیچاراضي را كه كمپاني مجاناً از دولت تحصیل كرده است نمي

اموال منقول خود را نیز به استثناء آن چه غیر مفید و يا اين كه ديگر مورد احتیاج عملیات كمپاني 

م امتیاز خواه اين ختم به واسطه انقضاي ـ در موقع خت II .تواند خارج نمايددر ايران نیست نمي

 طور سالم وعادي مدت و يا به هر نحو ديگري پیشامد كرده باشد تمام دارايي كمپاني در ايران به

تمام دارايي( ـ جمله ) III .گرددقابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدي متعلق به دولت ايران مي

ها و ساختمانها و چاهها و سدهاي دريايي و راهها و نهمشتمل است بر تمام اراضي و ابنیه و كارخا

هاي فاضالب و وسايل توزيع آب و ماشینها و مؤسسات و پلها و رشته نقبهاي حمل نفت ولوله

از قبیل اتومبیل و مثالً از آن جمله آالت و ادوات( از هر قبیل و تمام وسايط نقلیه )تجهیزات )

انبار شده و ساير اشیايي كه كمپاني در ايران براي اجراي اين  گاري و آئروپالن( و تمام اجناس

 .نمايدامتیاز از آن استفاده مي
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  دارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نیت ـ طرفین متعاهدين اعالم مي 21ماده

ر د كه در هنمايكمپاني صريحاً تعهد ميو صداقت و تفسیر معقول و متناسب اين قرارداد باشد. 

وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملي و يا 

عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد. اين امتیاز را دولت لغو نخواهدكرد و مفاد خودداري از 

دستورات و  هیچ يك از مقررات آن را در آتیه به وسیله هیچ قانوني عمومي و خصوصي و يا

 .نظامات اداري و يا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود

  الف ـ هر قبیل از اختالفات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختالفات ناشي از تعبیر ـ  22ماده

همچنین هر اختالف نظر در مواردي كه  مدلول اين امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهاي مقرره در آن و

جب اين امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طريق حكمیت قطع و فصل خواهد به مو

كند بايد تقاضاي خود را به طرف ديگر كتباً ابالغ نمايد شد. ب ـ طرفي كه تقاضاي حكمیت مي

شروع به حكمیت يك حكم ثالثي انتخاب  طرفین هر يك يك حكم معین نموده و حكمین قبل از

ر گاه حكمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حكم ثالث توافق نظر حاصل خواهند كرد ـ ه

واهد المللي تعیین خحكم مزبور را به تقاضاي يكي از طرفین ريیس ديوان داوري دائمي بین نمايند

المللي از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو )ج( حائز شرايط نمود. چنانچه ريیس ديوان داوري بین

. ريیس ديوان مزبور معین خواهد شدراي تعیین حكم ثالث نباشد حكم ثالث به وسیله نايبالزمه ب

ج ـ حكم ثالث بايد از ملت ايران و يا انگلیس نباشد و به عالوه ارتباط نزديك نیز نه با ايران و نه 

ك لالحمايه و يا مستعمرات و مماممالك تحت با انگلیس از حیث تعلق به يكي از مستملكات يا

تحت قیمومیت و ممالكي كه به وسیله يكي از مملكتین مذكور در فوق اداره و يا اشغال شده و يا 

د ـ اگر يكي از باشد نداشته باشد. مثل اين كه در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا مي

طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكمیت طرف مقابل حكم خود را معین نكرده و يا 

طرف مزبور حق خواهد داشت كه از ريیس ديوان دائمي ن آن را به طرف ديگر ابالغ ننمايد تعیی

تقاضا بیني گرديده( يا از نايب ريیس در موردي كه مطابق قسمت اخیر جزو )ب( پیشالمللي )بین

نمايد كه يك حكم منفرد ذيصالحیت مطابق مقررات مذكور در فوق تعیین كند و در اين صورت 

ف موجود به وسیله حكم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گرديد. ه ـ اصول محاكمات در اختال

المللي حكمیت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكمیت در ديوان داوري دائمي بین

وقت و محل حكمیت را بر حسب مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور معمول و مجري است. 

( 38و ـ حكم حكمیت مستند بر اصول قضايي مذكور در ماده )هد كرد. د( معین خوادر جزو )

ز ـ مخارج حكمیت المللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود. اساسنامه ديوان داوري دائمي بین

 .شود تأديه خواهد گرديدبه نحوي كه در رأي حكمیت معین مي
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  ـ 23ماده I  دولت از هر قبیل تا تاريخ اجراي اين قرارداد ـ از براي تصفیه كلي تمام دعاوي گذشته

به  الف ـكند: به استثناي آن چه مربوط به مالیاتهاي ايران است( كمپاني به شرح ذيل اقدام مي)

لیره استرلینگ( خواهد  1000000فاصله سي روز از تاريخ مذكور مبلغ يك میلیون لیره استرلینگ )

بر مبناي مذكور  1932و  1931لتأديه را بابت عملكرد سنوات اپرداخت و به عالوه: ب ـ مبالغ الزم

در ماده ده اين قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسي پس از وضع دويست هزار لیره استرلینگ 

االمتیاز پرداخته و بابت حق 1932لیره استرلینگ( كه به رسم مساعده در ظرف سنه  200000)

لیره( كه به  113403ـ  3ـ  10یره و سه شیلنگ و ده پنس )چهارصد و سه ليكصد و سیزده هزار و

ـ در همان مدت مذكور در  II .اختیار دولت قبالً وديعه گذارده شده تصفیه و تأديه خواهد كرد

 1932دسامبر  31الي  1930مارس  21فوق در مقابل دعاوي دولت بابت مالیات گذشته از تاريخ 

محاسبه و بدون رعايت  11( ماده 1الف( از بند )جزو ) حسب مبناي مذكور دركمپاني مبلغي بر

 .تضمین مذكور در جزو )ب( از بند مزبور به دولت تأديه خواهد نمود

  ـ هرگاه به مناسبت الغاي امتیاز دارسي نسبت به قراردادهاي اجاره كه قبل از اول دسامبر  24ماده

گرديده اختالفاتي بین كمپاني و افراد منعقد داده استاي كه امتیاز مزبور اجازه ميتا اندازه 1922

بر  الف ـ اگر قراردادتولید گردد اختالفات مزبوره مطابق قواعد تفسیر ذيل فیصله خواهد يافت: 

با وجود الغاي  1961مه  28حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسي بايد خاتمه بیابد تا تاريخ 

بیني شده باشد كه عالوه اند. ب ـ هر گاه در قرارداد پیشامتیاز مزبور به اعتبار خود باقي خواهد م

اعتبار شود بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسي در صورت تجديد امتیاز قرارداد مزبور نیز تجديد مي

 .باقي خواهد ماند 1993دسامبر  31آن تا تاريخ 

  را ترك نمايد مشروط  ـ در آخر هر سال مسیحي كمپاني حق خواهد داشت كه اين امتیاز 25ماده

در خاتمه مدت بر اين كه دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود كتباً مطلع ساخته باشد. 

مجاناً و  (تصريح شده 20ماده  III به طوري كه در قسمت) الذكر كلیه دارايي كمپاني در ايرانفوق

مپاني در آتیه از هر گونه بدون هیچ قیدي به طور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و ك

چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضاي مدت مذكور تعهدي بري خواهد بود. 

 .قطع و فصل خواهد شد 22در فوق اختالفاتي حاصل شود به طريق حكمیت مذكور در ماده 

  دسامبر  31ن در تاريخ اين امتیاز براي مدتي كه ابتداي آن از تاريخ اجراء و انتهاي آـ  26ماده

تواند اين امتیاز نمي 1993دسامبر  31قبل از تاريخ گردد. خواهد بود به كمپاني اعطاء مي 1993

آن را ترك كند و يا آن كه محكمه  25خاتمه پیدا كند مگر در صورتي كه كمپاني مطابق ماده 

ين قرارداد ابطال آن را حكمیت بر اثر ارتكاب تخلفي از طرف كمپاني نسبت به اجراي مقررات ا

الف ـ هر گاه مبلغي كه بر تخلف به معني مذكور در فوق منحصراً به موارد ذيل است: اعالم بدارد. 
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حسب رأي محكمه حكمیت بايد به دولت پرداخته شود تا يك ماه بعد از تاريخ صدور رأي تأديه 

در مورد ساير ني گرفته شود. نگردد. ب ـ هر گاه تصمیم بر انحالل اختیاري و يا اجباري كمپا

تخلفاتي كه نسبت به مقررات اين قرارداد از هر يك از طرفین ناشي شود محكمه حكمیت درجه 

هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصويب مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود. 

 .دولت خواهد بود

  و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همايوني قابل اجرا اين قرارداد پس از تصويب مجلس ـ  27ماده

 .اين قرارداد در تهران منعقد گرديد 1933آوريل  29در تاريخ گردد. مي

  ]اين امتیاز كه مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خردادماه يك هزار و ]امضاء

 شوراي ملي ـ دادگرريیس مجلس سیصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسید. 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=18722 
 

 

 

هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به ( قانون حفاظت از درياها و رودخانه5نامه اجرايي ماده )آيين -6

 يمواد نفت

 

 
 

 02/100/43878بنا به پیشنهاد شماره  25/2/1392وزارت راه و شهرسازي هیئت وزيران در جلسه مورخ 

هاي قابل ( قانون حفاظت از درياها و رودخانه5وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده ) 16/7/1391مورخ 

رايي ماده ياد شده را به شرح زير نامه اجـ ، آئین1389كشتیراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي ـ مصوب 

 :تصويب نمود

 روند: الف ـ قانون: قانون نامه، اصطالحات زير در معناي مشروح مربوط به كار ميـ در اين آيین1ماده

ـ ب 1389هاي قابل كشتیراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي، ـ مصوب حفاظت از درياها و رودخانه

. 1978و پروتكل  1973المللي پیشگیري از آلودگي ناشي از كشتیها بینـ كنوانسیون مارپل: كنوانسیون 

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، 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=18722
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نفتي و هرگونه مايعي كه به هر يك از قسمتهاي سیستم خن وارد شود. هـ ـ روغن سوخته، لجن 

تسهیالت دريافت آب توازن و فضوالت نفتي: امكانات و تأسیساتي كه به منظور دريافت و پردازش 

 .شودآب توازن و فضوالت نفتي ايجاد مي

 ورود به بندر يا در هنـگام  ( ساعت قبل از48ـ فرمانده هر كشتي، نفتكش يا شناور بايد حداقل )2ماده

ساعت باشد(، درخواست تحويل آب توازن و  48خروج از بندر قبلي )در صـورتي سفر كمـتر از 

تأيید « دفـتر هیئت دولت»نامه كـه به مهر ( اين آئین1فضوالت نفتي را مطابق نمونه پیوست شماره )

ربط سازمان ي كشتیراني به مسئول ذيشده است، به زبان فارسي، انگلیسي يا فرانسه توسط نماينـدگ

در بنـدر ارائه دهد. ايـن درخواسـت بـايد بـه همـراه دفتر ثبـت نـفت در كشتـي، نفتكـش يا شـناور 

 .نگهداري شود

 ـ فرمانده هر كشتي، نفتكش يا شناور ورودي به بندر موظف است پیش از ترك بندر، باقیمانده 3ماده

ه مجموعه متولي تسهیالت دريافت آب توازن و فضوالت نفتي، آب توازن و فضوالت نفتي را ب

تأيید شده است، تحويل دهد، « دفتر هیئت دولت»نامه كه به مهر ( آيین2مطابق نمونه پیوست شماره )

مگر اينكه روي كشتي و شناور، ظرفیت كافي براي نگهداري آن تا رسیدن به بندر مقصد بعدي وجود 

 .داشته باشد

 ن پس از ارائه خدمات دريافت آب توازن و فضوالت نفتي كشتي، نفتكش يا شناور و ـ سازما4ماده

وصول كارمزد آن، گواهینامه میزان آب توازن و فضوالت نفتي دريافتي را مطابق نمونه پیوست شماره 

 تأيید شده است، به زبان فارسي، انگلیسي يا فرانسه صادر« دفتر هیئت دولت»نامه كه به مهر ( آئین3)

در  دهد. اين نمونه بايد به همراه دفتر ثبت نفتكرده و به فرمانده كشتي، نفتكش يا شناور تحويل مي

 .كشتي، نفتكش يا شناور وجود داشته باشد

 ود: الف شـ كارمزد آب توازن و فضوالت نفتي به شرح زير تعیین و توسط سازمان دريافت مي 5ماده

هاي هاي نفتي، بنادر و اسكلهي و خارجي ورودي به پايانهها و شناورهاي ايرانها، نفتكشـ كشتي

ها و شناورهاي چوبي، فايبرگالس، خدماتي و مسافري ـ كشتي1( يورو. تبصره200كشور دويست )

ها و شناورهايي كه منحصراً بین بنادر ها، نفتكشـ كشتي2باشند. تبصرهاز پرداخت كارمزد معاف مي

ها و شناورهاي الينر و ها، نفتكشنمايند و كشتياي خزر تردد ميفارس و درياي عمان و دريخلیج

 نمايند، در هر سه ماه تقويمي فقط يكبار، كارمزد بندكانتینري كه به طور منظم به بنادر ايران تردد مي

نمايند. ب ـ كارمـزد دريافت آب تـوازن و فـضوالت نفتي اول را به اولین بندر ورودي پرداخت مي

ها و شناورهاي ايراني و خارجي ورودي به بـنادر در كنار اسكله به ازاي ها، نفتكشكشتياز تمامي 

شـود. كسـر مترمكعـب، يـك متـرمكعب ( يورو محـاسبه و دريافـت مي80هر مترمكعب، هشـتاد )

ـ براي شناورهاي چوبي، فايبرگالس، مسافري و خدماتي به ترتیب زير عمل 1شود. تبصرهمحاسبه مي
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( 30( درصد تخفیف تا سقف يك مترمكعب در كنار اسكله. ب ـ اعطاي )70شود: الف ـ اعطاي )مي

ها، ـ براي كشتي2متر مكعب در كنار اسكله. تبصره 5درصد تخفیف بیش از يك مترمكعب تا سقف 

باشند، دريافت بازمانده نفت و فضوالت نفتي در ( نمي1ها و شناورهايي كه مشمول تبصره)نفتكش

ـ تا )باشد به ترتیب زير مي( نفت قابل استحصال %70اسكله كه داراي ) كنار ( مترمكعب، 5باشد: الف 

باشد. ج ( تخفیف مي%60( مترمكعب، مشمول )10( تا )5باشد. ب ـ از )( تخفیف مي%30مشمول )

از ـ دريافت مقادير بیشتر 3باشد. تبصره( تخفیف مي%100( مترمكعب، مشمول )20( تا )10ـ از )

( نفت قابل استحصال باشد، با پرداخت %70( مترمكعب از بازمانده بار كه داراي بیش از )20بیست )

ـ دريافت روغن روانكار استفاده 4پذيرد. تبصرهها و شناورها انجام ميها، نفتكشمبلغ توافقي به كشتي

ـ  5بصرهپذيرد. تجام ميها و شناورها انها، نفتكششده )بدون آب( با پرداخت مبلغ توافقي به كشتي

كارمزد دريافت آب توازن و فضوالت نفتي، خارج از اسكله يا محوطه بنادر تا لنگرگاه با اضافه كردن 

ـ در صورت انجام  6شود. تبصرهالذكر محاسبه و وصول ميهاي فوقهزينه حمل و نقل به هزينه

هاي فوق افزوده ( به هزينه%10عملیات دريافت فضوالت نفتي در غیر از ساعات اداري، مبلغ )

ـ كارمزدها و  6شود. هزينه كارمزد دريافت شده شامل دريافت، انتقال و پردازش است. مادهمي

هاي اقتصادي توسط وزارت راه و نامه در هر سال متناسب با شاخصهاي مقرر در اين آيینتعرفه

 جمهور ـ محمدرضا رحیميشود. معاون اول رئیسشهرسازي تعديل مي
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هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به ( قانون حفاظت از درياها و رودخانه6نامه اجرايي ماده )آيين -7

 مواد نفتي

 

 

زيست دي و دارايي سازمان حفاظت محیطوزارت راه و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصا

هاي راه و شهرسازي، نفت و بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه 10/7/1392وزيران در جلسه مورخ هیئت

( قانون حفاظت از درياها و 6زيست و به استناد تبصره ماده )جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محیط

نامه اجرايي ماده يادشده را ـ آيین1389به مواد نفتي ـ مصوب هاي قابل كشتیراني در مقابل آلودگي رودخانه

 :به شرح زير تصويب نمود

http://www.dastour.ir/brows/?lid=356683
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 روند: الف ـ سازمان: نامه اصطالحات زير در معناي مشروح مربوط به كار ميـ در اين آيین1ماده

در  هاي قابل كشتیرانيسازمان بنادر و دريانوردي. ب ـ قانون: قانون حفاظت از درياها و رودخانه

ـ. ج ـ آلودگي: تخلیه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا 27/5/1389مقابل آلودگي به مواد نفتي ـ مصوب 

هاي موضوع قانون. دـ مواد نفتي: هرگونه مايع ها و شناورها در آبكشها، نفتآب توازن كشتي

، انواع ينفتي يا مخلوط داراي نفت از قبیل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد زايد و فضوالت نفت

ـ مالك كشتي، نفتفرآورده ـ  كش يا شناور: شخصي يا اشخاصي كه نامشان هاي نفتي و مشتقات آن. ه

كش كش يا شناور ثبت شده و هر شخص در حكم مالك كه كشتي، نفتبه عنوان مالك كشتي، نفت

ـ تعهدنامه: سندي كه به موجب آن مؤسسه  ها، باشگاههايهاي مالي، بانكيا شناور را در تصرف دارد. و

د شونحفظ منافع و جبران خسارت و نظاير آن كه اعتبارشان مورد تأيید سازمان است، متعهد مي

ران كنند. نامه جبالمللي، قانون و اين آيینهاي بینخسارات ناشي از آلودگي نفتي را مطابق كنوانسیون

و  كشمالكان كشتي، نفت اندآي(: اجتماعي اززـ باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت )كلوپ پي

اند كه براساس يك رابطه غیرتجاري و دوطـرفه همديگر را شناور كه اقدام به تشكیل گروهي نموده

گر مهنامه: سندي كه به موجب آن بیكنند. ح ـ بیمهنسبت به مـسؤولیت موجود در برابر ثالث بیمه مي

ون را جبران نمايد. ط ـ واحد محاسبه: شود خسارات موضوع قاندر مقابل گرفتن حق بیمه متعهد مي

المللي پول. ي ـ كنوانـسیون مسؤولیت: مطابق تعريف صندوق بین (SDR) حق برداشت ويژه

میالدي( و  1969ـ )1348كنوانسـیون مسؤولیت مـدني ناشي از خسـارات آلودگي نفتي ـ مصوب 

للي المسوخت: كنوانسیون بینمـیالدي( و اصالحیه آن. ك ـ كنوانسیون نفت  1992) 1370پروتكل 

ـ مصوب  میالدي(.  2001ـ )1380درباره مسؤولیت مدني براي خسارات آلودگي نفت سوخت كشتي 

ـ 1355ل ـ كنوانسیون تحديد مسؤولیت: كنوانسیون تحديد مسؤولیت براي دعاوي دريايي ـ مصوب 

 .میالدي( 1976)

 ع هاي موضواحتمالي ناشي از آلودگي آب كش و شناور، براي جبران خساراتـ هر كشتي، نفت2ماده

نامه يا تعهدنامه معادل ريالي يا ارزي بر مبناي واحد محاسبه موضوع قانون به مواد نفتي، بايد بیمه

 .نامه تهیه كنداين آيین

 ( تن نفت موضوع كنوانسیون مسؤولیت 2.000كش و شناور كه بیش از )ـ مالك هر كشتي، نفت3ماده

كند، بايد تا حدود مندرج در كنوانسیون يادشده، براي نوان محموله حمل ميبه صورت فله به ع

نامه يا تعهدنامه مالي به شرح زير تهیه كند: الف ـ تا پوشش خسارات ناشي از آلودگي نفتي، بیمه

ـ از )4.510.000( تن ظرفیت ناخالص )5.000) ( تن ظرفیت 140.000( تا )5.000( واحد محاسبه ب 

شود. ( واحد محاسبه به بند )الف( اضافه مي631( تن )5.000اي هر واحد اضافه بر )ناخالص به از

 .( واحد محاسبه89.770.000( تن ظرفیت ناخالص )140.000ج ـ بیش از )



40 

 

 ( تن نفت موضوع كنوانسیون 2.000كش و شناور كه حداكثر تا )ـ مالك هر كشتي، نفت4ماده

 نامه و يا تعهدنامه مالي به شرح زيركند، بايد بیمهحمل ميمسؤولیت را به صورت فله به عنوان كاال 

( 150( تا )101( واحد محاسبه ب ـ از )500.000( تن ظرفیت ناخالص )100تهیه كند: الف ـ تا )

( تن ظرفیت ناخالص 600( تا )151( واحد محاسبه ج ـ از )1.000.000تن ظرفیت ناخالص )

ـ از )1.500.000) ( واحد محاسبه 2.500.000( تن ظرفیت ناخالص )2000تا )( 601( واحد محاسبه د

 ( واحد محاسبه3.000.000( تن ظرفیت ناخالص، )5000( تا )2001هـ ـ از )

 كش و شناور، براي جبران خسارات ناشي از نفت سوخت كشتي، ـ مالك هر كشتي، نفت 5ماده

ير تهیه كند: اي با مبالغ زتعهدنامه نامه ياكش و شناور، بايد بر مبناي ظرفیت ناخالص كشتي، بیمهنفت

( تن ظرفیت 50( تن تا )20( واحد محاسبه ب ـ بیش از )2.000( تن ظرفیت ناخالص )20الف ـ تا )

( 25.000( تن ظرفیت ناخالص، )100( تن تا )50( واحد محاسبه ج ـ بیش از )10.000ناخالص، )

( واحد محاسبه هـ ـ 70.000خالص، )( تن ظرفیت نا300( تن تا )100واحد محاسبه دـ بیش از )

( تن تا 500( واحد محاسبه وـ بیش از )167.000( تن ظرفیت ناخالص، )500( تن تا )300بیش از )

( واحد محاسبه به ازاي هر 167( واحد محاسبه به اضافه )167.000( تن ظرفیت ناخالص، )30.000)

( 70.000( تا )30.000ـ(. زـ بیش از )تن ظرفیت اضافه پس از حداكثر ظرفیت معین شده در بند )ه

ازاي هر تن ظرفیت اضافه به عالوه حداكثر مقدار واحد ( واحد محاسبه به125تن ظرفیت ناخالص، )

( واحد محاسبه به ازاي 83( تن ظرفیت ناخالص، )70.000محاسبه شده در بند )و(. ح ـ بیش از )

 .ده در بند )ز(هر تن ظرفیت اضافه به عالوه حداكثر مقدار محاسبه ش

 كش و شناور كه مـواد نفتي به غیر از نفـت موضوع كنوانسیون ـ مالك هر كشـتي، نفت 6ماده

( تن 2.000نامه و يا تعهدنامه با مبالغ زير تهیه كند: الف ـ تا )كند بايد بیمهمسؤولیت، حمل مي

ن ظرفیت ناخالص ( ت50.000( تا )2.001( واحد محاسبه ب ـ از )10.000.000ظرفیت ناخالص )

( واحد محاسبه براي هر تن ظرفیت اضافي. ج ـ از 1.500اضافه )( واحد محاسبه به10.000.000)

( واحد محاسبه 360اضافه )( واحد محاسبه به10.000.000( تن ظرفیت ناخالص به باال )50.001)

( واحد 100.000.000براي هر تن ظرفیت اضافي و در هر صورت سقف پوشش بیمه، نبايد از )

 .محاسبه تجاوز نمايد

 كش و شناور مطابق گواهینامه ثبت، نامه حداقل بايد مشخصات كشتي، نفتـ در بیـمه7ماده

گزارها، مبلغ بیمه، مدت بیمه، تاريخ و محل انعقاد مشخصات و اقامتگاه مالك يا مالكین و بیمه

 .نامه درج شودقرارداد، مبلغ حق بیمه و خطرهاي تحت پوشش بیمه
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 عنه، مبلغ تعهد، امضاء و مهر ـ در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمون 8ماده

كش و شناور مطابق گواهینامه ضامن، مدت تعهد، تاريخ و محل ايجاد تعهد، مشخصات كشتي، نفت

 .ثبت و خطرهاي تحت پوشش تعهد درج شود

 المللي مورد الحاق دولت جمهوري اسالمي هاي بینهايي كه در اجراي كنوانسیونـ گواهینامه9ماده

هاي مذكور صادر شده و به تشخیص سازمان ايران توسط كشورهاي متعاهد در چارچوب كنوانسیون

 .اشدبنامه يا تعهدنامه قابل قبول مينامه است، به منزله وجود بیمهبیانگر رعايت مفاد اين آيین

 نامه، كش و شناور فاقـد بیمها فعالیت كشتي، نفتـ سازمان موظف است از ورود، ترك بندر ي10ماده

تعـهدنامه يا گواهیـنامه در آبهاي موضـوع قانون جلوگیري به عمل آورد. تبصره ـ مالك و يا ساير 

كش و نامه يا تعهدنامه و گواهینامه را در كشتي، نفتكش و شناور بايد بیمهمسؤوالن كشتي، نفت

ـ اسحاق شناور نگهداري كنند و در صورت د رخواست سازمان ارايه نمايند. معاون اول ريیس جمهور 

 جهانگیري

 

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

 

 مينرارياقانون قرارداد الحاقي دوم به قرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ -8

 

 

 

 مینراريا ماده واحده ـ قرارداد الحاقي دوم به قرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركت آجیپ

باشد. و به امضاي ماده به شرح ضمیمه مي 15كه مشتمل بر يك مقدمه و 1336مصوب شهريور ماه 

آ. از طرف ديگر رسیده و طبق ماده دوم از يك طرف و شركت آجیپ اس.پ.شركت ملي نفت ايران 

شمسي مورد تأيید هیأت دولت واقع گرديده است تصويب و  1336نفت مصوب مرداد ماه قانون

 .شوداجازه مبادله و اجراي آن داده مي

 ]ي س شوراي ملقانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد الحاقي دوم پس از تصويب مجل]امضاء

چهاردهم خرداد ماه يك هزار و سیصد و در جلسه روز دوشنبه 1352.3.1شنبه در جلسه روز سه

  اماميريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفپنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسید. 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=358418
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 دوم  اقياين قرارداد الحمینراريا قرارداد الحاقي دوم به قرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجیپ

( بین شركت ملي نفت ايران كه به موجب قوانین ايران 1973فوريه  26) 1351در تاريخ هفتم اسفند 

ه آ. كه بملي نفت نامیده خواهد شد از يك طرف و شركت آجیپ اس.پ.تشكیل شده و ذيالً شركت

نظر به گرديد.  منعقدموجب قوانین ايتالیا تشكیل شده و ذيالً آجیپ نامیده خواهد شد از طرف ديگر

مینراريا كه ذيالً قرارداد اصلي نامیده خواهد شد( میان شركت ملي نفت و آجیپاينكه قراردادي )

نظر ( به موقع اجرا گذارده شده است. 1957اوت  27)1336منعقد گرديده و از تاريخ پنجم شهريور 

مینراريا حقوق و تعهداتي كه آجیپمینراريا بعداً در آجیپ ادغام شده و آجیپ از بابت به اينكه آجیپ

فت نظر به اينكه شركت ملي ناخیرالذكر گرديده است. به موجب قرارداد اصلي داشته جانشین شركت

اي بر قرارداد ( تكمله1969ژوئیه  30) 1348مرداد  8مورخ  "قرارداد الحاقي"و آجیپ به موجب 

پ همچنین نسبت به اصالح و توضیح برخي نظر به اينكه شركت ملي نفت و آجیاند. اصلي افزوده

علیهذا بدين وسیله میان شركت ملي اند. از مقررات قرارداد اصلي و قرارداد الحاقي موافقت كرده

 :نفت و آجیپ به شرح زير توافق به عمل آمد

o  همچنین تساوي مذكور در تشكیل..."قرارداد اصلي كه با كلمات  4ـ قسمتي از ماده  1ماده" 

انتخاب ريیس "گردد: آن ميشود تا پايان ماده مذكور ملغي و متن زير جايگزينميآغاز 

مقام وي از میان اعضاي هیأت مديره به ترتیبي هیأت مديره و نايب وي و مدير عامل و قائم

صورت خواهد گرفت. تفاهم بر اين است كه كه در اساسنامه سیريپ مقرر گرديده است

مقام خ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم ريیس هیأت مديره و قائمبراي مدت سه سال از تاري

مديراني كه توسط شركت ملي نفت نامزد شده باشند و نايب ريیس هیأت مدير عامل از

همچنین بود. مديره و مدير عامل از میان مديراني كه توسط آجیپ نامزد شده باشند خواهند

مديران مزبور همین ترتیب به طور معكوس و  تفاهم بر اين است كه از آن پس براي تعیین

هیأت بازرسان سیريپ از دو نفر بازرس هر پنج سال يك بار به تناوب رعايت خواهد شد. 

ران، مديتشكیل خواهد شد كه يكي را شركت ملي نفت و ديگري آجیپ تعیین خواهد كرد. 

 ."شندبازرسان و رؤساي سیريپ ممكن است ملیت ايراني يا خارجي داشته با

o  ـ در صورت  6ماده "شود. قرارداد اصلي لغو و متن زير جايگزين آن مي 6ـ ماده  2ماده

تساوي آراء نسبت به هر موضوعي كه منوط به تصمیم مجمع عمومي سهامداران سیريپ 

براي مطالعه بیشتر تا تشكیل جلسه ديگر مجمع عمومي باشد موضوع مورد بحث فقط يك بار

يك ماه از جلسه نخست يا در زمان ديرتري به توافق شركت ملي نفت  كه بايد به فاصله

آجیپ تشكیل گردد معوق خواهد ماند و اگر جلسه دوم نیز نتواند درباره آن موضوع تصمیم و

ن ترتیب ديگري توافق نشود، آبگیرد، و در صورتي كه بین شركت ملي نفت و آجیپ به
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حل و  44و  43بايستي بر طبق مقررات مواد  موضوع به منزله اختالف تلقي خواهد شد كه

 ."فصل گردد

o  11از تاريخ "قرارداد اصلي به صورت زير اصالح شده است:  16ـ جمله آخر ماده  3ماده 

در سال، بر مأخذ هزينه  %10( استهالكات به نرخ متوسط 1973اول ژانويه ) 1351دي ماه 

شده محاسبه خواهد شد تا زماني كه  ثبتگذاري كه در حسابهاي سیريپاصلي هر سرمايه

با وجود اين، نرخ مذكور در اين ماده اختیار وزارت دارايي را كه . "تمام آن مستهلك شود

 .قانون مالیاتهاي مستقیم ذكر شده محدود نخواهد كرد 173ماده  4در تبصره 

o  ان به موجبـ چون نرخ مالیات بر درآمد ناظر بر فعالیتهاي شركتهاي نفتي در اير 4ماده 

اسفند  29و اصالحیه مورخ  1345اسفند 28قانون مالیاتهاي مستقیم مورخ  173مقررات ماده 

پنجاه و پنج( درصد تغییر يافته است سود ويژه سیريپ علیرغم آنچه در ماده ) 55به  1349

( مشمول نرخ 1970نوامبر  14) 1349آبان  23گرديده است از تاريخ قرارداد اصلي مقرر 17

 .ذكور خواهد بودم

o  ـ طرفین  39ماده "شود: قرارداد اصلي لغو و متن زير جايگزين آن مي 39ـ ماده  5ماده

شوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متعهد مي

ح يا الغاء يا اصالاين قرارداد را محترم شمارند. متقابل اجرا نمايند و هم عبارت و هم روح

تغییر شرايط و مقررات قرارداد جز با تراضي طرفین و تصويب قوه مقننه ايران صورت 

جز در مواردي كه طرفهاي اين قرارداد به نحو ديگري توافق نمايند اين نخواهد گرفت. 

كه طبق قرارداد قبل از انقضاي مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتي كه هیأت داوري

ذيل تعیین شده باشد به موجب  7قرارداد و اصالحیه آن به شرح ماده اين  44مقررات ماده 

علت اينكه اجراي قرارداد به كلي غیر رأي خود قرارداد را به علت نقض مقررات آن و يا به

مقدور گرديده فسخ شده اعالم كند. اين قرارداد تابع قوانین ايران بوده و بر وفق آن تفسیر 

آنها در اين قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت  تكلیفخواهد شد و مواردي كه

 ."خواهد بود 1336مورخ نهم مرداد 

o  شودقرارداد اصلي لغو مي 40ـ ماده  6ماده. 

o  قرارداد اصلي مانع از آن نخواهد بود كه طرفین با  44ـ هیچ يك از مقررات ماده  7ماده

تر براي حل اختالف مناسبرد داوري كهتوجه به اوضاع و احوال به هر ترتیب ديگري در مو

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  االرضـ سیريپ از بابت هر يك از نواحي موضوع قرارداد به شرح مذكور در زير، حق 8ماده 

الف ـ براي نواحي گانسر و پرداخت: ه شركت ملي نفت خواهداي به دالر آمريكايي بساالنه

باشند و ناحیه نوروز كه يك صد و هفت( كیلومتر مربع مي) 107هنديجان كه جمعاً شامل 

از كیلومتر مربع است: دالر آمريكايي براي هر كیلومتر مربع يك صد و سیزده() 113شامل 

 1986تا پايان  1982از اول  480 1981تا پايان  1977از اول  400 1976تا پايان  1972اول 

ب ـ براي  1050تا پايان دوره مربوطه  1992از اول  780 1991تا پايان  1987از اول  600

باشد با رعايت چهار صد و سي و دو( كیلومتر مربع مي) 432ناحیه زاگرس كه شامل 

از تاريخي كه فروش از اين ناحیه  هاي آينده: دالر آمريكايي براي هر كیلومتر مربعتقلیل

از يازدهمین  480از ششمین سالروز تا دهمین سالروز  400تا پنجمین سالروز آن آغاز شود 

از بیست  780از شانزدهمین سالروز تا بیستمین سالروز  600سالروز تا پانزدهمین سالروز 

ضهاي مقرر در باال ساالنه و االرپرداخت حق 1050و يكمین سالروز تا پايان دوره مربوطه 

ماهه مربوط صورت خواهد گرفت مگر نخستین 12سي( روز از آغاز دوره ) 30از پیش ظرف 

سي( روز از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دومي به عمل خواهد ) 30ظرف پرداخت كه

الیاتي سیريپ هاي مشوند در اظهارنامهاالرضهايي كه به موجب اين ماده پرداخت ميحقآمد. 

 .به عنوان اقالم هزينه منظور خواهد شد

o  زير  15سي( روز از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم طبق ماده ) 30ـ ظرف  9ماده

عمومي مزبور تغییرات و مجمع عمومي سهامداران سیريپ تشكیل خواهد شد. مجمع

آن با مفاد اين قرارداد  اصالحات الزم را در اساسنامه سیريپ به منظور هماهنگ ساختن

تغییرات و اصالحات مزبور از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم به عمل خواهد آورد.

 .الحاقي دوم به موقع اجرا گذارده خواهد شد

o  ـ علیرغم آنچه به موجب قرارداد اصلي مقرر گرديده است بدين وسیله موافقت  10ماده

اي كه توسط آجیپ براي تأمین هزينه عملیات ايهالف ـ سیريپ از بابت سرمشود: مي

. نخواهد پرداختاياكتشافي به موجب قرارداد اصلي به كار برده شده است هیچ گونه بهره

ب ـ سیريپ حق نخواهد داشت زيانهاي حاصل شده در يك سال مالي را به سالهاي بعد 

قرارداد  8كه طبق ماده مالیاتي انتقال دهد و همچنین حق نخواهد داشت از بابت حداقل

اصلي در يك سال مالي به دولت پرداخته است مبلغي را به حساب مالیات سال ديگر منتقل 

االجرا تلقي خواهد مقررات بندهاي الف و ب باال از تاريخ اجراي قرارداد اصلي الزمنمايد. 

ظر قرار نتصحیح و تجديد شد و حسابهاي سیريپ به منظور تطبیق با مقررات مذكور مورد

 .خواهد گرفت
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o  هاي اكتشافي كه به موجب قرارداد اصلي و قرارداد الحاقي به منظور ـ كلیه هزينه 1ـ  11ماده

تعیین سود ويژه سیريپ جزو اقالم اجراي عملیات اكتشافي توسط آجیپ تأمین گرديده در

الهاي ـ نسبت به حسابهاي سیريپ كه مربوط به س 2هزينه تلقي و مستهلك خواهد شد. 

( ـ برگشت بهره مطابق مقررات 1تنها تغییرات زير منظور خواهد شد:  1972مالي پیش از 

هاي اكتشافي مستهلك نشده كه بايد از سال ( ـ تعیین باقیمانده هزينه2باال.  10بند الف ماده 

تعیین اين دراين ماده به حساب هزينه برده شود ) 3به موجب مقررات بند  1972مالي 

ت هاي اكتشافي مزبور به آجیپ تعلق يافته اسانده فقط بايد سهمي كه از بازيافت هزينهباقیم

( ـ برگشت هر زياني كه احتماالً در حسابهاي سیريپ از يك سال 3به حساب منظور گردد(. 

( روز 60هاي مربوط بايد در ظرف شصت )اظهارنامهمالي به سال ديگر منتقل شده باشد. 

ـ مبلغ  3زير به وزارت دارايي تسلیم گردد.  15اين قرارداد طبق ماده  پس از تاريخ اجراي

در هر دوره مالیاتي مستهلك شود بر اساس  1972هاي اكتشافي كه بايد از سال مالي هزينه

ورت ها كالً صآن گاه كه بازيافت اين هزينهپیشنهاد آجیپ توسط سیريپ معین خواهد شد تا

( سنت آمريكايي ضرب در تعداد 20راي هیچ سالي از بیست )گیرد ولي مبلغ مزبور نبايد ب

ـ مبلغ  4خامي كه توسط سیريپ در آن سال صادر شده است تجاوز كند. هاي نفتبشكه

شود بايد توسط اين ماده مستهلك مي 3هاي اكتشافي كه در هر سال مالي طبق بند هزينه

د( ي كه با قرارداد مزبور منطبق باشحدطبق قرارداد الحاقي و تاسیريپ به شركت ملي نفت )

 11ـ از تاريخ  5و به آجیپ بالفاصله پس از تأديه مالیات بر درآمد سیريپ پرداخت شود. 

( سیريپ ملزم نخواهد بود مبلغ مقرر در جمله آخر ماده 1972اول ژانويه ) 1350دي ماه 

قرارداد اصلي را به اكتشافي انجام شده به موجب هايقرارداد اصلي مربوط به هزينه 11

شركت ملي نفت بپردازد. معذالك تفاهم حاصل است كه شركت ملي نفت نیز ملزم نخواهد 

اول ) 1350دي ماه  11هاي مالي پیش از مذكور بابت دوره 11را به موجب ماده بود آن چه

 .( دريافت داشته است به آجیپ مسترد كند1972ژانويه 

o  ( سود 1972اول ژانويه ) 1350دي ماه  11ي مالي بعد از هاـ نسبت به دوره 1ـ  12ماده

واهد بین سهامداران تقسیم خويژه سیريپ پس از تأديه مالیات بر درآمد ايران به ترتیب زير

الف ـ به شركت ملي نفت: مبلغي معادل آن چه شركت ملي نفت به عنوان سهامدار شد: 

سبه نمودن اقالم زير محايپ بدون منظوركرد به فرض آنكه سود ويژه سیرسیريپ دريافت مي

( ـ 2هاي اكتشافي انجام شده به موجب قرارداد اصلي )( ـ استهالك هزينه1شد: )مي

االرض. ب ـ به شركت آجیپ: مبلغي معادل باقیمانده سود ويژه مزبور پس از كسر مبالغ حق

لي نفت در طي هر ـ بنابراين جمع كل مبالغ دريافتي شركت م 2مذكور در بند الف فوق. 
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سهم ( باال به عنوان1سال مالي عبارت خواهد بود از مبلغي كه به موجب شق الف از بند )

( درصد مبلغي كه از بابت 50كند به اضافه مبلغي معادل پنجاه )خود از سود ويژه دريافت مي

( از ماده 4الحاقي و بر طبق آن چه در بند )هاي اكتشافي انجام شده به موجب قراردادهزينه

اين قرارداد الحاقي دوم به آن اشاره گرديده در حسابهاي سیريپ مستهلك شده باشد و  11

دريافتي آجیپ در طي هر سال مالي عبارت خواهد بود از مبلغي معادل جمع كل مبالغ

مبلغي كه ( باال به اضافه كل1باقیمانده سود ويژه مذكور به شرح مقرر در شق )ب( از بند )

هاي اكتشافي انجام شده به موجب قرارداد اصلي در حسابهاي سیريپ مستهلك هزينه از بابت

هاي اكتشافي انجام شده به موجب هزينه( درصد مبلغي كه بابت50شده به اضافه پنجاه )

اين قرارداد الحاقي دوم به آن اشاره  11( از ماده 4قرارداد الحاقي و بر طبق آن چه در بند )

 .سیريپ مستهلك شده باشديگرديده در حسابها

o  قرارداد اصلي مقرر گرديده است از  7ـ سیريپ علیرغم آن چه به موجب ماده  13ماده

آنها سهمي متساوي از شركت ملي نفت و آجیپ درخواست خواهد كرد كه هر كدام از

هاي عملیات ارزيابي و توسعه آتي سیريپ الزم خواهد بود وجوهي را كه براي تأمین هزينه

در صورتي كه هر كدام از شركت ملي نفت و يا آجیپ كتباً اطالع ر اختیار او قرار دهند. د

د خواهدهد كه سهم خود را از بابت وجوه مزبور بدون هیچگونه بهره در اختیار سیريپ قرار

داد ديگري نیز ملزم خواهد بود كه سهم خود را با همان شرايط بپردازد و هیچیك از طرفین 

 .سیريپ منظور نخواهد كرداي به حسابن وجوه هیچ گونه بهرهاز بابت اي

o  ـ اين قرارداد الحاقي به زبانهاي فارسي و فرانسه تنظیم و امضاء شده است. در  14ماده

اختیار هیأت داوري گذارده صورت بروز اختالفي كه به داوري ارجاع شود هر دو متن در

 .دو متن تفسیر نمايند خواهد شد تا مقصود طرفین را با توجه به هر

o  1336قانون نفت مصوب نهم مرداد  2ـ اين قرارداد الحاقي دوم طبق مقررات ماده  15ماده 

تاريخي كه تصويب آن به توشیح ( به تصويب قوه مقننه خواهد رسید و از1957ژوئیه  31)

 11ـ  10ـ  8ـ  4ـ  3ملوكانه برسد به موقع اجرا گذارده خواهد شد. معذلك مقررات مواد 

 .آن مواد مذكور است عطف به ماسبق خواهد شدبه قراري كه در خود 12و 

o ]قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون قرارداد الحاقي دوم ]امضاء

ريیس مجلس سنا ـ جعفر باشد. مینراريا ميبه قرارداد شركت ملي نفت و شركت آجیپ

 اماميشريف

http://www.dastour.ir/Print/?LID=81474 
 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=81474
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المللي درباره مسؤوليت مدني براي قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين -9

 خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي

 

 

 المللي درباره شود به كنوانسیون بینماده واحده ـ به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

میالدي )برابر با  2001مسؤولیت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي مصوب 

ردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد توديع نمايد. شمسي( به شرح پیوست ملحق گهجري1380

 باشد و تغییرـ وزارت راه وترابري)سازمان بنادر و دريانوردي( مسؤول اجراء كنوانسیون مي1تبصره

( قانون اساسي جمهوري 77ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم )2مجري بر عهده دولت است. تبصره 

 .( آن، الزامي است16الح كنوانسیون در اجراء ماده )ايران براي هرگونه بازنگري يا اصاسالمي

 المللي درباره مسؤولیت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي مصوب كنوانسیون بین

 شمسي( بسم اهلل الرحمن الرحیمهجري 1380میالدي )برابر با  2001

o ( كنوانسیون سا194مقدمه: دولتهاي عضو اين كنوانسیون، با يادآوري ماده ) زمان ملل درباره

دارد دولتها شمسي( كه مقرر ميهجري 1361میالدي)برابر با  1982حقوق درياها، مصوب 

يي زيست دريامنظور جلوگیري، كاهش و كنترل آلودگي محیطبايد كلیه اقدامات الزم را به

دارد با هدف ( آن كنوانسیون، كه مقرر مي235به عمل آورند. همچنین با يادآوري ماده )

صول اطمینان از پرداخت كافي و فوري غرامت در مورد كلیه خسارتهاي ناشي از آلودگي ح

كاري الملل هممحیط زيست دريايي، دولتها بايد در توسعه بیشتر قواعد مربوط حقوق بین

المللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نمايند. با توجه به موفقیت كنوانسیون بین

المللي ايجاد شمسي( و كنوانسیون بینهجري 1371دي)برابر با میال1992نفتي، مصوب 

میالدي )برابر  1992المللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي، مصوب صندوق بین

شمسي( در جهت ايجاد اطمینان از اين كه جبران خسارت، در دسترس هجري 1371با 

سط صورت فلّه، توتخلیه نفتي كه بهگیرد كه از آلودگي در اثر خروج يا اشخاصي قرار مي
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شوند، همچنین با توجه به تصويب شود، متضرر ميكشتیها و از طريق دريا حمل مي

المللي درباره مسؤولیت و پرداخت غرامت در مورد خسارت ناشي از حمل كنوانسیون بین

به  شمسي(هجري 1375میالدي)برابر با  1996مواد خطرناك و سمي از طريق دريا، مصوب 

بیني جبران كافي، سريع و مؤثر خسارتهايي كه از سوانح ناشي از حمل مواد منظور پیش

شود، با تصديق اهمیت ايجاد مسؤولیت مطلق براي خطرناك و سمي از طريق دريا ايجاد مي

تمام اشكال آلودگي نفتي كه با تحديد مناسبي از درجه مسؤولیت مزبور مرتبط باشد. با در 

كه اقدامات تكمیلي براي تضمین جبران كافي، سريع و مؤثر خسارت ناشي  نظر داشتن اين

از آلودگي منتج از خروج يا تخلیه نفت سوخت از كشتي، ضروري است، با تمايل به تصويب 

بران بیني جبراي تعیین موضوعات مسؤولیت و پیشالمللي يكسان هاي بینقواعد و رويه

 :اندزير توافق نمودهكافي خسارت در چنین مواردي،به شرح 

o  ر پیما و شناويعني هر نوع كشتي اقیانوس« كشتي» ـ 1ـ تعاريف از نظر اين كنوانسیون: 1ماده

يعني هر فرد يا شركت يا هر نهاد خصوصي يا « شخص» ـ 2درياپیما، از هر نوع كه باشد. 

هر كدام  عمومي اعم از اين كه داراي شخصیت حقوقي باشد يا نباشد از جمله يك دولت يا

يعني مالك، از جمله مالك ثبت شده، « مالك كشتي» ـ 3دهنده آن. از بخشهاي تشكیل

يعني شخص يا اشخاص « مالك ثبت شده» ـ 4بردار كشتي. مستأجر كشتي لخت، مدير و بهره

ثبت شده به عنوان مالك كشتي، يا در صورت فقدان ثبت، شخص يا اشخاصي كه مالك 

ط برداري توس، در مورد كشتي تحت مالكیت دولت و مورد بهرهكشتي هستند. با اين حال

بردار كشتي مزبور ثبت شده، مالك ثبت شده به چنین شركتي كه در آن دولت، به عنوان بهره

يعني هرگونه نفت هیدروكربن معدني، از « نفت سوخت» ـ  5شركتي اطالق خواهد شد. 

انش كشتي مورداستفاده قرار گرفته يا خواهد اي كه در امر راهبري يا ركنندهجمله روغن روان

يعني كنوانسیون « كنوانسیون مسؤولیت مدني» ـ  6گرفت و هرگونه رسوبات چنین نفتي. 

 1371میالدي)برابر 1992المللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، مصوب بین

يعني هر اقدام  «اقدامات پیشگیرانه » ـ 7شمسي( آن طور كه اصالح شده است. هجري

متعارفي كه هر شخصي پس از بروز سانحه به منظور جلوگیري يا تقلیل خسارت آلودگي 

اي از وقايع داراي منشأ واحد يعني هر واقعه يا مجموعه« سانحه » ـ  8به عمل آورده است. 

الوقوع بروز چنین خسارتي شود. كه موجب خسارت آلودگي يا باعث تهديد شديد و قريب

يعني: الف( ضرر يا زيان به بار آمده در خارج از كشتي از طريق « سارت آلودگيخ» ـ 9

آلودگي در اثر خروج يا تخلیه نفت سوخت از كشتي، قطع نظر از محل وقوع اين خروج يا 

كه جبران خسارت در ازاء آسیب وارده بر محیط زيست به استثناء تخلیه، مشروط بر آن
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هاي اقدامات متعارفي شود كه عمالً براي محدود به هزينه النفع حاصل از آسیب مزبور،عدم

انه هاي اقدامات پیشگیراصالح وضعیت انجام پذيرفته يا قرار است انجام پذيرد؛ و ب( هزينه

در ارتباط با « دولت ثبت كشتي» ـ 10و ضرر يا زيان اضافي ناشي از اقدامات پیشگیرانه. 

دولتي  ي و در ارتباط با كشتي ثبت نشده يعنيكننده كشتكشتي ثبت شده، يعني دولت ثبت

يعني ظرفیت ناخالص « ظرفیت ناخالص» ـ 11كه كشتي، محق به برافراشتن پرچم آن است. 

گیري ظرفیت مندرج در پیوست يك كنوانسیون شده طبق مقررات اندازهگیرياندازه

شمسي( هجري 1348میالدي)برابر با 1969گیري ظرفیت كشتیها، مصوب المللي اندازهبین

 .يعني دبیر كل سازمان« دبیركل» ـ 13المللي دريانوردي. يعني سازمان بین« سازمان» ـ 12

o  در موارد زير اعمال خواهد شد: الف ـ خسارت ـ دامنه شمول اين كنوانسیون منحصراً 2ماده

( در 2( در سرزمین، از جمله درياي سرزمیني يك دولت عضو، و )1آلودگي ايجاد شده: )

ر الملل تعیین شده است يا اگمنطقه انحصاري اقتصادي يك دولت عضو، كه طبق حقوق بین

اي را تعیین نكرده است يك منطقه فراتر يا مجاور درياي سرزمیني دولت عضوي چنین منطقه

شده و بیش از دويست مايل آن دولت كه توسط دولت مزبور طبق حقوق بین الملل تعیین

كه از آنها عرض درياي سرزمیني آن اندازه گیري مي شود، امتداد دريايي از خطوط مبدئي 

يابد. ب ـ اقدامات پیشگیرانه به منظور پیشگیري يا تقلیل چنین خسارتي، در هر محلي نمي

 .كه انجام شود

o (اين 4( و )3بیني شده در بندهاي )ـ به استثناء موارد پیش1ـ مسؤولیت مالك كشتي 3ماده

مان سانحه، مسؤول خسارت آلودگي ناشي از هر نوع نفت سوخت ماده، مالك كشتي در ز

اي اي شامل مجموعهكه، اگر سانحهباشد، مشروط بر آندر كشتي يا بهوجود آمده از كشتي مي

يكسان باشد، مسؤولیت به مالك كشتي در زمان اولین مورد از اين  از وقايع داراي منشأ

( فوق مسؤول باشد، 1ك شخص طبق بند )ـ اگر بیش از ي2وقايع، منتسب خواهد شد. 

ـ در صورت اثبات موارد زير از سوي مالك كشتي، 3مسؤولیت آنها تضامني خواهد بود. 

گونه مسؤولیت خسارت آلودگي به وي منتسب نخواهد شد: الف( بروز خسارت در هیچ

ئي، ااي طبیعي با ويژگي استثننتیجه جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلي، شورش يا پديده

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 

ـ چنانچه مالك كشتي ثابت نمايد كه بروز خسارت آلودگي 4یفه بوده است. در اجراء آن وظ

ديده با قصد ايجاد خسارت يا مسامحه ناشي از فعل يا ترك فعل شخص زيان كالً يا جزئاً 
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تواند خود را كالً يا جزئاً در قبال چنین شخصي از مسؤولیت وي بوده است، مالك كشتي مي

دعوايي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي علیه مالك كشتي، گونه ـ هیچ 5مبّري گرداند. 

ـ هیچ چیز در اين كنوانسیون به حق رجوع  6جز طبق اين كنوانسیون اقامه نخواهد شد. 

 .اي وارد نخواهد كردمالك كشتي كه مستقل از اين كنوانسیون وجود داشته باشد، لطمه

o  ارت آلودگي مذكور در كنوانسیون ـ اين كنوانسیون در مورد خس1ـ استثنائات 4ماده

مسؤولیت مدني اعمال نخواهد شد اعم از اين كه غرامت به موجب كنوانسیون مزبور قابل 

(اين ماده، مفاد اين 3بیني شده در بند )ـ به استثناء موارد پیش2پرداخت باشد يا نباشد. 

مالكیت يا  تحت كنوانسیون در مورد كشتیهاي جنگي، كشتیهاي تداركاتي يا ساير كشتیهاي

برداري دولت كه در زمان استفاده تنها براي مقاصد غیربازرگاني دولت مورد استفاده بهره

تواند تصمیم به اعمال اين ـ يك دولت عضو مي3گیرد، اعمال نخواهد شد. قرار مي

( فوق بگیرد كه 2كنوانسیون در مورد كشتیهاي جنگي خود يا ساير كشتیهاي مذكور در بند )

ين صورت، آن دولت بايد مراتب را با تصريح شرايط چنین اعمالي به آگاهي دبیركل در ا

ـ در مورد كشتیهاي تحت مالكیت يك دولت عضو كه براي مقاصد تجاري 4برساند. 

( اين 9هاي صالحیت مقرر در ماده )گیرند، هر دولتي در حوزهمورداستفاده قرار مي

و از تمام دفاعیههاي مبتني بر وضعیت آن  كنوانسیون مشمول دعوي قرار خواهد گرفت

 .دولت به عنوان يك دولت حاكم، صرف نظر خواهد كرد

o اي كه دو يا چند باشند اگر سانحهـ سوانحي كه دو يا چند كشتي در آنها دخیل مي 5ماده

كشتي در آن دخیل باشند اتفاق افتد و در نتیجه آن خسارت آلودگي ايجاد شود، مالكان 

( اين كنوانسیون از مسؤولیت 3اي مربوط، جز در صورتي كه به موجب ماده )تمامي كشتیه

 طور متعارفمبري باشند، به صورت تضامني مسؤول تمام خسارتهايي خواهند بود كه به

 .قابل تفكیك نباشد

o  ـ تحديد مسؤولیت هیچ چیز در اين كنوانسیون بر حق مالك كشتي و شخص يا  6ماده

يا تضمین مالي ديگر براي تحديد مسؤولیت به موجب هر نظام ملي  كننده بیمهاشخاص ارائه

میالدي)برابر  1976المللي حاكم، از جمله كنوانسیون تحديد مسؤولیت دعاوي دريايي، يا بین

 .شمسي(، آن طور كه اصالح شده، تأثیر نخواهد گذاشتهجري 1355با 

o  تي با ظرفیت ناخالص باالتر از ـ مالك ثبت شده كش1ـ بیمه اجباري يا تضمین مالي 7ماده

مالي ديگري مانند  هزارتن كه در دولت عضوي ثبت شده، ملزم است كه بیمه يا تضمین

نامه يك بانك يا مؤسسه مالي مشابه را براي پوشش مسؤولیت مالك ثبت شده براي ضمانت

للي لماخسارت آلودگي به میزاني معادل حدود مسؤولیت به موجب نظام تحديد ملي يا بین
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حاكم، اما در همه موارد، نه بیش از میزان محاسبه شده به موجب كنوانسیون تحديد مسؤولیت 

شمسي( آن طور كه اصالح شده، هجري 1355میالدي )برابر با 1976دعاوي دريايي، مصوب 

ـ پس از اين كه مقام صالح دولت عضو احراز نمايد كه الزامات 2به همراه داشته باشد. 

اي حاكي از آن كه بیمه يا تضمین مالي ديگر، ماده رعايت شده است، گواهینامه( اين 1بند)

طبق مفاد اين كنوانسیون داراي اعتبار است براي هر كشتي صادر خواهد شد. در مورد يك 

مزبور بايد توسط مقام صالح دولت ثبت كشتي  كشتي ثبت شده در دولت عضو، گواهینامه

تواند كه در دولت عضو ثبت نشده، گواهینامه مزبور ميشتيصادر يا تصديق شود. در مورد ك

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 

كار مالك ثبت شده؛ پ( شماره شناسايي مشخص و بندر ثبت؛ ب( نام و محل اصلي كسب و 

المللي دريانوردي براي كشتي؛ ت( نوع و مدت تضمین؛ ث( نام و محل اصلي سازمان بین

گر يا مشخص ديگر ارائه كننده تضمین و درصورت اقتضاء محل كسب و كسب و كار بیمه

كه نبايد  كاري كه بیمه يا تضمین در آنجا ايجاد شده است. ج( مدت اعتبار گواهینامه،

تواند به يك ـ الف( دولت عضو مي3تر از مدت اعتبار بیمه يا تضمین ديگر باشد. طوالني

مؤسسه يا سازمان بهرسمیت شناخته شده توسط خود اجازه دهد تا گواهینامه موضوع بند 

آگاه ( فوق را صادر نمايد. مؤسسه يا سازمان مزبور، آن دولت را از صدور هر گواهینامه2)

اي را كه بدين نمود. در تمام موارد، دولت عضو بايد كامل بودن و صحت گواهینامه خواهد

گردد كه از اتخاذ ترتیبات الزم براي نمايد و متعهد شكل صادر شده است كامالً تضمین 

تحقق اين تعهد، اطمینان حاصل نمايد. ب( دولت عضو بايد موارد زير را به دبیر كل اعالم 

ها و شرايط خاص اختیار تفويض شده به مؤسسه يا سازمان به رسمیت ( مسؤولیت1نمايد: 

( تاريخي كه از آن اختیار 3( رفع اثر از چنین تفويض اختیاري، و 2شناخته شده توسط آن؛ 

ل گردد. اختیار تفويض شده تا سه ماه قبمزبور يا رفع اثر از چنین تفويض اختیاري نافذ مي

به اين منظور به دبیر كل داده شده است، نافذ نخواهد شد. از تاريخي كه در آن، اطالعیهاي 

پ( مؤسسه يا سازماني كه طبق اين بند مجاز به صدور گواهینامه است بايد، حداقل مجاز 

ها صادر شده است، حفظ نشود، از شده باشد كه اگر شرايطي كه به موجب آنها گواهینامه

مؤسسه يا سازمان، بايد چنین رفع اثرهايي را به  ها رفع اثر كند. در تمام موارد،اين گواهینامه

ـ گواهینامه بايد به 4دولتي كه از طرف آن، گواهینامه را صادر كرده است، گزارش نمايد. 

زبان يا زبانهاي رسمي دولت صادركننده باشد. اگر زبان به كار رفته انگلیسي، فرانسوي يا 

ز اين زبانها باشد و در مواردي كه آن دولت اسپانیايي نباشد، متن بايد شامل ترجمه به يكي ا
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ـ گواهینامه بايد در  5تواند حذف شود. چنین تصمیمي بگیرد، زبان رسمي دولت مزبور مي

كنند، كشتي وجود داشته باشد و يك نسخه به مقامهايي كه سوابق ثبت كشتي را نگهـداري مي

ننده يي صادر كننده يا تأيید كيا اگر كشتي در يك دولـت عضو ثبت نشـده باشد، به مقامها

ـ اگر امكان از بین رفتن بیمه يا تضمین مالي ديگر به عللي غیر از  6گواهینامه تسلیم شود. 

( اين ماده، 2انقضاء مهلت اعتبار بیمه يا تضمین مشخص شده در گواهینامه به موجب بند)

به مقامهاي مذكور در بند ماه از تاريخي كه در آن، اعالمیه انقضاء آن قبل از سپري شدن سه

( فوق داده شده وجود داشته باشد، بیمه يا تضمین مالي ديگر، الزامات اين ماده را تأمین 5)

نخواهد كرد، مگر اين كه گواهینامه به اين مقامها تسلیم يا گواهینامه جديدي ظرف مدت 

مه اي در بیصالحیهمذكور صادر شده باشد. مفاد اخیرالذكر بايد به طور مشابه، در مورد هر ا

ـ دولت ثبت كشتي با 7دهد، اعمال شود. يا تضمیني كه الزامات اين ماده را پوشش نمي

ـ هیچ چیز  8رعايت مفاد اين ماده، شرايط صدور و اعتبار گواهینامه را تعیین خواهد كرد. 

ه ات بدر اين كنوانسیون نبايد به عنوان عامل بازدارنده يك دولت عضو از اعتماد به اطالع

المللي در رابطه با اعتبار مالي دست آمده از ساير دولتها يا سازمانها يا ساير سازمانهاي بین

كنندگان بیمه يا تضمین مالي ديگر از نظر اين كنوانسیون تفسیر شود. در چنین موجود ارائه

 تمواردي، دولت عضوي كه به چنین اطالعاتي اعتماد كرده از مسؤولیت خود به عنوان دول

ـ 9شد. ( اين ماده مقرر شده است، مبرّي نخواهد 2اي كه در بند )صادركننده گواهینامه

هايي كه به موجب تفويض اختیار دولت عضو صادر يا تأيید شده است بايد توسط گواهینامه

ساير دولتهاي عضو براي مقاصد اين كنوانسیون پذيرفته شود و بايد توسط ساير دولتهاي 

اند هايي كه خود آنها صادر يا تأيید كردهاعتباري تلقي شود كه گواهینامه عضو داراي همان

د كه باشاز آن برخوردار هستند، حتي اگر گواهینامه صادره يا تأيید شده مربوط به كشتي

گر توسط يك دولت عضو ثبت نشده باشد. يك دولت عضو اگر اعتقاد داشته باشد كه بیمه

هینامه بیمه، از نظر مالي قادر به تأمین تعهدات مقرر در اين كننده مذكور در گوايا تضمین

تواند در هر زماني درخواست مشاوره با دولت صادر كننده يا تأيید كنوانسیون نیست مي

تواند به طور ـ هر دعوايي براي جبران خسارت آلودگي مي10كننده گواهینامه را بنمايد. 

ه، كننده تضمین مالي براي مسؤولیت مالك ثبت شدگر يا شخص ديگر ارائهعلیه بیمهمستقیم 

تواند به دفاعیههايي كه مالك براي خسارت آلودگي اقامه شود. در چنین موردي خوانده مي

كشتي محق بوده است كه به آنها استناد كند )غیر از ورشكستگي يا انحالل مالك كشتي( از 

استناد كند. بعالوه، حتي اگر مالك ( اين كنوانسیون 6جمله تحديد مسؤولیت به موجب ماده)

تواند ( اين كنوانسیون نباشد، خوانده مي6كشتي محق به تحديد مسؤولیت به موجب ماده )
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( 1مسؤولیت را به میزاني برابر با میزان بیمه يا تضمین مالي ديگري محدود كند كه طبق بند)

فاع استناد كند كه خسارت تواند به اين دالزم است نگهداري شود. افزون بر آن خوانده مي

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 

ك كشتي را به اقامه شده، به آن استناد كند. در هر صورت خوانده حق خواهد داشت كه مال

ـ يك دولت عضو نبايد به كشتي تحت پرچم خود كه اين ماده 11جريان دادرسي فراخواند. 

برداري قرار گیرد مگر شود، اجازه دهد كه در هیچ زماني مورد بهرهدر مورد آن اعمال مي

ـ هر دولت 12( اين ماده صادر شده باشد. 14( يا )2اي به موجب بند )اين كه گواهینامه

با رعايت مفاد اين ماده، بايد به موجب قانون ملي خود، اطمینان حاصل نمايد كه بیمه  عضو

ماده مقرر شده است، در مورد هر كشتي با ( اين1يا تضمین ديگر به میزاني كه در بند )

ظرفیت ناخالص بیشتر از هزارتن ـ هر كجا كه ثبت شده باشد ـ در زمان ورود يا ترك بندر 

ن آسرزمینيفراساحلي واقع در درياي  تسهیالتن يا در زمان ورود يا ترك واقع در قلمرو آ

(فوق، دولت عضو مي تواند به دبیركل اعالم 5ـ صرف نظر از مقررات بند )13وجود دارد. 

ها ملزم به همراه داشتن يا ارائه گواهینامه ( اين ماده، كشتي12نمايد كه براي مقاصد بند )

اده در زمان ورود يا ترك بندري در قلمرو آن يا رسیدن يا ترك ( اين م2مقرر در بند )

تسهیالت فراساحلي واقع در آبهاي سرزمیني آن نیستند، مشروط بر اين كه دولت عضوي 

( اين ماده را صادر مي كند به دبیركل اعالم كرده باشد 2كه گواهینامه مقرر به موجب بند)

رس براي كلیه دولتهاي عضو، مؤيد وجود كه سوابق را به شكل الكترونیكي، قابل دست

( اين ماده، 12گواهینامه و قادركننده دولتهاي عضو به ايفاء وظايفشان به موجب بند )

ـ اگر بیمه يا تضمین مالي ديگر در مورد كشتي كه متعلق به يك دولت 14كند. نگهداري مي

عمال نخواهد بود، عضو است، نگهداري نشود مفاد اين ماده درخصوص كشتي مزبور قابل ا

اما كشتي مزبور بايد گواهینامه صادره توسط مقام صالحیتدار دولت ثبت كشتي را كه حاكي 

( اين 1از تعلق كشتي به آن دولت است و اين كه مسؤولیت كشتي به میزان مذكور در بند )

ان كماده تحت پوشش قرار گرفته است، به همراه داشته باشد. گواهینامه مزبور تا سر حد ام

تواند به هنگام ـ يك دولت مي15( اين ماده هماهنگ باشد. 2بايد با نمونه مذكور در بند )

تنفیذ، پذيرش، تصويب، يا الحاق به اين كنوانسیون، يا در هر زمان پس از آن، اعالم نمايد 

(اين 2( بند )الف( ماده )1كه اين ماده در مورد كشتیهايي كه منحصراً در منطقه موضوع جزء )

 .شودگیرند، اعمال نميبرداري قرار ميكنوانسیون در آن دولت مورد بهره
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o  ـ مرور زمان حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب اين كنوانسیون جز در  8ماده

سال از تاريخ وقوع خسارت اقامه شده صورتي كه دعوايي تحت شرايط مقرر، ظرف سه

سال از تاريخ موردي يك دعوا پس از شش باشد، از بین خواهد رفت. با اين حال در هیچ 

اي مركب از تعدادي از تواند اقامه شود. در مواردي كه سانحهسانحه موجب خسارت، نمي

 .شودساله از تاريخ نخستین واقعه شروع ميوقايع است، دوره شش

o  اي، موجب خسارت آلودگي در قلمرو يك يا چند ـ هنگامي كه سانحه1ـ صالحیت 9ماده

(اين 2( بند )الف( ماده)2ضو از جمله درياي سرزمیني يا منطقه موضوع جزء )دولت ع

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 

 كننده تضمین براي مسؤولیت مالكيا شخص ديگر ارائه گرخسارت علیه مالك كشتي، بیمه

ـ اخطاريه 2تواند در دادگاههاي هر يك از دولتهاي عضو مزبور اقامه گردد. كشتي، فقط مي

( اين ماده اقامه شده است بايد به هر 1متعارفي در مورد هر دعوايي كه بر اساس بند )

مايد كه دادگاههاي آن جهت رسیدگي به ـ هر دولت عضو بايد اطمینان ن3داده شود. خوانده

 .دعاوي جبران خسارت به موجب اين كنوانسیون، صالحیت دارند

o  ( 9ـ هر رأي صادره توسط دادگاه داراي صالحیت طبق ماده )1ـ شناسايي و اجراء 10ماده

كننده قابل اجراء است و به طرق عادي نیز قابل تجديد اين كنوانسیون كه در دولت صادر

شد، جز در موارد زير، در هر دولت عضو مورد شناسايي قرار خواهد گرفت: الف( نظر نبا

چنانچه رأي از طريق تقلب به دست آمده باشد؛ يا ب( چنانچه به خوانده اخطاريه متعارف 

( اين 1ـ رأيي كه به موجب بند)2و فرصت عادالنه براي طرح مطلب وي داده نشده باشد. 

دولت عضو به محض انجام تشريفات الزم در آن دولت  ماده شناسايي شده است، در هر

 .قابل اجراء خواهد بود. تشريفات نبايد مجوزي براي اعاده دادرسي از حیث ماهیت باشد

o  ین شود جانشـ شرط جانشیني اين كنوانسیون در تاريخي كه براي امضاء مفتوح مي11ماده

ب يا الحاق خواهد شد اما فقط تا االجراء يا مفتوح براي امضاء، تصويهر كنوانسیون الزم

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 

 .گردد، تأثیري نخواهد داشتمزبور ناشي 

o  ـ اين كنوانسیون در مقر سازمان از تاريخ 1، پذيرش، تصويب و الحاق ـ امضاء، تنفیذ12ماده

هجري شمسي تا  10/7/1380میالدي )برابر با  2002سپتامبر  30میالدي تا  2001اكتبر  1

هجري شمسي( جهت امضاء مفتوح خواهد بود و پس از آن براي الحاق مفتوح  9/7/1381
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يت خود براي التزام به اين كنوانسیون را به توانند رضاـ دولتها مي2باقي خواهد ماند. 

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 

نزد  ندي به همین منظورـ تنفیذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به وسیله سپردن س3پ( الحاق. 

ـ هر سند تنفیذ، پذيرش، تصويب يا الحاق سپرده شده 4دبیر كل، صورت خواهد گرفت. 

االجراء شدن اصالحیه اين كنوانسیون، در مورد همه دولتهاي عضو موجود، يا پس از الزم

عضو االجراء شدن اصالحیه در مورد دولتهاي پس از كامل شدن تمام اقدامات الزم براي الزم

الحیه شده توسط اصمزبور، چنین تلقي خواهد گرديد كه شامل اين كنوانسیون به گونه اصالح

 .خواهد بود

o  ـ اگر دولتي داراي دو يا چند واحد سرزمیني 1ـ دولتهايي با بیش از يك نظام حقوقي 13ماده

باشد كه در آنها نظامهاي مختلف حقوقي در رابطه با موضوعات مورد حكم در اين 

انسیون قابل اعمال است، مي تواند در زمان امضاء، تنفیذ، پذيرش، تصويب يا الحاق كنو

اعالم كند كه اين كنوانسیون به تمام واحدهاي سرزمیني آن يا فقط به يك واحد يا چند 

تواند در هر زماني اين اعالمیه را با تسلیم واحد از آنها تعمیم خواهد يافت و مي

مزبور به آگاهي دبیر كل خواهد رسید و بايد ـ هر اعالمیه2 ديگري تغییر دهد.اعالمیه

شود، به طور صريح بیان را كه اين كنوانسیون در مورد آنها اعمال ميواحدهاي سرزمیني

اي را صادر نموده است: الف( در ـ در رابطه با دولت عضوي كه چنین اعالمیه3نمايد. 

ها به دولت، اشاره به اين كنوانسیون اشاره( 1( ماده )4در بند )« مالك ثبت شده» تعريف 

ها به دولت ثبت كشتي، و در رابطه با مزبور ، تعبیر خواهد شد. ب( اشارهواحد سرزمیني

ها به دولت صادركننده يا تأيید كننده، اشاره به واحد سرزمیني گواهینامه بیمه اجباري، اشاره

ق ه است و گواهینامه را صادر يا تصديتعبیر خواهد شد كه به ترتیب در آن، كشتي ثبت شد

ها در اين كنوانسیون به الزامات قانون ملي، اشاره به الزامات قانون واحد كند. پ( اشارهمي

( اين كنوانسیون به 10( و )9ها در مواد )سرزمیني مربوط تعبیر خواهد شد. ت( اشاره

ار گیرند، به ترتیب اشاره به دادگاهها، و آرائي كه بايد در دولتهاي عضو مورد شناسايي قر

دادگاههاي واحد سرزمیني مربوط، و آرائي كه بايد در آن مورد شناسايي قرار گیرند، تعبیر 

 .خواهد شد

o  ـ اين كنوانسیون يك سال پس از تاريخي الزم االجراء خواهد 1االجراء شدن ـ الزم14ماده

وع ظرفیت ناخالص كشتیهاي شد كه در آن تاريخ، هجده دولت، از جمله پنج دولت كه مجم

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 

االجراء زم( فوق جهت ال1ـ براي هر دولتي كه پس از تحقق شرايط مندرج در بند)2باشند. 

سه  دهد، اين كنوانسیونشدن، اين كنوانسیون را مورد تنفیذ، پذيرش، تصويب يا الحاق قرار 

 .االجراء خواهد گرديدماه پس از تاريخ سپردن سند مربوط توسط دولت مزبور الزم

o  تواند عضويت خود را در اين كنوانسیون در هر زمان ـ هر دولت عضو مي1ـ فسخ 15ماده

شود، فسخ ريخي كه در آن، اين كنوانـسیون براي دولـت مزبور الزم االجراء مياز تاپس

ـ فسخ 3ـ فسخ عضويت از طريق سپردن سندي نزد دبیر كل نافذ خواهد شد. 2نمايد. 

تري كه ممكن است در سند سال، يا هر مدت طوالنيعضويت، پس از انقضاء مدت يك

 .سـند آن نزد دبیر كل نافذ خواهد شدفسخ عضويت قید شده باشد، از تاريخ سپردن 

o  تواند به منظور بازنگري يا اصالح اين كنوانسیون، ـ سازمان مي1ـ بازنگري يا اصالح 16ماده

ـ سازمان بنا به درخواست حداقل يك سوم دولتهاي 2فراهمايي )كنفرانس( را برگزار نمايد. 

ري يا اصالح اين كنوانسیون عضو، فراهمايي )كنفرانس( دولتهاي عضو را به منظور بازنگ

 .برگزار خواهد نمود

o  ـ دبیر كل بايد: الف( 2ـ اين كنوانسیون نزد دبیر كل سپرده خواهد شد. 1ـ امین اسناد 17ماده

اند يا به آن ملحق موارد زير را به اطالع تمام دولتهايي كه اين كنوانسیون را امضاء كرده

االجراء ( تاريخ الزم2پردن سند به همراه تاريخ آن؛ )( هر امضاء جديد يا س1اند، برساند: )شده

( سپردن هرگونه سند فسخ عضويت در اين كنوانسیون به همراه 3شدن اين كنوانسیون؛ )

ها و ( ساير اعالمیه4شود؛ و )تاريخ سپردن سند و تاريخي كه در آن، فسخ عضويت نافذ مي

هاي برابر با اصل اين كنوانسیون را اطالعیه صادر شده به موجب اين كنوانسیون. ب( نسخه

 .داند، ارسال نماياند يا به آن ملحق شدهبه كلیه دولتهايي كه اين كنوانسیون را امضاء نموده

o  االجراء شدن اين كنوانسیون متن آن ـ ارسال به سازمان ملل متحد به محض الزم18ماده

( منشور 102تشار طبق ماده )توسط دبیر كل به دبیرخانه سازمان ملل متحد براي ثبت و ان

 .ملل متحد، ارسال خواهد شد

o  ـ زبانها اين كنوانسیون در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چیني، انگلیسي، 19ماده

فرانسوي، روسي و اسپانیايي تنظیم شده است كه هر يك از متون داراي اعتبار يكسان هستند. 

شمسي( در هجري 1380فروردين  4ر با )براب 2001ماه مارس  23اين كنوانسیون در روز 

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 ي گمالي ديگر درباره مسؤولیت مدني براي خسارت آلودگواهینامه بیمه يا تضمین-پیوست

المللي درباره مسؤولیت مدني ( كنوانسیون بین7نفت سوخت كشتیصادر شده طبق مفاد ماده )

میالدي)برابر با  2001براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي، مصوب 

 gn=center> <1<BR>&nbsp; <DIV aliشمسي(هجري1380

 ماده و يك نوزدهو مقدمه بر ماده واحده منضم به متن كنوانسیون، شامل]امضاء[ قانون فوق مشتمل

د و ماه يكهزار و سیصد و هشتاشنبه مورخ بیست و هشتم ارديبهشتپیوست درجلسه علني روز سه

به تأيید شوراي نگهبان رسید. رئیس  12/3/1389نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ

 مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 

 

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

 

 

 هاي قابل كشتيرانيدر مقابل آلودگي به مواد نفتيقانون حفاظت از درياها و رودخانه -10

 

 

 

 گردد: الف ـ آلودگي ر اين قانون به شرح زير تعريف ميها و اصطالحات به كار رفته دـ واژه1ماده

ي موضوع ها در آبهاها يا نفتكشيا آلوده كردن: تخلیه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتي

ـ كشتیها و نفتكشها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در 1كننده: اين قانون. ب ـ منابع آلوده

ساخت، تعمیر، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمیر در  حال غرق و يا در حال

ـ كلیه تأسیسات ثابت و شناور اعم از سكوها، جزاير 2سواحل و يا در آبهاي موضوع اين قانون. 

هاي زير آب در سواحل و يا در درون آبهاي موضوع اين قانون. ج ـ مصنوعي، مخازن نفتي، لوله

ع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد. از قبیل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد مواد نفتي: هرگونه ماي

هاي نفتي و مشتقات آن. د ـ كشتي: هر نوع وسیله نقلیه دريارو زايد و فضوالت نفتي، انواع فرآورده

                                                 
 يوست است.قانون داراي پاين  1

http://www.dastour.ir/Print/?LID=336637
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خواه داراي نیروي محركه باشد يا به نوعي يدك شود. هـ ـ نفتكش: هرگونه كشتي كه از ابتدا به 

بندي است و نفت در آن به صورت بدون بستهسازي نفت طراحي و ساخته شدهمل يا ذخیرهمنظور ح

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 

گیرد. از قبیل سكوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي. ز ـ فتي مورد استفاده قرار مين

شتي، آالت كدفتر ثبت نفت: دفتري كه در آن وقايع مربوط به عملیات فضاي موتورخانه و ماشین

دفتر دد. اين گرها ثبت مينفتكش، سكو يا تأسیسات نفتي و مخازن يا عملیات توازن و بار نفتكش

 .تواند بخشي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري مستقل از ساير دفاتر باشدمي

 ـ آبهاي موضوع اين قانون عبارتند از: مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري 2ماده

و آبهاي تحت حاكمیت دولت  31/1/1372اسالمي ايران در خلیج فارس و درياي عمان مصوب 

هاي قابل كشتیراني. تبصره ـ مقررات اين قانون در ن در درياي خزر و رودخانهجمهوري اسالمي ايرا

االجراء است كه نحوة جلوگیري از مورد خلیج فارس، درياي عمان و درياي خزر تا زماني الزم

 هاي دوجانبه بین دولت جمهوريالمللي يا توافقآلودگي آبهاي مذكور توسط معاهدات چند جانبة بین

ان و ساير دول ساحلي اين مناطق تعیین نشده و به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسیده اسالمي اير

 .باشد

 ها و شناورهايي كه در آبهاي موضوع اين قانون ها، كشتيـ تأسیسات نفتي و همچنین نفتكش3ماده

مدت  ـ دفتر ثبت بايد تا1را نگهداري كنند. تبصره « دفتر ثبت نفت» كنند مكلفند تردد يا توقف مي

سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در كشتي، نفتكش يا تأسیسات نفتي نگهداري گردد. تبصره 

ـ دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگلیسي يا فرانسه معتبر خواهدبود و بايد در محلي 2

احتي در دسترس نگهداري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به ر

ـ مندرجات و وقايعي كه بايد در 3شدن باشد. تبصرهباشد مگر اين كه كشتي يا نفتكش در حال يدك

اي نامهدفتر ثبت نفت ذكر گردد، تشريفات ثبت و همچنین مقررات مربوط به بازرسي دفتر مطابق آيین

 اه و ترابري به تصويبخواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پیشنهاد وزارت ر

 .رسدهیأت وزيران مي

 ظیم دفتر به نگهداري و تنـ مسؤوالن كشتي، نفتكش، سكو و تأسیسات نفتي كه تكالیف راجع4ماده

ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خالف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش 

( 100.000.000( ريال تا يكصد میلیون )25.000.000كنند، به جزاي نقدي از بیست و پنج میلیون )

 .شوندريال محكوم مي
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 هاي نفتي، امكانات و ها و پايانهـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسكله 5ماده

تأسیسات الزم را جهت دريافت آب توازن و فضوالت نفتي از نفتكشها، كشتیها و شناورها ايجاد و 

رف اي خواهد بود كه ظنامهن كارمزد استفاده از اين امكانات و تأسیسات، مطابق آيیناداره نمايد. تعیی

رسد. سه ماه پس از تصويب اين قانـون به پیشنهاد وزارت راه و ترابـري به تصـويب هیأت وزيران مي

هاي نفت، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند تسهیالت مورد نیاز از ـ وزارتخانه1تبصره 

مله زمین الزم براي ايجاد چنین تأسیساتي را در اختیار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند. تبصره ج

ـ نیروهاي نظامي و انتظامي نیز موظفند امكانات و تأسیسات موضوع اين ماده را در بنادر و 2

ست ـ سازمان حفاظت محیط زي3هاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند. تبصرهتعمیرگاه

المللي و ضوابط و مقررات ملي، استانداردهاي زيست محیطي موظف است بر اساس معاهدات بین

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

 اورها موظفند هنگام ورود به آبهاي موضوع اين قانون در ها و شنها و نفتكشـ كلیه كشتي 6ماده

مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبها به مواد نفتي بیمه شده باشند. در غیر اين صورت الزم 

ـ آيیناست تعهدنامه جرائي نامه ااي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند. تبصره 

هاي راه و ترابري، نفت و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت مشترك وزارتخانهاين ماده با پیشنهاد 

 .رسدمحیط زيست به تصويب هیأت وزيران مي

 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پیشگیري از آلودگي، نسبت به بازرسي 7ماده

مايد و در صورت وجود ها، شناورها و تأسیسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نها، كشتينفتكش

 .عیب يا نقص تا رفع آن از فعالیت آنها ممانعت به عمل آورد

 هاي تك جداره به آبهاي موضوع ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتكش 8ماده

 .اين قانون جلوگیري نمايد

 رت يا مرتكبان در صوـ آلوده كردن آبهاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتكب 9ماده

( 20.000.000آلوده كردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بیست میلیون )

كردن غیرعمدي ( ريال و يا هر دو مجازات و در صورت آلوده5.000.000.000ريال تا پنج میلیارد )

( ريال محكوم 1.000.000.000( ريال تا يك میلیارد )10.000.000به جزاي نقدي از ده میلیون )

 .شوندمي

 ـ مسؤوالن نفتكش، كشتي، شناور و تأسیسات نفتي مكلفند در صورت بروز آلودگي به هر 10ماده

دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديكترين بندر ايران و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت 

سب مورد عالوه بر مجازاتهاي اداري محیط زيست و شیالت ايران اطالع دهند. متخلفان از اين امر ح
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( ريال تا پنج 20.000.000و ساير مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بیست میلیون )

 .شوند( ريال محكوم مي5.000.000.000میلیارد )

 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطالع از وقوع آلودگي بالفاصله اقدامات 11ماده

 كنندگان اقداما انجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي علیه آلودهزير ر

ـ 2الزم مطابق اين قانون رساني به نیروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقداماتـ اطالع1نمايد: 

مجلس برآورد میزان آلودگي و ـ تنظیم صورت3جلوگیري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن. 

رساني به سازمانهاي ـ اطالع4آوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي جمع

زيست و شیالت ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و در صورت نیاز ساير حفاظت محیط

جايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام مراجع مربوط در مورد موقعیت، گستره و مسیر جابه

زيست و شیالت ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب ـ همكاري با سازمانهاي حفاظت محیط 5ده ش

آوري ادله، شواهد و قرائن، مدارك و مستندات به منظور مورد درخصوص مطالعه، بررسي و جمع

جلس مزيست و ذخاير آبزي و تنظیم صورتارزيابي میزان آلودگي و خسارتهاي وارد شده به محیط

 آن

 هاي زيست و شیالت ايران كه آموزشـ مأموران سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محیط12هماد

مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقیت گذارنده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و 

 .صالحیت كشف جرايم موضوع اين قانون و تعقیب متهمان را دارند

 پس از اطالع از وقوع آلودگي اقدامات زير را انجام دهند:  ـ نیروهاي نظامي و انتظامي موظفند13ماده

زيست و رساني به مقامات نزديكترين بندر و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محیطـ اطالع1

ـ 3ـ متوقف نمودن نفتكش، كشتي يا شناور و يا جلوگیري از عملیات تأسیسات نفتي 2شیالت ايران 

 يجلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگ

 ـ چنانچه مسؤوالن وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را كه به منظور 14ماده

شود اجراء ننمايند، به جزاي نقدي از بیست و پنج جلوگیري از گسترش آلودگي به آنها ابالغ مي

 .شوند( ريال محكوم مي50.000.000( ريال تا پنجاه میلیون )25.000.000میلیون )

 ـ مأموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگیري از بروز آلودگي يا گسترش آن و 15ماده

( 2.000.000برخورد با متخلفان انجام ندهند، عالوه بر مجازات اداري، به جزاي نقدي از دو میلیون )

 .شوند( ريال محكوم مي20.000.000ريال تا بیست میلیون )

 شوند: الف( ايجاد آلودگي براي شرايط زير مجازات نمي ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول16ماده

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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ناسب باشد. د( پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات كرده است، متنفتي يا جان اشخاص را تهديد مي

ـ چنانچه تخلیه يا 1الزم را به منظور جلوگیري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند. تبصره

ر آن كه ربط مشروط بنشت نفت از تأسیسات نفتي در نتیجه حوادث غیرمترقبه باشد، مسؤوالن ذي

و پس از آلودگي اقدامات فوري الزم را به منظور جلوگیري  قبل از آلودگي اقدامات احتیاطي كافي

الذكر ـ تشخیص موارد فوق2شوند. تبصرهاز گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمي

و همچنین بررسي احراز تناسب اقدامات. با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام شده با میزان خطر و 

الي جاني كه منجر به اين اقدامات شده، بر عهده هیأت كارشناسي میزان خسارات و صدمات احتم

اي خواهد بود كه با پیشنهاد رئیس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه و ترابري تعیین نفرهسه

 .شوندو منصوب مي

 ات خساربرداران و مسؤوالن ايجاد آلودگي موضوع اين قانون، براي جبران كلیه ـ مالكان، بهره17ماده

هاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست محیطي از ناشي از آلودگي و كلیه هزينه

جمله هزينه مواد و تجهیزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، 

 .مسؤولیت تضامني دارند

 بنادر، تأسیسات و تجهیزات بندري ـ رسیدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به 18ماده

و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محیط زيست دريايي، حیات آبزيان و ساير خسارات ناشي از 

العموم يا حسب مورد يكي از سازمانهاي بنادر و آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي

وي مربوط به جبران خسارات زيست و شیالت ايران و رسیدگي به دعادريانوردي، حفاظت محیط

 .شودوارد شده به ساير اشخاص با ارائة دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي

 نفع و بدون پرداخت خسارتهاي احتمالي، ـ در صورت تقاضاي اشخاص حقیقي و حقوقي ذي19ماده

رات، قرار تأمین تواند در مورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امامرجع قضائي مي

 .خواسته صادر نمايد

 زيست و شیالت ايران از حیث مطالبه ضرر و ـ سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محیط20ماده

زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جزائم موضوع زيان ناشي از خسارت به بنادر، تأسیسات، محیط

رات خود، نماينده دولت جمهوري اسالمي اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختیا

 .شوندالمللي محسوب ميايران در دعاوي بین

 جبران خسارات وارده به بنادر، » ـ مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان 21ماده

داري كل واريز و ، به حسابي متمركز در خزانه«تأسیسات، محیط زيست دريايي و حیات آبزيان

ربط و طبق آن براساس بودجه سالیانه، مازاد بر رديفهاي دستگاههاي ذي( %100صددرصد )

زيست هاي مربوط، منحصراً براي بهبود، ارتقاء كیفیت، بهسازي، احیاء و بازسازي محیطموافقتنامه
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دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت 

 .گرددشیالت ايران و نیروهاي مسلح تخصیص يافته و هزينه ميزيست و محیط

 هاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يك بار با لحاظ نرخ تورم اعالمي از سوي ـ جريمه22ماده

 .شودبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران توسط هیأت وزيران تعیین مي

 حلي محاكمي تخصصي را جهت رسیدگي ـ قوة قضائیه موظف است در هر يك از استانهاي سا23ماده

 .به دعاوي دريايي اختصاص دهد

 ـ بررسي شرايط اقلیمي و زيست بومي دريايي و همچنین پیشگیري از آلودگي آبها به جز 24ماده

زيست است. اختیارات و وظايف موارد مصرح در اين قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محیط

 28/3/1353قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست مصوب  زيست براساسسازمان حفاظت محیط

 .و اصالحات بعدي آن، به قوت خود باقي است

 هاي مورد نیاز براي اجراء اين قانون )به جز موارد تعیین شده( ظرف شش ماه توسط نامهـ آئین25ماده

يران، زيست، سازمان شیالت اوزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محیط

 .رسدهاي نفت، نیرو و دادگستري تهیه شده و به تصويب هیأت وزيران ميوزارتخانه

  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 

 به تأيید شوراي نگهبان رسید. رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني 17/6/1389

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

 

 

 

اي در مبارزه با سوانح قانون الحاق تشريفات )پروتكل( آمادگي، واكنش و همكاري منطقه -11

 نفتي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزرآلودگي 
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  اي در مبارزه با سوانح آلودگي ( آمادگي، واكنش و همكاري منطقهتشريفات )پروتكل -ماده واحده

زيست دريايي درياي خزر به شرح پیوست نفتي الحاقي به كنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط

شود اسناد تصويب را نزد امین اسناد توديع تصويب و به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

( و اصل 16( قانون اساسي در اجراي ماده )139يكصد و سي و نهم ) رعايت اصل -نمايد. تبصره 

( اين تشريفات )پروتكل( 18( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي ماده )77هفتاد و هفتم )

 .الزامي است

 اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به تشريفات )پروتكل( آمادگي، واكنش و همكاري منطقه

 الرحیمالرحمنزيست دريايي درياي خزر بسم اهللنسیون چهارچوب حفاظت از محیطكنوا

o  مقدمه دولتهاي ساحلي درياي خزر: جمهوري آذربايجان جمهوري اسالمي ايران جمهوري

وند، و شخوانده مي« طرفهاي متعاهد»قزاقستان فدراسیون روسیه تركمنستان كه از اين پس 

خزر، منعقده در تهران، زيست دريايي دريايظت از محیطعضو كنوانسیون چهارچوب حفا

میالدي(  2003نوامبر  4شمسي )هجري 13/8/1382جمهوري اسالمي ايران، به تاريخ

شود؛ با اعالم تعهد به اجراي مقررات مربوط خوانده مي« كنوانسیون»باشند، كه از اين پسمي

ت و سوانح آلودگي نفتي در -ا نفكه آلودگي درياي خزر بصديق اين-كنوانسیون؛ با ت

 كه در صورت بروز سوانح آلودگيكند؛ با تصديق اينزيست دريايي را تهديد ميدريا، محیط

نفتي ناشي از كشتیها، خطوط لوله، سكوهاي ثابت و شناور، و چاههاي متروك و منابع 

كه در ه ايناي ضرورت پیدا خواهد كرد؛ با عزم بآلودگي مستقر در خشكي، اقدامات ويژه

اي، صورت بروز سوانح آلودگي نفتي در دريا به منظور كاهش صدمات ناشي از چنین حادثه

سازي واقعي در سطح ملي فوري و بهطور مؤثر وارد عمل شوند؛ با تأكید بر اهمیت آماده

براي مقابله با سوانح آلودگي نفتي در دريا؛ همچنین با تصديق اهمیت نهادينه شدن همیاري 

المللي بین طرفهاي متعاهد؛ همچنین با تأكید بر اهمیت اقداماتي كه ابل و همكاري بینمتق

صورت انفرادي و مشترك به منظور به حداقل رساندن خطرات سوانح آلودگي نفتي در به

اي در ساير مناطق جهان هاي منطقهدرياي خزر صورت گرفته است؛ با توجه به موافقتنامه

ر مواقع سوانح آلودگي نفتي دريايي است؛ با در نظر گرفتن قصد كه هدف آنها مساعدت د

زيست دريايي و مناطق ساحلي در برابر آلودگي طرفهاي متعاهد مبني بر حفاظت از محیط

ي المللي مربوط و به ويژه كنوانسیونهانفتي؛ همچنین با در نظر گرفتن كنوانسیونهاي بین

انح آلودگي نفتي و مسؤولیت و جبران خسارت سازي، و واكنش نسبت به سوراجع به آماده

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  مقررات عمومي -بخش اول 

 سانحه آلودگي » -تشريفات )پروتكل( الف  كاربرد اصطالحات از نظر اين -1ماده

به معني واقعه يا سلسله وقايعي با منشأ « حوادث آلودگي نفتي»از جمله « نفتي

دريايي  زيستيكسان است كه به تخلیه نفت منجر شده يا بتواند منجر شود و محیط

 واكنش يا خطوط ساحلي را تهديد نموده يا بتواند تهديد نمايد و اقدام اضطراري يا

به معني نفت به هر شكل از قبیل نفت « نفت» -فوري ديگري را ايجاب نمايد. ب 

د. باشهاي تصفیه شده ميخام، نفت سوخت، لجن نفت، ضايعات نفت، و فرآورده

به معني شناور از هر نوع، از جمله هواناو )هاوركرافت(، قايقهاي « كشتي» -پ 

باشد كه يدك كشیده شده يا خود و قايقهايي ميها، پرنده )هیدروفويل(، زيردريايي

 به« واحد فراساحلي» -كنند. ت زيست دريايي عمل ميمتحرك باشند و در محیط

هاي ساخت دست بشر در مناطق فراساحل، اعم از معني هرگونه سكو يا سازه

رداري بهاي ثابت يا شناور فراساحلي كه به عملیات كاوش، بهرهتأسیسات يا سازه

 -ا تولید منابع هیدروكربني يا تخلیه يا بارگیري اين منابع اختصاص دارند. ث ي

ادر به معني هر گونه تأسیساتي از جمله بن« بنادر دريايي و تأسیسات مرتبط با نفت»

هاي نفتي، خطوط لوله و هر نوع تأسیسات مرتبط با نفت است كه در دريايي، پايانه

به معني مقام ملي « مقام صالح ملي» -باشد. ج معرض خطر سانحه آلودگي نفتي 

سازي و واكنش نسبت منصوب از سوي هر طرف متعاهد است كه مسؤولیت آماده

دار است و همچنین مسؤول اجراء و تحقق تعهدات به سوانح آلودگي نفتي را عهده

 .باشدمندرج در اين پروتكل مي

 شود،روتكل( در مورد آن اعمال مياي كه اين تشريفات )پدامنه شمول منطقه -2ماده 

زيست دريايي درياي خزر با در نظر گرفتن تغییرات سطح عبارت است از محیط

دريايي  اند و آلودگي نفتياي كه به علت نزديكي به دريا تأثیر پذيرفتهآب آن، اراضي

 .ناشي از منابع مستقر در خشكي است

 دامات منطقهاي به منظور هدف هدف اين تشريفات )پروتكل( تحقق اق -3ماده

آمادگي، واكنش و همكاري براي حفاظت از درياي خزر در قبال آلودگي نفتي ناشي 

( كنوانسیون و آلودگي نفتي ناشي از منابع 9( و )8از فعالیتهاي مذكور در مواد)

 .باشدمستقر در خشكي مي

 ام طرفهاي متعاهد به صورت انفرادي يا مشترك تم -1مقررات عمومي  -4ماده

اقدامات براي آمادگي و واكنش نسبت به سوانح آلودگي نفتي را كه براي اجراي 
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طرفهاي متعاهد به صورت  -2اين پروتكل ضرورت دارد، انجام خواهند داد. 

هاي عملي، عملیاتي و فني اقدام مشترك، هايي را براي جنبهمشترك دستورالعمل

اي را ايجاد وكاري منطقهطرفهاي متعاهد ساز -3تدوين و وضع خواهند كرد. 

هاي مربوط به اين سازوكار در اجالس طرفهاي متعاهد بررسي نامهخواهند كرد. آيین

از نظر اجراي عملیاتي اين تشريفات )پروتكل(،  -4و متعاقباً تصويب خواهد شد. 

اي جهت مقابله با آلودگي نفتي در مواقع طرح درياي خزر در زمینه همكاري منطقه

 .وسط طرفهاي متعاهد وضع خواهد شداضطراري ت

 هر  -1نظامهاي ملي و طرحهاي اضطراري مقابله با سوانح آلودگي نفتي  - 5ماده

طرف متعاهد نظام ملي واكنش عملیاتي نسبت به آلودگي نفتي را برقرار خواهد 

مقام صالح ملي با  -كرد. اين نظام حداقل شامل تعیین موارد زير خواهد بود: الف 

یاتي نقطه تماس عمل -آمادگي و واكنش نسبت به سوانح آلودگي نفتي ب مسؤولیت 

ملي با مسؤولیت دريافت و انتقال اطالعات مربوط به سوانح آلودگي نفتي به گونه 

مقام صالح ملي كه از  -( اين تشريفات )پروتكل( پ 7( ماده )4مذكور در بند )

ه شدرائه كمك درخواستجانب طرف متعاهد اختیار درخواست كمك يا تصمیم به ا

هر طرف متعاهد يك طرح اضطراري ملي را براي آمادگي و  -2را داشته باشد. 

واكنش نسبت به سوانح آلودگي نفتي تهیه و اجراء خواهد كرد. طرح اضطراري 

شرح سازمان اداري مربوط به  -ملي، از جمله، شامل موارد زير خواهد بود: الف 

هاي هر كدام از مقامهاي ح آلودگي نفتي، و مسؤولیتسازي و مقابله با سوانآماده

فهرست اقالم  -شناسايي منابع احتمالي تخلیه نفت پ  -تشكیل دهنده آن ب 

تجهیزات و منابع انساني كه براي مقابله با سوانح آلودگي نفتي در دسترس خواهند 

هر  -3تعیین امكانات نگهداري موقت و دفع نهائي نفت گردآوري شده  -بود. ت 

طرف متعاهد در صورت لزوم با همكاري نهادهاي صنايع نفت و كشتیراني، مقامات 

ربط، حداقل تجهیزات از قبل نصب شده الزم براي بندري و ساير نهادهاي ذي

مقابله مؤثر با تخلیه نفت را تهیه كرده و در شرايط عملیاتي نگاه خواهد داشت. 

هر طرف متعاهد، به  -4ودگي باشد. تعداد اين تجهیزات بايد متناسب با خطر آل

هايي را براي صورت انفرادي يا در چهارچوب همكاري دوجانبه يا چندجانبه، برنامه

منظور بهبود وضعیت آمادگي نهادهاي مسؤول مقابله تمرين و آموزش كاركنان به 

 .با سوانح آلودگي نفتي تدوين خواهد كرد
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 عاهد گزارش اجراي اين تشريفات اشاعه و تبادل اطالعات هر طرف مت - 6ماده

)پروتكل( را به دبیرخانه تسلیم خواهد كرد و متعهد خواهد شد اطالعات زير را به 

اي در اختیار ساير طرفهاي متعاهد قرار طور مستقیم يا از طريق ساز و كار منطقه

( اين تشريفات 5( ماده )2( و جزء )الف( بند)1اطالعات مذكور در بند) -دهد: الف 

اطالعات مربوط به راههاي جديد جلوگیري از آلودگي دريا با نفت  -روتكل( ب )پ

 هاي پژوهشي پو اقدامات جديد مؤثر براي مقابله با آلودگي، از جمله نتايج برنامه

 اطالعات مربوط به سوانح عمده آلودگي نفتي -

 هد هر طرف متعاهد اطمینان حاصل خوا -1هاي گزارش آلودگي نامهنظام -7ماده

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 

هايي را براي ف متعاهد دستورالعملهر طر -2ربط برساند. اطالع مقامات ملي ذي

اشخاص مسؤول واحدهاي فراساحلي، بنادر دريايي و تأسیسات مرتبط با نفت خود 

اي صادر خواهد كرد تا بهموجب آن مقامهاي ملي را بدون تأخیر از هرگونه واقعه

كه ناشي از فعالیتهاي آنها در ارتباط با تخلیه، رهاسازي، يا نشت نفت يا هر گونه 

هر طرف متعاهد  -3مال تخلیه، رهاسازي يا نشت نفت است، مطلع سازند. احت

فرماندهان يا ساير اشخاص مسؤول كشتیهاي حامل  -هايي براي: الف دستورالعمل

خلبانان  -كشتیها و هواپیماهاي تجسس دريايي خود پ  -پرچم خود ب 

ادر اشخاص مسؤول واحدهاي فراساحلي، بن -هواپیماهاي كشوري خود؛ و ت 

دريايي و تسهیالت مرتبط با نفت خود صادر خواهد كرد تا بدون تأخیر هر گونه 

مشاهده شده در دريا، بنادر دريايي يا تسهیالت مرتبط با نفت را كه به نشت  حادثه

انجامد، به مقامهاي صالح ملي گزارش نمايند و همچنین وجود هرگونه لكه نفت مي

طرف متعاهد در صورت اطالع از هر سانحه  هر -4نفتي شناور را گزارش كنند. 

( اين ماده 3( تا )1آلودگي نفتي، از جمله هرگونه اطالعات دريافتي طبق بندهاي )

اي، مراتب بروز حادثه و اقدامات انجام را فوري از جمله از طريق ساز و كار منطقه

دثه آسیب رود از اين حاشده و در دست اقدام را به طرفهاي متعاهدي كه احتمال مي

 .ببینند اعالم خواهد نمود

 ربط در راستاي نظامهاي ملي هر طرف متعاهد ذي -1اقدامهاي عملیاتي  - 8ماده

شود كه در صورت بروز نشت آمادگي و واكنش نسبت به نشت نفت، متعهد مي
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هاي ضروري در خصوص ماهیت، ارزيابي -نفت اقدامهاي زير را بهعمل آورد: الف 

فتي يا، حسب مورد، نوع و مقدار -ي احتمالي سانحه آلودگي نگستره و پیامدها

هر اقدام عملي ممكن  -بي نفت و جهت و سرعت گسترش نشت نفت ب -تقري

 -به منظور پیشگیري، كاهش و تا حد امكان، محو آثار سانحه آلودگي نفتي پ 

ودگي نفتي و مطلع ساختن ساير طرفهاي متعاهد از تحوالت مربوط -نظارت بر آل

 -ريزي شده است. ت عمل آمده يا برنامهبه سانحه آلودگي نفتي و اقداماتي كه به

اي جهت تشويق و حمايت از اجراي برنامه درياي خزر در زمینه همكاري منطقه

هنگامي كه اقدامهايي براي مقابله با  -2مقابله با آلودگي نفتي در موارد اضطراري 

آيد، كلیه تدابیر ممكن جهت حفظ مي عملآلودگي ناشي از موارد اضطراري به

كشتي يا واحد فراساحلي،  -جان انسانها ب  -عمل خواهد آمد: الف موارد زير به

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 

المللي دريانوردي را بهطور كند، سازمان بینمزبور را اتخاذ ميمتعاهد كه اقدام 

 .اي مطلع خواهد نمودمستقیم يا از طريق سازوكار منطقه

 طرحهاي اضطراري آلودگي نفتي در كشتیها، واحدهاي فراساحلي، بنادر  -9ماده

عمل هر طرف متعاهد اقدامهاي الزم را به -1دريايي و تأسیسات مرتبط با نفت 

د آورد تا اطمینان حاصل نمايد كه كشتیهاي حامل پرچم آن طرح اضطراري خواه

المللي از جمله جزء )الف( بین گونهاي كه مطابق مقررات مربوطآلودگي نفتي را به

المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي ( كنوانسیون بین3( ماده )1بند )

 29/4/1376یالدي مصوب م 1990شمسي برابر هجري1369نفتي مورخ 

المللي جلوگیري از ( ضمیمه اول كنوانسیون بین37شمسي و مقرره شماره )هجري

 1352میالدي() 1973و 78)مارپل  1973آلودگي دريا ناشي از كشتیها مورخ 

 1357میالدي )1978الحاقي مورخموجب پروتكلشمسي(، اصالح شده بههجري

هر  -2از است، همراه داشته باشد. موردنی 26/10/1380شمسي( مصوب هجري

طرف متعاهد فرماندهان كشتیهاي حامل پرچم خود را موظف خواهد كرد كه در 

هاي مندرج در طرح اضطراري تبعیت نامهصورت بروز سانحه آلودگي نفتي از نظام

كرده و به ويژه اطالعات دقیق راجع به كشتي و محموله آن كه مرتبط با اقداماتي 

( اين تشريفات )پروتكل( اتخاذ شود را به 8است به موجب ماده ) است كه قرار

هر طرف  -3اطالع مقامهاي صالح ملي برسانند و با اين مقامات همكاري نمايند. 
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مقامها يا مسؤوالن بنادر  -مسؤوالن واحدهاي فراساحلي ب  -متعاهد از: الف 

كه طرحهاي  مسؤوالن تأسیسات مرتبط با نفت خود خواهد خواست -دريايي پ 

( 5اضطراري آلودگي نفتي را تهیه نمايند كه با نظام ملي وضع شده به موجب ماده )

هاي وضع شده توسط مقام نامهاين تشريفات )پروتكل( هماهنگ شده و طبق نظام

 .صالح ملي به تأيید رسیده باشد

  طرف متعاهدي كه براي مقابله با يك سانحه آلودگي نفتي يا  -1كمك  -10ماده

تواند از ساير طرفهاي تهديد ناشي از چنین آلودگي نیاز به كمك داشته باشد، مي

كمك، نوع مساعدت  كنندهمتعاهد درخواست كمك نمايد. طرف متعاهد درخواست

مورد درخواست، كه ممكن است شامل مشاوره كارشناسي، كاركنان متخصص و 

د را مشخص خواهد گروههاي ضربت، تجهیزات، محصوالت، كشتي و هواپیما باش

نمود. طرفهاي متعاهدي كه به موجب اين ماده از آنها درخواست كمك شده است، 

دهد عمل خواهند آورد تا جايي كه امكانات آنها اجازه ميحداكثر مساعي خود را به

هر طرف متعاهد تدابیر حقوقي و اداري الزم را براي  -2اين كمكها را ارائه دهند. 

كشتیها، هواپیماها و ساير انواع وسايل  -كار خواهد بست: الف تسهیل موارد زير به

حمل و نقلي كه در امر واكنش نسبت به سانحه آلودگي نفتي مشاركت داشته يا به 

ند پردازند، بتوانحمل كاالها، مواد و تجهیزات مورد نیاز براي مقابله با اين سوانح مي

ورود،  -كرده و از آن خارج شوند. ب به قلمرو آنها وارد شده، از آن قلمرو استفاده 

تردد و خروج سريع كاركنان، كاالها، مواد و تجهیزات موضوع جزء )الف( در قلمرو 

 خود

  هاي اقدامهاي طرفهاي متعاهد هزينه -1هاي كمك بازپرداخت هزينه -11ماده

ند ( اين ماده را متقبل خواه4( و )3(، )2مربوط خود در مقابله آلودگي طبق بندهاي )

نبه اي دوجانبه يا چندجاشد مگر چنانچه قبل از بروز سانحه آلودگي نفتي موافقتنامه

در خصوص ترتیبات مالي حاكم بر اقدامات طرفهاي متعاهد براي مقابله با سوانح 

اقدامهاي يك طرف متعاهد براي كمك به طرف  -2آلودگي نفتي منعقد شده باشد. 

ه آلودگي نفتي بهموجب درخواست كتبي از متعاهد ديگر جهت مقابله با يك سانح

طرف  -3كمك صورت خواهد گرفت.  كنندهسوي طرف متعاهد دريافت

كمك هزينه فعالیتهاي ارائه كمك براي مقابله با سوانح نشت نفت  كنندهدرخواست

كند، جبران را كه هر طرف متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تقبل مي

كننده، درخواست كمك لغو گردد، طرف متعاهد درخواست خواهد نمود. چنانچه



69 

 

كننده صورت گرفته يا تعهد شده هايي را كه از قبل توسط طرف متعاهد كمكهزينه

چنانچه يك طرف متعاهد به ابتكار خود براي ارائه  -4است، تقبل خواهد كرد. 

نمايد، كمك اقدام كرده باشد و چنانچه طرف متعاهد ديگر نسبت به آن اعتراض ن

اصول  - 5كننده، هزينه اقدامهاي خود را تقبل خواهد نمود. طرف متعاهد كمك

شود كه طرفهاي ( اين ماده در صورتي اعمال مي4( و )3(، )2مذكور در بندهاي )

 - 6ربط در هر مورد خاص به گونه ديگري توافق ننموده باشند. متعاهد ذي

طرف متعاهد بنا به درخواست هاي اقدامهاي صورت گرفته از سوي يك هزينه

كننده در مورد بازپرداخت طرف متعاهد ديگر طبق قوانین ملي طرف متعاهد كمك

ري كه به گونه ديگها، به گونهاي منصفانه محاسبه خواهد شد، مگر آناين قبیل هزينه

كننده و طرف در صورت اقتضاء، طرف متعاهد درخواست -7توافق شده باشد. 

براي طرح دعواي جبران خسارت همكاري خواهند نمود. به اين  كنندهمتعاهد كمك

منظور، آنها نظامهاي حقوقي موجود در زمینه مسؤولیت و جبران خسارت صدمات 

گونه مقتضي مدنظر قرار خواهند داد. هرگاه دعواي مطرح ناشي از آلودگي را به

د، طرف متعاهد هاي وارده در عملیات كمك را تجوير ننمايشده، جبران كامل هزينه

كننده درخواست نمايد كه از تواند از طرف متعاهد كمككمك مي كنندهدرخواست

هاي محاسبه شده ها منصرف شود يا میزان هزينهدرخواست بازپرداخت مازاد هزينه

تواند خواستار تعويق ( اين ماده را كاهش دهد. طرف مذكور همچنین مي6طبق بند )

اي تفسیر نخواهد شد مفاد اين ماده به گونه - 8ها شود. هبازپرداخت اين قبیل هزين

هاي اقدامهاي انجام شده در مقابله كه به حقوق طرفهاي متعاهد براي استرداد هزينه

با سوانح آلودگي نفتي يا تهديد ناشي از چنین سوانحي از طرفهاي ثالث، به موجب 

هد در آن عضويت دارند، المللي كه طرفهاي متعاقوانین ملي خود و معاهدات بین

هاي صورت توانند براي استرداد هزينهاي وارد نمايد. طرفهاي متعاهد ميخدشه

 .گرفته در اقدامات خود، همكاري نمايند و كمك متقابل ارائه نمايند

o  ترتیبات سازماني -بخش دوم 

 ( ماده 10از نظر اين تشريفات)پروتكل( و طبق بند ) -1مقررات سازماني  -12ماده

( كنوانسیون، اجالس طرفهاي متعاهد، از جمله، مبادرت به اقدامهاي زير خواهد 22)

نظارت بر محتواي اين  -نظارت بر اجراي اين تشريفات)پروتكل( ب  -نمود: الف 

بررسي و تصويب هرگونه اصالحیه اين  -تشريفات)پروتكل( پ 

یرخانه سط دبهايي كه توبررسي گزارش -تشريفات)پروتكل( يا پیوستهاي آن ت 
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 -راجع به موضوعات مربوط به اجراي اين تشريفات)پروتكل( تهیه شده است. ث 

ي المللدر صورت اقتضاء، مطالبه خدمات مالي و فني مؤسسات علمي و نهادهاي بین

در صورت لزوم، ايجاد نهادهاي  -مربوط براي اهداف اين تشريفات )پروتكل( ج 

 اجراي -رسند. چ پروتكل( الزم به نظر ميفرعي كه براي اجراي اين تشريفات )

راهبردها، بررسي -( اين تشريفات )پروتكل( ح 4( ماده )3وظايف موضوع بند)

انجام  -هاي مربوط به اجراي اين تشريفات )پروتكل( خ طرحهاي اقدام و برنامه

 -2ساير وظايفي كه براي اجراي اين تشريفات )پروتكل( ممكن است الزم باشد. 

( كنوانسیون، دبیرخانه، از 23( ماده )4اين تشريفات )پروتكل( و طبق بند ) از نظر

ها و ساير اطالعات دريافت شده طبق مفاد اين تشريفات اطالعیه -جمله: الف 

گزارشهاي  -)پروتكل( را تهیه و در اختیار طرفهاي متعاهد قرار خواهد داد. ب 

)پروتكل( را تهیه و ارسال مربوط به موضوعات مرتبط با اجراي اين تشريفات 

درخواستهاي طرفهاي متعاهد و اطالعات دريافت شده از آنها  -خواهد نمود. پ 

را بررسي نموده و با طرفهاي مذكور در خصوص موضوعات مرتبط با اجراي اين 

ن -ات الزم براي تأمي-ترتیب -تشريفات )پروتكل( مشورت خواهد كرد. ت 

راي مؤثر اين تشريفات )پروتكل( را، در صورت هاي فني براي اجكمكها و توصیه

در صورت اقتضاء، با  -درخواست هر طرف متعاهد، به انجام خواهد رساند. ث 

 -ربط همكاري خواهد نمود. ج المللي ذياي و بینهاي منطقهسازمانها و برنامه

ساير وظايفي كه ممكن است توسط اجالس طرفهاي متعاهد تعیین گردد، را به 

 .خواهد رساند انجام

 اي به طرفهاي متعاهد در ساز و كار منطقه -1اي وظايف سازوكار منطقه -13ماده

وظايف  -2واكنش فوري و مؤثر در برابر سوانح آلودگي نفتي كمك خواهد كرد. 

برقراري روابط كاري نزديك  -اي شامل موارد زير خواهد بود: الف سازوكار منطقه

ربط عاهد و، در صورت لزوم، با سازمانها و نهادهاي ذيبا مقام صالح ملي طرفهاي مت

 -اي دولتي و غیردولتي مرتبط با سوانح آلودگي نفتي ب المللي و منطقهبین

اي مرتبط با همكاري فني، آموزش، تمرينها و ارائه هماهنگي فعالیتهاي منطقه

ها پ ینهخدمات كارشناسي در موارد اضطراري و كمك به فعالیتهاي ملي در اين زم

آوري و اشاعه اطالعات مربوط به سوانح آلودگي نفتي )فهرستها، نظرات مع-ج -

كارشناسي، گزارشهاي سوانح، پیشرفتهاي فني براي بهبود طرحهاي اضطراري، و 

هاي مربوط به سوانح مند براي تبادل اطالعات و دادههاي نظامتهیه رويه -غیره( ت 
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ن كانوني براي تبادل اطالعات در خصوص فنون اقدام به عنوا -آلودگي نفتي ث 

ارائه پیشنهاد در خصوص  -جستجوي سوانح آلودگي نفتي در درياي خزر ج 

اي جهت مقابله با آلودگي روزآمد كردن طرح درياي خزر در زمینه همكاري منطقه

اجراي ساير وظايفي كه ممكن است از سوي اجالس  -نفتي در موارد اضطراري چ 

 .گردداهد مقرر طرفهاي متع

o  اجراء و رعايت -بخش سوم 

 به منظور تحقق اهداف اين تشريفات  -1تأمین بودجه تشريفات )پروتكل(  -14ماده

)پروتكل(، طرفهاي متعاهد اطمینان حاصل خواهند نمود كه منابع مالي براي تدوين 

منظور، باشند. به اين ها و اقدامات مربوط در دسترس ميها، پروژهو اجراي برنامه

منابع مالي داخلي قابل دسترسي را تعهد خواهند نمود. ب  -طرفهاي متعاهد: الف 

تدارك منابع مالي از منابع و سازوكارهاي تأمین بودجه دوجانبه يا چندجانبه، از  -

به جستجوي روشها و مشوقهاي  -جمله كمكها و وامها، را تشويق خواهند كرد. پ 

منابع، از جمله منابع بنیادها، نهادهاي دولتي مبتكرانه براي تدارك و هدايت 

المللي، سازمانهاي غیردولتي، و نهادهاي بخش كشورهاي ديگر، سازمانهاي بین

مقررات مالي كنوانسیون، با اعمال تغییرات الزم،  -2خصوصي، خواهند پرداخت. 

در مورد اين تشريفات )پروتكل( اعمال خواهد شد، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به 

 .گونه ديگري تصمیم بگیرند

 ( 22( ماده)9ارتباط با كنوانسیون آيین كاري كه به موجب جزء )پ( بند) -15ماده

كنوانسیون به تصويب رسیده است، به اين تشريفات )پروتكل( نیز تسري خواهد 

 .كه طرفهاي متعاهد تصمیم ديگري اتخاذ كرده باشنديافت مگر آن

 ونه اختالف بین طرفهاي متعاهد در ارتباط با حل و فصل اختالفات هر گ -16ماده

( كنوانسیون حل 30اجراء يا تفسیر مفاد اين تشريفات )پروتكل( ، به موجب ماده )

 .و فصل خواهد شد

 اين تشريفات  -1االجراء شدن تشريفات )پروتكل( تصويب و الزم -17ماده

اي متعاهد )پروتكل( با تصمیم به اتفاق آراء طرفهاي متعاهد طي اجالس طرفه

هجري  21/5/1390اين تشريفات )پروتكل( از تاريخ  -2تصويب خواهد شد. 

فوريه  12شمسي )هجري 22/12/1390میالدي( تا  2011آگوست  12شمسي)

میالدي( در شهر تهران فقط براي امضاء دولتهاي ساحلي درياي خزر مفتوح  2012

ي يرش يا تصويب دولتهااين تشريفات )پروتكل( منوط به تنفیذ، پذ -3باشد. مي
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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. 

اسناد تنفیذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد امین اسناد كنوانسیون توديع خواهد  -4

ات )پروتكل( در نودمین روز پس از تاريخ توديع سند تنفیذ، اين تشريف - 5شد. 

االجراء پذيرش، تصويب يا الحاق توسط تمامي دولتهاي ساحلي درياي خزر الزم

 .خواهد شد

 تصويب اصالحات و پیوستهاي تشريفات )پروتكل( و اصالحات پیوستها  -18ماده

وتكل( يا افزودن تواند اصالح اين تشريفات )پرهر يك از طرفهاي متعاهد مي

پیوستهايي به آن يا اصالح پیوستهاي آن را پیشنهاد نمايد. اين اصالحات و پیوستها 

االجراء ( كنوانسیون الزم25( و )24توسط طرفهاي متعاهد تصويب و طبق مواد )

 .خواهند شد

o  مقررات نهائي -بخش چهارم 

  كل( بر شريفات )پروتتأثیر تشريفات )پروتكل( بر قوانین ملي مفاد اين ت -19ماده

حق طرفهاي متعاهد براي اتخاذ تدبیر شديدتر ملي براي اجراي اين تشريفات 

 .سازداي وارد نمي)پروتكل( خدشه

  يك از مفاد اين تشريفات هاي بینالمللي هیچارتباط با ساير موافقتنامه -20ماده

هاي مهموجب ساير موافقتنا)پروتكل( به حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد به

 .سازداي وارد نميبینالمللي كه طرفها عضوآنها هستند لطمه

 توان براي اين قید تحديد تعهد هیچ گونه قید تحديد تعهدي را نمي -21ماده

 .تشريفات )پروتكل( در نظر گرفت

 متون معتبر متون آذري، انگلیسي، فارسي، قزاقي، روسي و تركمني اين  -22ماده

ر باشد. در صورت بروز اختالف در تفسیاعتبار يكسان ميتشريفات )پروتكل( داراي 

 .يا اجراي اين تشريفات )پروتكل(، متن انگلیسي مالك خواهد بود

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

 .خواهد بود

 گونه تفسیريیچارتباط با مذاكرات راجع به وضعیت حقوقي درياي خزر ه -24ماده 

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 اند، ]امضاء[ در تأيید مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه بهطور مقتضي بدين منظور مجاز شده

تشريفات )پروتكل( در شهر آكتائو در روز اين تشريفات )پروتكل( را امضاء نمودند. اين 

شمسي برابر با دوازدهم آگوست دو بیست و يكم مرداد ماه يك هزار و سیصد و نود هجري

 .هزار و يازده میالدي تنظیم گرديد

  امضاء[ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشريفات )پروتكل( شامل مقدمه و بیست و[

ي روز يكشنبه مورخ پانزدهم مردادماه يكهزار و سیصد و نود و يك مجلس چهار ماده درجلسه علن

نگهبان رسید. رئیس مجلس به تأيید شوراي 25/5/1391اسالمي تصويب شد و در تاريخ شوراي 

 علي الريجاني -شوراي اسالمي 

nt/?LID=350712http://www.dastour.ir/Pri 
 

 

هجري شمسيجهت اصالح  1371ميالدي برابر با  1992قانون تصويب اصالحيه پروتكل  -12

هجري 1348ميالدي برابر با  1969المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي كنوانسيون بين

يك هجري شمسي جهت اصالح كنوانسيون تأسيس 1371ميالدي برابر با  1992و پروتكل شمسي 

 هجري شمسي 1350ميالدي برابر با  1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي صندوق بين

 

 

 

  هجري شمسي جهت اصالح كنوانسیون 1371میالدي برابر با1992ماده واحده ـ اصالحیه پروتكل

 هجري شمسي1348میالدي برابر با  1969مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي  المللي مسؤولیتبین

صندوق جهت اصالح كنوانسیون تأسیس يك هجري شمسي  1371میالدي برابر با  1992و پروتكل 

هجري شمسي موضوع 1350میالدي برابر با 1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي بین

 27/2/1381میالدي برابر با 2000مورخ هجدهم اكتبر  82(2)و  82(1هاي شماره )قطعنامه

ـ 1گردد: المللي دريانوردي، به شرح زير تصويب ميشمسي كارگروه حقوقي سازمان بینهجري

المللي هجري شمسي جهت اصالح كنوانسیون بین1371میالدي برابر با 1992( پروتكل 6( ماده)1بند)

هجري شمسي به شرح 1348میالدي برابر با  1969نفتي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=350712
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چهار میلیون و » به عبارت « ( واحد محاسبه3.000.000میلیون ) سه» گردد: ـ عبارت زير اصالح مي

ـ عبارت تغییر مي« ( واحد محاسبه4.510.000پانصد و ده هزار) ( واحد 420چهارصد و بیست)» يابد. 

پنجاه و » يابد. ـ عبارت تغییر مي «( واحد محاسبه631يك ) ششصد و سي و» به عبارت « محاسبه

هشتاد و نه میلیون و هفتصد و » به عبارت « ( واحد محاسبه59.700.000نه میلیون و هفتصدهزار )

میالدي  1992( پروتكل 6( ماده )3ـ بند )2يابد. تغییر مي« ( واحد محاسبه89.770.000هفتادهزار )

المللي براي جبران صندوق بینجهت اصالح كنوانسیون تأسیس يك  يهجري شمس 1371برابر با 

گردد: ـ در هجري شمسي به شرح زير اصالح مي 1350میالدي برابر با 1971خسارت آلودگي نفتي 

» به عبارت « ( واحد محاسبه135.000.000و پنج میلیون )يكصد و سي » ( عبارت 4جزء )الف( بند)

» ( عبارت4يابد. ـ در جزء )ب( بند )تغییر مي« ( واحد محاسبه203.000.000دويست و سه میلیون )

دويست و سه میلیون » به عبارت « ( واحد محاسبه135.000.000و پنج میلیون )يكصد و سي 

دويست میلیون » ( عبارت 4يابد. ـ در جزء )ج( بند )تغییر مي« ( واحد محاسبه203.000.000)

( 300.740.000هزار )سیصد میلیون و هفتصد و چهل» ه عبارت ب« ( واحد محاسبه200.000.000)

 .يابدتغییر مي« واحد محاسبه

 ماه يكهزار و بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم دي]امضاء[ قانون فوق مشتمل

به تأيید شوراي  15/10/1389سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 ن رسید. ريیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجانينگهبا

 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=339506 
 

 

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 8( و )4قانون اصالح جداول شماره ) -13

( از %2كل كشور به منظور اختصاص دو درصد ) 1385ن بودجه سال جمهوري اسالمي ايران و قانو

خيز و گازخيز شهرستانها و بخشهاي درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت

 محروم كشور

 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=339506
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 تا سقف شش هزار میلیارد  1385شود در سال ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي

( ريال و همه ساله تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 6،000،000،000،000)

( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعي را به %2جمهوري اسالمي ايران، دو درصد )

خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور )به نسبت يك سوم و دوسوم( استانهاي نفت

الذكر، جداول مربوط در قانون هاي عمراني اختصاص دهد. متناسب با ارقام فوقبرنامه جهت اجراي

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 8( و )4كل كشور و جداول شماره ) 1385بودجه سال 

شود. مبلغ يكهزارمیلیارد اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اصالح مي

ـ 1يابد. تبصره هت گازرساني به مناطق روستايي اختصاص مي( ريال ج1،000،000،000،000)

هاي ريزي كشور و با همكاري وزارتخانهنامه اجرايي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامهآيین

ـ با تصويب اين قانون، قانون 2رسد. تبصرهنفت و كشور تهیه و به تصويب هیأت وزيران مي

خیز لغو ز فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفتاختصاص دو در هزار درآمد ناشي ا

 .شودمي

  امضاء[قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم[

به  19/7/1385مهرماه يكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل تأيید شوراي نگهبان رسید.

http://www.dastour.ir/Print/?LID=225412 
 

 

المللي جهت اصالح كنوانسيون بين 1992قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل  -14

جهت اصالح كنوانسيون تأسيس  1992( و پروتكل 1969ي نفتي )مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگ

 (1971) المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتييك صندوق بين

 

 

 

 جهت اصالح  1992شود به پروتكل ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

مشتمل بر مقدمه، هجده  1969المللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي كنوانسیون بین

( جهت اصالح كنواسیون تأسیس يك صندوق 1992يك ضمیمه و نكات توضیحي و پروتكل ) ماده،

http://www.dastour.ir/Print/?LID=225412
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( مشتمل بر مقدمه و سي و نه ماده به شرح 1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي )بین

 اهلل الرحمن الرحیمپیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نمايد. بسم

  المللي براي جبران خسارت آلودگي ن تأسیس يك صندوق بینجهت اصالح كنوانسیو 1992پروتكل

س المللي تأسیهاي متعاهد به پروتكل حاضر با درنظر داشتن كنوانسیون بین( طرف1971نفتي، )

( مربوط به آن. با 1984( و پروتكل )1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، )صندوق بین

ط به اين كمیسیون كه دامنه شمول را افزايش و میزان غرامت ( مربو1984كه پروتكل )توجه به اين

سؤولیت المللي ماست. با تأيید اهمیت حفظ استمرار نظام بیناالجراء نگرديدهبخشد، الزمرا بهبود مي

االجراء شدن هرچه سريعتر مفاد و جبران خسارت آلودگي نفتي. با آگاهي از نیاز به تضمین الزم

ذعان به اينكه اتخاذ ترتیباتي جهت اجراء همزمان و مكمل كنوانسیون اصالح (. با ا1984پروتكل )

شده و كنوانسیون اصلي براي يك دوره انتقالي، براي دولتهاي متعاهد واجد مزيت است. با قانع شدن 

ط صورت فله در دريا توسكه تبعات اقتصادي خسارت آلودگي ناشي از حمل نفت بهنسبت به اين

بايد مشتركاً توسط صنعت كشتیراني و صاحبان كاالي نفتي تحمل گردد. با درنظر  ها كماكانكشتي

المللي مسؤولیت مدني ناشي از ( جهت اصالح كنوانسیون بین1992داشتن تصويب پروتكل )

 :( به شرح ذيل توافق نمودند1969خسارت آلودگي نفتي، )

o  د عبارت است از كنوانسیونشوـ كنوانسیوني كه توسط مفاد اين پروتكل اصالح مي1ماده 

( كه از 1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي )المللي تأسیس يك صندوق بینبین

( مورد اشاره قرار خواهدگرفت. براي دولتهاي 1971اين پس با عنوان كنوانسیون صندوق )

نزله اشاره ( اشاره به عنوان مزبور، به م1971( كنوانسیون صندوق )1976متعاهد به پروتكل )

 .( به صورت اصالح شده توسط آن پروتكل تلقي خواهدشد1971كنوانسیون صندوق )به

o  ـ متن ذيل 1شود: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )1ـ ماده )2ماده

المللي ( به معناي كنوانسیون بین1992ـ كنوانسیون مسؤولیت )1شود: ( مي1جايگزين بند )

( بند جديدي به 1ـ پس از بند )2باشد. ( مي1992ناشي از آلودگي نفتي، )مسؤولیت مدني 

كنوانسیون ( به معناي1971( مكرر ـ كنوانسیون صندوق )1گردد: )صورت ذيل اضافه مي

باشد. ( مي1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي )المللي تأسیس صندوق بینبین

( مربوط به آن كنوانسیون، اين عبارت به منزله اشاره 1976براي دولتهاي متعاهد به پروتكل )

ـ 3( به صورت اصالح شده توسط آن پروتكل تلقي خواهدشد. 1971كنوانسیون صندوق )به

ـ كشتي، شخص، مالك، نفت، خسارت آلودگي، 2شود: ( مي2متن ذيل جايگزين بند )

( كنوانسیون 1در ماده )اقدامات پیشگیرانه، سانحه و سازمان داراي همان معاني مندرج 

ـ واحد محاسبه داراي 4شود: ( مي4متن ذيل جايگزين بند ) ـ4باشد. ( مي1992مسؤولیت )
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ـ متن ذيل  5باشد. ( مي1992( كنوانسیون مسؤولیت )5( ماده )9همان معني مندرج در بند )

( 5ده )( ما10شود: ظرفیت كشتي داراي همان معني مندرج در بند )( مي5جايگزين بند )

ـ ضامن به 7شود: ( مي7ـ متن ذيل جايگزين بند ) 6باشد. ( مي1992كنوانسیون مسؤولیت )

( 1معناي هر شخصي است كه به منظور تحت پوشش قراردادن مسؤولیت مالك مطابق بند )

 .كند( بیمه يا تضمین مالي ديگري ارائه مي1992( كنوانسیون مسؤولیت )7ماده )

o  شود: متن ذيل ( به صورت ذيل اصالح مي1971انسیون صندوق )( كنو2ـ ماده )3ماده

المللي جهت جبران خسارت بدين وسیله يك صندوق بین ـ1شود: ( مي1جايگزين بند )

( كه از اين پس 1992المللي جبران خسارت آلودگي نفتي )آلودگي تحت عنوان صندوق بین

الف ـ پرداخت غرامت در ازاي  گردد:صندوق نامیده خواهد شد با اهداف ذيل تأسیس مي

( 1992خسارت آلودگي به میزاني كه پوشش حمايتي ارائه شده توسط كنوانسیون مسؤولیت )

 .ناكافي نیست. ب ـ به اجراء در آوردن مقاصد مذكور در اين كنوانسیون

o  شود: اين كنوانسیون ( مي1971( كنوانسیون صندوق )3ـ متن ذيل جايگزين ماده )4ماده

( در سرزمین، 1شامل موارد ذيل خواهدبود: الف ـ خسارت آلودگي ايجاد شده: ) منحصراً

( در منطقه انحصاري اقتصادي يك دولت 2شامل درياي سرزمیني يك دولت متعاهد، و )

است، يا اگر يك دولت متعاهد چنین المللي ايجاد شده متعاهد كه براساس حقوق بین

اي فراتر و مجاور با درياي سرزمیني آن دولت كه طقهاست، در مناي را ايجاد ننمودهمنطقه

 است، كه اين منطقه نبايد بیش ازالملل توسط دولت مزبور تعیین شدهبراساس حقوق بین

مايل دريايي از خط مبدأيي كه عرض درياي سرزمیني از آن اندازه گرفته خواهد شد  200

به حداقل رساندن خسارت مزبور، امتداد يابد. ب ـ اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیري يا 

 .در هر محلي كه انجام شود

o  و تأديه » ( با حذف عبارت 1971( كنوانسیون صندوق )9( تا )4ـ عنوان مواد ) 5ماده

 .گردداصالح مي« خسارت

o  ـ در بند 1گردد: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )4ـ ماده ) 6ماده

( 1992انسیون مسؤولیت جاي خود را به كنوانسیون مسؤولیت )( پنج مورد اشاره به كنو1)

ـ در صورتي كه صندوق ثابت كند كه 3شود: ( مي3ـ متن ذيل جايگزين بند )2خواهد داد. 

خسارت آلودگي كالً يا جزئاً ناشي از فعل يا ترك فعل توأم با قصد ايراد خسارت توسط 

مزبور بوده است، صندوق شخصي كه متحمل خسارت شده يا ناشي از قصور شخص 

تواند كالً يا جزئاً از تعهد خود مبني بر پرداخت غرامت به چنین شخصي معاف گردد. مي

( كنوانسیون 3( ماده )3توانسته طبق بند )صندوق در هر صورت به میزاني كه مالك كشتي مي
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تي ( معاف گردد، از مسؤولیت معاف خواهدشد. با اين حال چنین معافی1992مسؤولیت )

ـ متن ذيل جايگزين بند 3درخصوص اقدامات پیشگیرانه شامل حال صندوق نخواهد شد. 

ـ الف ـ به غیر از مواردي كه در بندهاي فرعي )ب( و )ج( اين بند به 4( خواهد شد: 4)

است، كل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده گونه ديگري مقرر شده

اي محدود خواهد شد، كه كل اين مقدار و مقدار غرامتي د، بگونهدر رابطه با هر سانحه واح

( در ازاي خسارت آلودگي مشمول كنوانسیون 1992كه عمالً طبق كنوانسیون مسؤولیت )

( میلیون واحد محاسبه تجاوز 135است، از )( پرداخت گرديده3حاضر، بر طبق تعريف ماده )

است، كل مقدار )ج( به گونه ديگري مقرر شدهنكند. ب ـ به غیر از موردي كه در بند فرعي 

غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در ازاي خسارت آلودگي ناشي از يك 

( میلیون 135پديده طبیعي داراي ماهیت استثنائي، اجتناب ناپذير و غیرقابل مقاومت، از )

اشاره در بندهاي فرعي واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود. ج ـ حداكثر مقدار غرامت مورد 

)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 

هاي متعاهد در طول سال تقويمي قبل، معادل يا بیش اشخاص واقع در سرزمین اين دولت

میلیون واحد محاسبه خواهدبود. د ـ بهره انباشته  200تن بوده است، معادل  میلیون 600از 

است، اگر ( افتتاح شده1992( كنوانسیون مسؤولیت )5( ماده )3كه مطابق بند )در صندوقي

اي موجود باشد، جهت محاسبه حداكثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق چنین بهره

هد شد. هـ ـ مقادير مورد اشاره در اين ماده بر مبناي مطابق اين ماده، در نظر گرفته نخوا

ارزش پول ملي در مقابل حق برداشت ويژه در تاريخ صدور رأي مجمع صندوق درخصوص 

( 5ـ متن ذيل جايگزين بند )4اولین تاريخ پرداخت غرامت، به پول ملي تبديل خواهند شد. 

علیه صندوق بیش از كل میزان ـ هنگامي كه میزان خواسته دعاوي اثبات شده  5شود: مي

اي توزيع ( است، مقدار موجودي قابل پرداخت به گونه4غرامت قابل پرداخت طبق بند )

خواهد شد كه نسبت میان هريك از دعاوي اثبات شده و مقدار غرامتي كه عمالً توسط 

تن ـ م 5است، براي تمامي خواهانها يكسان باشد. خواهان مطابق اين كنوانسیون كسب شده

تواند در موارد استثنائي حكم نمايد ـ مجمع صندوق مي 6شود: ( مي6ذيل جايگزين بند )

كه غرامت از طريق اين كنوانسیون، حتي در صورتي هم كه مالك كشتي صندوقي را طبق 

باشد. در است، قابل پرداخت مي( افتتاح نكرده1992( كنوانسیون مسؤولیت )5( ماده )3بند )

 .هـ( اين ماده نیز مجري خواهد4د )چنین موردي، بن

o  گردد( حذف مي1971( كنوانسیون صندوق )5ـ ماده )7ماده. 
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o  ( 1ـ در بند )1شود: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )6ـ ماده ) 8ماده

( حذف 2ـ بند )2گردد. حذف مي(« 5يا تأديه خسارت طبق ماده )» شماره بند و عبارت 

 .گرددمي

o ـ در بندهاي 1شود: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )7ـ ماده )9ه ماد

ن كنوانسیو» جاي خود را به « كنوانسیون مسؤولیت» ( مورد اشاره به 7( و )6( و )4(، )3(، )1)

حذف (« 5يا تأديه خسارت طبق ماده )» (، عبارت 1ـ در بند )2دهند. مي(« 1992مسؤولیت )

گردد. حذف مي(« 5يا )»و « يا تأديه خسارت» (، عبارات 3در جمله اول بند )ـ 3گردد. مي

 .گردد( حذف مي5( ماده )1(، عبارت يا طبق بند )3ـ در جمله دوم بند )4

o  جاي « كنوانسیون مسؤولیت» (، اشاره به 1971( كنوانسیون صندوق )8ـ در ماده )10ماده

 .دهدمي(« 1992كنوانسیون مسؤولیت )» خود را به 

o  ـ متن ذيل 1شود: به صورت ذيل اصالح مي 1971( كنوانسیون صندوق 9ـ ماده )11ماده

ـ صندوق در ازاي پرداخت هر مقدار غرامت براي خسارت 1»گردد: ( مي1جايگزين بند )

گردد، به عنوان ( اين كنوانسیون توسط صندوق پرداخت مي4( ماده )1آلودگي كه مطابق بند )

كنندة غرامت ممكن است امي حقوقي خواهد شد كه شخص دريافتجانشین، مالك تم

ـ در بند 2«. در مقابل مالك يا ضامن وي بدست آورد 1992مطابق كنوانسیون مسؤولیت 

 .گرددحذف مي« يا تأديه خسارت»(، عبارت 2)

o  شود: متن ذيل ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )10ـ ماده )12ماده

السهم پرداختي ساالنه به صندوق درخصوص حق» شود: ( مي1بارت صدر بند )جايگزين ع

هريك از دولتهاي متعاهد، توسط اشخاصي پرداخت خواهد شد كه در سال تقويمي مورد 

تن از  000/150( مجموعاً مقداري متجاوز از 12( )الف( يا )ب( ماده )2اشاره در بندهاي )

 .«استموارد ذيل را دريافت نموده

o گردد( حذف مي1971( كنوانسیون صندوق )11ـ ماده )13اده م. 

o  ـ در 1شود: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )12ـ ماده )14ماده

حذف (« 10براي هريك از اشخاص مورد اشاره در ماده )» (، عبارت 1عبارت صدر بند )

گردد و عبارت حذف مي« 5يا » (، عبارت1) 1ـ در بندهاي فرعي )ب( و )ج( بند 2گردد. مي

ـ بند فرعي 3دهد. مي« چهارمیلیون واحد محاسبه» نیز جاي خود را به « میلیون فرانك15»

(، بند فرعي )ج( به )ب( و بند فرعي )د( به )ج( 2) 1ـ در بند 4گردد. ( )ب( حذف مي2) 1

مجمع، كل » ( خواهد شد: 2ـ متن ذيل جايگزين عبارت صدر بند ) 5تبديل خواهدشد. 

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 

ـ 4شود: ( مي4ـ متن ذيل جايگزين بند ) 6«. ( را محاسبه خواهدنمود10اشاره در ماده )

نامه داخلي صندوق سید پرداخت حق عضويت ساالنه تاريخي است كه در آيینتاريخ سرر

ـ متن ذيل 7تواند تاريخ ديگري را براي پرداخت معین كند. مشخص خواهدشد. مجمع مي

نامه مالي صندوق تواند تحت شرايطي كه در آئینـ مجمع مي 5» شود: ( مي5جايگزين بند )

( )الف( و 2/12وه بین مبالغ دريافتي طبق ماده )مشخص خواهدشد، تصمیم به انتقال وج

 .گردد( حذف مي6ـ بند ) 8«. ( )ب( بگیرد2/12مبالغ دريافتي طبق ماده )

o  ـ متن ذيل 1شود: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )13ـ ماده )15ماده

( كه در سرموعد 12التأديه طبق ماده )ـ مبلغ عضويت الزم1»شود: ( مي1جايگزين بند )

نامه داخلي پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت كه نرخ آن مطابق آيین

توان نرخهاي متفاوتي را تعیین صندوق معین خواهد شد، هر چند كه در شرايط متفاوت مي

( و 10مواد )» جاي خود را به عبارت (« 11( و )10مواد )» ( عبارت 3ـ در بند )2«. نمود

 .شودحذف مي« براي مدتي متجاوز از سه ماه» خواهد داد و عبارت « (12)

o  ( 1971( كنوانسیون صندوق )15( به ماده )4ـ بند جديدي با متن ذيل به عنوان بند )16ماده

ـ هرگاه يكي از دولتهاي متعاهد تعهدات خود را مبني بر تسلیم اطالعیه 4»گردد: اضافه مي

اء ننمايد و اين امر منجر به زبان مالي صندوق شود، دولت ( به مدير ايف2مذكور در بند )

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  شود: صندوق داراي ( مي1971) ( كنوانسیون صندوق16ـ متن ذيل جايگزين ماده )17ماده

 .يك مجمع و يك دبیرخانه تحت سرپرستي مدير خواهد بود

o  ـ در جمله 1شود: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )18ـ ماده )18ماده

( حذف 8ـ بند )2گردد. حذف مي(« 26ضمن رعايت مفاد ماده )» صدر ماده، عبارت 

ـ ايجاد هر ارگان فرعي موقت يا دائمي 9» شود: ( مي9بند ) ـ متن ذيل جايگزين3گردد. مي

كه ضروري تشخیص داده شود، تعريف حیطه اختیارات آن و اعطاء اختیارات الزم به آن 

هنگام انتصاب اعضاء چنین ارگاني تالش خواهد نمود جهت اجراء وظايف محوله، مجمع به

ظ كند تا اطمینان حاصل كند كه دولتهاي اي را میان اعضاء حفكه توزيع جغرافیايي عادالنه

متعاهدي كه بیشترين مقادير نفت مشمول حق عضويت در رابطه با آنها دريافت شده است، 

تواند پس از اعمال كار مجمع مي به نحو مقتضي در ارگان مزبور داراي نماينده باشند، آئین

كار گروه » (، عبارت 10بند ) ـ در4« تغییرات الزم، بركار اين ارگان فرعي نیز حاكم باشد.
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ـ  6گردد. حذف مي« كار گروه اجرائي» (، عبارت 11ـ در بند ) 5گردد. حذف مي« اجرائي

 .گردد( حذف مي12بند )

o  ـ متن ذيل 1شود: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )19ـ ماده )19ماده

هر سال تقويمي يك نوبت و  ـ جلسـات عادي مجمع در1»شود: ( مي1جايگزين بند )

حذف « كار گروه اجرائي يا» ( عبارت 2ـ در بند )2« متعاقب دعوت مدير تشكیل خواهد شد.

 .گرددمي

o  گردد( و عنوان اين مواد حذف مي1971(كنوانسیون صندوق )27( تا )21ـ مواد )20ماده. 

o  ـ متن ذيل 1ود: ش( به شرح ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )29ـ ماده )21ماده

ترين مقام اجرائي صندوق خواهد بود. ضمن رعايت ـ مدير، عالي1شود: ( مي1جايگزين بند )

دستورالعملهاي ارائه شده به مدير توسط مجمع، بايد وظايفي را كه طبق اين كنوانسیون، 

 ـ در2نامه داخلي صندوق و توسط مجمع به وي محول گرديده است، به انجام برساند. آيین

( )و(، عبارت يا به 2ـ در بند )3گردد. حذف مي« يا كار گروه اجرائي» ( )هـ( عبارت 2بند )

( )ز( خواهد 2ـ متن ذيل جايگزين بند )4گردد. كار گروه اجرائي، برحسب اقتضاء حذف مي

شد: )ز( ـ گزارشي از فعالیتهاي صندوق در سال تقويمي قبل را ضمن مشورت با رئیس 

حذف « كار گروه اجرائي» ( )ح( عبارت 2ـ در بند ) 5، منتشر خواهد كرد. مجمع تهیه نموده

 .گرددمي

o  كارگروه اجرائي و» ( عبارت 1971( كنوانسیون صندوق )31( ماده )1ـ در بند )22ماده »

 .گرددحذف مي

o  ـ در صدر 1گردد: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )32ـ ماده )23ماده

كار » ـ در بند فرعي )ب( عبارت و 2گردد. حذف مي« و كار گروه اجرائي» رت ماده، عبا

 .گرددحذف مي« گروه اجرائي

o  ( 1ـ بند )1شود: ( به صورت ذيل اصالح مي1971( كنوانسیون صندوق )33ـ ماده )24ماده

ـ متن ذيل جايگزين بند فرعي 3گردد. ( شماره بند حذف مي2ـ در بند )2گردد. حذف مي

( و مسائل مربوط به ايجاد 18( ماده )9خواهد شد: ج ـ ايجاد ارگانهاي فرعي طبق بند ) )ج(

 .اين ارگانها

o  شود: دعاوي جبران ( مي1971( كنوانسیون صندوق )35ـ متن ذيل جايگزين ماده )25ماده

االجراء شدن اين ( ناشي از سوانـح واقـع شده پس از تاريخ الزم4خسـارت طبـق ماده )

 .باشدیون، قبل از يكصدو بیستمین روز پس از آن تاريخ قابل طرح نزد صندوق نميكنوانس
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o  ( چهار ماده جديد به شرح ذيل اضافه 1971( كنوانسیون صندوق )36ـ پس از ماده )26ماده

مكرر )اول( ـ مقررات انتقالي ذيل در مدتي اجراء خواهد شد كه از اين  36گردند: مادهمي

االجراء شدن اين گیرد و آغاز آن تاريخ الزمقال مورد اشاره قرار ميپس با عنوان دوره انت

( 31بیني شده در ماده )كنوانسیون و خاتمه آن تاريخي خواهد بود كه موارد انصراف پیش

( اثر حقوقي پیدا كنند: الف ـ در 1971( جهت اصالح كنوانسیون صندوق )1992پروتكل )

ـ ماده )1اجراء بند ) ( متضمن 1992نوانسیون، اشاره به كنوانسیون مسئوولیت )( اين ك2( الف 

( به 1969المللي مسئوولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي )اشاره به كنوانسیون بین

( آن كنوانسیون )كه در اين 1976صورت اصلي يا به صورت اصالح شده توسط پروتكل )

شده است( و همچنین كنوانسیون ( بدان اشاره 1969ماده با عنوان كنوانسیون مسئوولیت )

اي موجب بروز خسارت آلودگي مشمول اين باشد. ب ـ هرگاه سانحه( مي1971صندوق )

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 

( وكنوانسیون مسئوولیت 1971( كنوانسیون صندوق )1969كنوانسیون مسئوولیت ) موجب

( نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين كه در خصوص خسارت 1992)

اشد ولي بكه متعاهد به اين كنوانسیون ميآلودگي مشمول اين كنوانسیون در رابطه با دولتي

( نیست، صنـدوق فقط در صـورتي و تا میزاني به 1971متعاهد به كنوانسیون صندوق )

اشخـاص متحمل خسارت آلودگي غرامت پرداخت خواهد كرد كه اين اشخـاص در 

الذكر قادر به دريافت صـورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر يك از كنوانسیونهاي فوق

یزان غرامت قابل ( اين كنوانسیون كل م4غرامت كامل و كافي نباشند. ج ـ در اجراء ماده )

( 1969پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتي كه عمالً طبق كنوانسیون مسئوولیت )

پرداخت شده است، در صورتي كه چنین غرامتي پرداخت شده باشد و همچنین غرامتي كه 

گرديده ( عمالً پرداخت شده يا پرداخت آن مفروض تلقي1971طبق كنوانسیون صندوق )

ـ اين كنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب 9( ماده1د. د ـ بند )است نیز خواهدبو

( 4ـ ضمن رعايت بند )1مكرر )دوم(:  36باشد. ماده( نیز مي1969كنوانسیون مسئوولیت )

اين ماده، كل میزان حق عضويتهاي ساالنه قابل پرداخت در رابطه با نفت، مشمول حق 

احد در طي يك سال تقويمي، نبايد از بیست عضويت دريافت شده در يك دولت متعاهد و

( 1992( كل مقدار حق عضويتهاي ساالنه براساس پروتكل )%5/27و هفت و نیم درصد )

ـ در 2( در رابطه با آن سال تقويمي تجاوز نمايد. 1971جهت اصالح كنوانسیون صندوق )

كل میزان حق ( منجر به آن شود كه 12( ماده )3( و )2صورتي كه اجراء مفاد بندهاي )
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كنندگان حق عضويت در يك دولت متعاهد واحد عضويت قابل پرداخت توسط پرداخت

( كل حق %5/27در رابطه با يك سال تقويمي معین از بیست و هفت و نیم درصد )

عضويتهاي ساالنه پرداختي تجاوز نمايد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط كلیه 

 نحويگردد به ت به نسبت سهم هر يك كسر ميكنندگان حق عضويت در آن دولپرداخت

( كل حق %5/27كه كل میزان حق عضويت آن دولت معادل بیست و هفت و نیم درصد )

ـ در صورتي كه حق 3عضويتهاي ساالنه پرداختي به صندوق در رابطه با آن سال شود. 

اين  (2عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در يك دولت متعاهد معین براساس بند )

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 

ـ مفاد 4حق عضويتهاي تعیین شده توسط مجمع برسد. تقويمي موردنظر به مقدار كل 

( اين ماده تا زماني مجري خواهد بود كه كل حجم نفت مشمول حق 3( تا )1بندهاي )

عضـويت دريافت شده در تمامي دولتهـاي متعاهد ظرف يك سال تقـويمي به هفتصدوپنجاه 

( مذكور سپري 1992تكل )االجراء شدن پرومیلیون تن برسد يا مدت پنج سال از تاريخ الزم

مكرر )سوم( ـ  36شود و از میان اين دو موعد، هر كدام زودتر باشد مالك خواهد بود. ماده

اي كه هم كنوانسیون صندوق قطع نظر از مفاد اين كنوانسیون، مفاد ذيل نیز در طي دوره

ل اجراء باشند، در خصوص اداره صندوق قاباالجراء مي( و هم اين كنوانسیون الزم1971)

ـ دبیرخانه صندوق گرديده ( تأسیس1971كه به موجب كنوانسیون صندوق )خواهد بود: الف 

مورد اشاره قرار خواهد گرفت( و تحت (« 1971صندوق )» است )و از اين پس با عنوان 

تواند به عنوان دبیرخانه و مدير صندوق نیز فعالیت كند. ب ـ در باشد، ميرياست مدير مي

عنوان دبیرخانه و ( به1971راساس بند فرعي )الف(، دبیرخانه و مديرصندوق )صورتي كه ب

( و 1971مدير صندوق نیز فعالیت نمايند، در موارد بروز تعارض منافع میان صندوق )

صندوق، نمايندگي صندوق بر عهده رئیس مجمع صندوق خواهد بود. ج ـ مدير و پرسنل 

يف خود را به موجب اين كنوانسیون و و كارشناسان منصوب از جانب وي، كه وظا

رسانند، تا هنگامي كه وظايف خود را طبق اين ماده ( به انجام مي1971كنوانسیون صندوق )

حساب نخواهند آمد. د ـ مجمع ( اين كنوانسیون به30دهند، ناقص مفاد ماده )انجام مي

ق وسط مجمع صندوصندوق تالش خواهد نمود تصمیماتي را كه مغاير با تصمیمات متخذه ت

( باشد اتخاذ نكند. در صورت بروز اختالف نظر در رابطه با موضوعات اداري 1971)

مشترك، مجمع صندوق تالش خواهد نمود كه با همكاري متقابل و توجه به اهداف مشترك 
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( دست پیدا كند. هـ ـ در صورت 1971هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق )

(، 1971( كنوانسیون صندوق )44( ماده )2( مطابق بند )1971) تصمیم مجمع صندوق

( شود. و ـ صندوق 1971هاي صندوق )تواند جانشین حقوق، تعهدات و داراييصندوق مي

( به نیابت 1971ها و مخارج ناشي از خدمات اداري انجام شده توسط صندوق )كلیه هزينه

مكرر )چهارم( ـ  36واهد نمود. ماده( بازپرداخت خ1971از صندوق را به صندوق مذكور )

( جهت 1992( پروتكل )39( تا )28مواد نهايي، مقررات نهايي اين كنوانسیون از مواد )

( اشارات به عمل آمده در اين كنوانسیون به دولتهاي 1971اصالح كنوانسیون صندوق )

 .متعاهد به معناي اشاره به دولتهاي متعاهد آن پروتكل تلقي خواهد شد

o ( و اين پروتكل، در روابط میان طرفهاي متعاهد 1971ـ كنوانسیون صندوق )1ـ 27 ماده

اين پروتكل، در كنار يكديگر هر دو به عنوان يك سند واحد قرائت و تفسیر خواهند شد. به

( به صورت اصالح شده 1971( مكرر )چهارم( كنوانسیون صندوق )36( تا )1ـ مواد )2

للي براي جبران المالمللي تأسیس يك صندوق بینوانسیون بینتوسط اين پروتكل به عنوان كن

(. 1992( شناخته خواهد شد. )كنوانسیـون( صندوق1992خسارت ناشي از آلودگي نفتي، )

 مقررات نهايي

o  ( برابر 1993ژانويه ) 15ـ اين پروتكل از1ـ امضاء تصويب، پذيرش، تأيید و الحاق 28ماده

جهت امضاء توسط هر دولتي  24/10/1373( برابر با 1994ژانويه )14لغايت 25/10/1372با 

ـ 2( را امضاء نموده است، در لندن مفتوح خواهد بود. 1992كه كنوانسیون مسئوولیت )

اند مورد كه آن را امضـاء نموده(، اين پروتكل توسط دولتهـايي4ضمن رعايت بنـد )

(، اين پروتكل براي 4بند )ـ ضمن رعايت 3تصويب، پذيرش يا تأيید قرار خواهد گرفت. 

ـ اين پروتكل فقط 4اند مفتوح خواهد بود. الحاق توسط كشورهايي كه آن را امضاء نكرده

تواند موضوع تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق دولتهايي قرار بگیردكه كنوانسیون مي

يب، ـ تصو 5اند. ( را مورد تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق قرار داده1992مسئوولیت )

پذيرش، تأيید يا الحاق از طريق توديع يك سند رسمي بدين مضمون نزد دبیركل سازمان 

ـ دولتي كه به اين پروتكل متعاهد است اما از طرفهاي متعاهد به  6اثر خواهد يافت. 

باشد، در رابطه با ساير طرفهاي متعاهد اين پروتكل مقید به ( نمي1971كنوانسیون صندوق )

( به صورت اصالح شده توسط اين پروتكل خواهد بود، اما 1971صندوق ) مفاد كنوانسیون

( مقید به مفاد آن كنوانسیون نخواهد 1971در رابطه با طرفهاي متعاهد به كنوانسیون صندوق )

االجراء شدن هر يك ـ هرگونه سند تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق كه پس از الزم7بود. 

( به صورت اصالح شده توسط اين پروتكل 1971وق )هاي كنوانسیون صنداز اصالحیه
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كنوانسیون اصالح شده مزبور توسط اصالحیه موردنظر تلقي گردد، مربوطه بهتوديع

 .خواهدشد

o  ـ پیش از آن كه اين پروتكل 1السهم ـ اطالعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حق29ماده

هنگام توديع سند مورد اشاره در بند  االجرا شود، دولت مزبور بايد بهبراي يك دولت الزم

( و پس از آن به طور ساالنه در تاريخي كه توسط دبیركل سازمان تعیین خواهد 28( ماده )5)

السهم به شد، نام و نشاني هر شخصي را كه در رابطه با آن دولت، مسئوول پرداخت حق

توسط اين  ( به صورت اصالح شده1971( كنوانسیون صندوق )10صندوق مطابق ماده )

السهم مقادير نفت مشمول پرداخت حق باشد، به همراه اطالعات مربوط بهپروتكل مي

دريافت شده توسط هر يك از اين اشخاص در سرزمین آن دولت در طي سال تقويمي قبل، 

ـ در طول دوره انتقالي، مدير به جاي دولتهاي متعاهد، بطور ساالنه 2به دبیركل اعالم نمايد. 

السهم دريافت شده توسط اشخاص مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حقاطالعات 

( به 1971( كنوانسیون صندوق )10السهم به صندوق وفق ماده )مسئوول پرداخت حق

 .صورت اصالح شده توسط اين پروتكل را به دبیركل سازمان اعالم خواهد نمود

o  پس از تاريخـي كه در آن شرايـط  ـ اين پروتـكل دوازده ماه1االجراء شدن ـ الزم30ماده

ـ حداقل هشت دولت اسناد تصويب، پذيرش، ذيـل تأمین شوند الزم االجراء خواهد شد: الف 

تأيید يا الحاق خود را نزد دبیركل سازمان توديع نموده باشند، و ب ـ دبیركل سازمان، 

ص مسئوول پرداخت كه اشخا( دريافت نموده باشد مبني بر اين29اطالعاتي را مطابق ماده )

( به صورت اصالح شده توسط 1971( كنوانسیون صندوق )10حق عضويت به موجب ماده )

اين پروتكل طي سال تقويمي قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه میلیون تن نفت 

االجراء ـ با اين حال، اين پروتكل پیش از الزم2اند. مشمول حق عضويت دريافت نموده

ـ براي هر دولتي كه پس از 3االجراء نخواهد شد. ( الزم1992یون مسئوولیت )شدن كنوانس

االجراء شدن، اين پروتكل را مورد تصويب، ( براي الزم1حصول شرايط مذكور در بند )

پذيرش، تأيید يا الحاق قرار دهد، پروتكل دوازده ماه پس از تاريخ توديع سند مربوطه توسط 

تواند در زمان توديع سند تصويب، ـ هر دولتي مي4واهد گرديد. االجراء خدولت مزبور الزم

پذيرش، تأيید يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل اعالم نمايد كه سند مزبور براي منظور 

ـ هر دولتي كه  5( اثر نخواهد يافت. 31اين ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذكور در ماده )

تواند در هر زمان اعالمیه مزبور را از طريق ر نموده است مياي را صادمطابق بند قبل اعالمیه

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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د يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل دهد، سند تصويب، پذيرش، تأيیعملي را انجام مي

( پروتكل 13( ماده )2ـ هر دولتي كه مطابق بند ) 6را در همان تاريخ توديع نموده است. 

اي صادر نموده است، ( اعالمیه1969( جهت اصالح كنوانسیون مسئوولیت )1992)

فتن اعالمیه صادره ( اين ماده نیز تلقي خواهد شد. پس گر4موجب بند )صادركننده اعالمیه به

( اين ماده نیز 5الذكر، به منزله پس گرفتن اعالمیه مطابق بند )( فوق13( ماده )2طبق بند )

 .محسوب خواهد شد

o  (، ظرف شش 30( ضمن رعايت ماده )1971( و )1969ـ خروج از كنوانسیونهاي )31ماده

دولت به اين پروتكل ماه از تاريخي كه در آن، شرايط ذيل تأمین گردد: الف ـ حداقل هشت 

متعاهد گردند يا اسناد تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق خود را نزد دبیركل سازمان توديع 

( باشد يا خیر، و ب ـ دبیركل سازمان 30( ماده)4نمايند، اعم از آن كه اين امر مشمول بند )

اخت ( دريافت كند مبني بر اين كه اشخاص مسئوول پرد29اطالعاتي را مطابق ماده )

( به صورت 1971( كنوانسیون صندوق )10السهم در حال يا آينده به موجب ماده )حق

اصالح شده توسط اين پروتكل، ظرف سال تقويمي قبل، جمعاً مقدار حداقل هفتصد و پنجاه 

اند، هر يك از طرفهاي متعاهد به اين میلیون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نموده

ند تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق را توديع نموده است، اعم از پروتكل و هر دولتي كه س

( باشد يا خیر، بايد در صورت متعاهد بودن به كنوانسیون 30( ماده )4آن كه مشمول بند )

(، از اين دو كنوانسیون خارج شود كه از 1969( و كنوانسیون مسئوولیت )1971صندوق )

 .ش ماهه مذكور در فوق اثر خواهد يافتاين خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت ش

o  تواند به منظور بازنگري يا اصالح كنوانسیون ـ سازمان مي1ـ بازنگري و اصالح 32ماده

ـ سازمان، بنا به درخواست حداقل يك سوم 2( كنفرانسي را برگزار نمايد. 1992صندوق )

 ي و اصالح كنوانسیونتمامي دولتهاي متعاهد، كنفرانسي از دولتهاي متعاهد را جهت بازنگر

 .( برگزار خواهد نمود1992صندوق )

o  ـ هرگونه پیشنهاد اصالح سقفهاي پرداخت 1ـ اصالح سقفهاي پرداخت غرامت 33ماده

( به صورت اصالح شده 1971( كنوانسیون صندوق )4( ماده )4غرامت وضع شده در بند )

ن تعاهد، توسط دبیركل بیتوسط اين پروتكل، بنا به درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي م

كه ايـ هرگونه اصالحیه2كلیه اعضاء سازمان و كلیه دولتهاي متعاهد توزيع خواهد شد. 

مطابق بند فوق پیشنهاد و توزيع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاريخ توزيع، جهت 

نسیون ـ كلیه دولتهاي متعاهد به كنوا3بررسي به كار گروه حقوقي سازمان تسلیم خواهد شد. 

( به صورت اصالح شده توسط اين پروتكل، اعم از آن كه عضو سازمان 1971صندوق )
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باشند يا خیر، از حق مشاركت در جلسات كار گروه حقوقي جهت بررسي و تصويب 

ـ اصالحات با رأي موافق اكثريت دو سوم دولتهاي 4اصالحات برخوردار خواهند بود. 

( به تصويب 3ه حقوقي گسترش يافته طبق بند )متعاهد حاضر و رأي دهنده در كار گرو

گیري حاضر خواهد رسید، مشروط بر آن كه حداقل نیمي از دولتهاي متعاهد در زمان رأي

ـ كار گروه حقوقي به هنگام كار بر روي پیشنهاد اصالح سقفها، بايد تجربه سوانح  5باشند. 

ش پول را مورد توجه قرار دهد. گذشته، به ويژه میزان خسارت حاصل از آنها و تغییرات ارز

( كنوانسیون 4( ماده )4كار گروه حقوقي همچنین بايد رابطه میان سقفهاي مندرج در بند )

( 1( به صورت اصالح شده توسط اين پروتكل و سقفهاي مذكور در بند )1971صندوق )

( را 1992المللي مسئوولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي )( كنوانسیون بین5ماده )

اي در رابطه با مقادير سقف پرداخت غرامت را گونه اصالحیهـ الف ـ هیچ 6در نظر بگیرد. 

( و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج 1998توان قبل از پانزدهم ژانويه )طبق اين ماده نمي

االجراء شدن اصالحیه قبلي مطابق اين ماده، مورد بررسي قرار داد. سال از تاريخ الزم

االجراء شدن اين پروتكل قابل بررسي اي به موجب اين ماده قبل از الزمونه اصالحیههیچگ

توان به میزاني افزايش داد كه از نیست. ب ـ هیچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نمي

( به صورت اصالح شده توسط اين 1971مقدار سقف وضع شده در كنوانسیون صندوق )

( به صورت بهره 1993در سال كه از پانزدهم ژانويه ) (%6پروتكل به عالوه شش درصد )

توان گردد تجاوز نمايد. ج ـ هیچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نميمركب محاسبه مي

( به صورت 1971به میزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسیون صندوق )

ـ هرگونه اصالحاتي كه طبق 7اصالح شده توسط اين پروتكل ضرب در سه تجاوز نمايد. 

تمامي دولتهـاي متعاهد ابالغ گردد. رسد بايد توسط سازمان به( به تصويب مي4بند )

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 

اند، به سازمان شدهصالحات توسط كار گروه حقوقي جزو دولتهاي متعاهد محسوب ميا

پذيرند كه در اين صورت اصالحیه مردود شمرده شده، اعالم نمايند كه اصالحات را نمي

( پذيرفته شده تلقي گردد، هجده ماه پس 7اي كه وفق بند )ـ اصالحیه 8بالاثر خواهد بود. 

ـ تمامي دولتهاي متعاهد مقید به اصالحیه خواهند 9الجراء خواهد شد. ااز تاريخ پذيرش الزم

االجراء ( دست كم شش ماه قبل از الزم34( ماده )2( و )1بود، مگر آن كه مطابق بندهاي )

االجراء شدن شدن اصالحیه از اين پروتكل انصراف داده باشند. اين انصراف از زمان الزم

اي توسط كار گروه حقوقي به تصويب نگامي كه اصالحیهـ ه10اصالحیه، مؤثر خواهد شد. 
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رسد ولي مهلت هجده ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است، دولتي كه طي اين مي

االجراء شدن اصالحیه بدان مقید گردد، در صورت الزممهلت جزو دولتهاي متعاهد مي

اي اهد شد، مقید به اصالحیهخواهد بود. دولتي كه پس از اين مهلت جزو دولتهاي متعاهد خو

( پذيرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذكور در اين بند، يك دولت در 7كه طبق بند )

االجراء االجراء شدن اصالحیه يا در تاريخي كه اين پروتكل براي دولت مزبور الزمتاريخ الزم

ه فرا برسد، مقید به اصالحی االجراء شدن اصالحیهگردد، اگر تاريخ اخیر بعد از تاريخ الزممي

 .خواهد بود

o  تواند در هر زمان پس از تاريخي كه اين ـ هر يك از طرفهاي متعاهد مي1ـ انصراف 34ماده

ـ انصراف از طريق 2گردد از آن انصراف دهد. االجراء ميپروتكل براي آن دولت متعاهد الزم

صراف پس از انقضاء مدت دوازده ـ ان3توديع سندي نزد دبیركل سازمان اعتبارخواهد يافت. 

تري كه در خود سند قید شده باشد، از تاريخ توديع سند نزد دبیركل ماه يا هر مدت طوالني

( به منزلة انصراف از 1992ـ انصراف از كنوانسیون مسؤولیت )4سازمان مؤثر خواهد بود. 

 اهد بود كه در آناين پروتكل تلقي خواهد شد. انصراف از اين پروتكل از تاريخي مؤثر خو

( آن 16( مطابق ماده )1992( جهت اصالح كنوانسیون مسؤولیت)1992انصراف از پروتكل )

ـ هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه از كنوانسیون صندوق  5يابد. پروتكل اثر مي

( انصرف نداده باشد، پس 31( مطابق مقررات ماده )1969( و كنوانسیون مسؤولیت )1971)

از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در آن ماده، خارج شده از اين پروتكل 

( اثر پیدا 31شده در ماده)بینيمحسوب خواهد شد. از تاريخي كه در آن، موارد انصراف پیش

كند، هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه سند تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق مي

ه شد( را توديع كند، از تاريخ اثر پیدا كردن سند مزبور، خارج1969انسیون مسؤولیت )به كنو

هاي متعاهد به اين پروتكل، ـ در روابط میان دولت 6از اين پروتكل تلقي خواهد گرديد. 

( آن كنوانسیون تحت 41( طبق ماده )1971انصراف هر يك از آنها از كنوانسیون صندوق )

( به صورت اصالح شده 1971ن انصراف آنها از كنوانسیون صندوق )هیچ شرايطي به عنوا

هاي متعاهد ـ قطع نظر از انصراف هر يك از دولت7توسط اين پروتكل تفسیر نخواهد شد. 

از اين پروتكل به موجب اين ماده، هر يك از مفاد اين پروتكل در رابطه با تعهد به پرداخت 

( به صورت اصالح شده توسط اين 1971دوق )( كنوانسیون صن10حق عضويت طبق ماده )

( آن كنـوانسیـون 12( )ب( مـاده )2اي كه مشمـول بنـد )پروتكل در خصوص سانحه

ان افتد، كماكباشد و پیش از اثر پیدا كردن انصراف از پروتكل اتفاق ميشده مياصـالح

 .مجري خواهدبود
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o  تواند ظرف نود روز از تعاهد ميـ هر يك از دولتهاي م1ـ جلسات اضطراري مجمع 35ماده

تاريخ توديع يك سند انصراف كه به عقیدة آن دولت متعاهد، افزيش قابل توجهي در سطح 

السهم پرداختي توسط ساير دولتهاي متعاهد را موجب خواهد شد، از مدير درخواست حق

 صت روزنمايد كه جلسة اضطراري مجمع را برگزار نمايد. مديرجلسه مجمع را حداكثر تا ش

تواند به ابتكار خود اقدام به ـ مدير مي2پس از دريافت درخواست تشكیل خواهد داد. 

تشكیل جلسة اضطراري مجمع ظرف شصت روز پس از توديع يك سند خروج نمايد، در 

ي السهم پرداختصورتي كه تشخیـص دهد اين خروج منجر به افزايش قابل توجه سطح حق

ـ چنانچه مجمع در جلسة اضطراري برگزار شده مطابق 3گردد. يدولتهاي متعاهد باقیمانده م

السهم (، حكم، نمايد كه خروج مزبور منجر به افزايش قابل توجه سطح حق2( يا )1بند )

ر تا تواند حداكثگردد، هر يك از اين دولتها ميپرداختي توسط دولتهاي متعاهد باقیمانده مي

يابد، خروج خود از اين پروتكل ن خروج اثر مييكصد و بیست روز قبل از تاريخي كه اي

 .را كه از همان تاريخ مؤثر خواهد بود، اعالم نمايد

o  ـ اين پروتكل در تاريخي كه تعداد دولتهاي متعاهد به كمتر 1ـ خاتمه اجراء پروتكل 36ماده

 ـ دولتهائي كه در2از سه دولت تنزل پیدا كند، قدرت اجرائي خود را از دست خواهد داد. 

باشند، بايد امكان اين روز قبل از تاريخ خاتمه قدرت اجرائي اين پروتكل، بدان متعهد مي

( اين پروتكل 37امر را فراهم آورند كه صندوق وظايف خود را طبق شرح مندرج در ماده )

 .ايفاء نمايد و صرفاً براي همین منظور، مقید به پروتكل باقي خواهند ماند

o  ـ در صورتي كه اين پروتكل قدرت اجرائي خود را از دست 1ـ انحالل صندوق 37ماده

اي كه قبل از خاتمه بدهد، صندوق كماكان: الف ـ تعهدات خود را در خصوص سانحه

قدرت اجرائي پروتكل اتفاق افتاده است، ايفاء خواهد نمود. ب ـ حق خواهد داشت كه 

 ها براي ايفاء تعهداتالسهمالسهم پرداختي تا میزاني كه اين حقحقوق خود را نسبت به حق

مذكور در بند فرعي )الف( و از جمله براي تأمین مخارج اداره صندوق جهت نیل به اين 

ـ مجمع كلیه تدابیر مقتضي را براي تكمیل مراحل 2منظور ضروري هستند، اعمال نمايد. 

ن انحالل صندوق و از جمله توزيع هرگونه دارايي باقیمانده به صورت عادالنه میا

ـ از لحاظ اين ماده، 3اند، اتخاذ خواهدنمود. السهم پرداختهكه به صندوق حقاشخاصي

 .صندوق كماكان شخصیت حقوقي خود را حفظ خواهد نمود

o  رسد، ( به تصويب مي33ـ اين پروتكل و هرگونه اصالحاتي كه طبق ماده )1ـ توديع 38ماده

زمان بايد: الف ـ موارد ذيل را به اطالع ـ دبیركل سا2نزد دبیركل سازمان توديع خواهد شد. 

ـ هر امضاء يا توديع سند 1تمامي دولتهاي امضاء كننده يا ملحق شده به اين پروتكل برساند: 
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ها و ( شامل اعالمیه30ـ هرگونه اعالمیه و اطالعیه طبق ماده )2جديد به همراه تاريخ آن. 

االجراء شدن ـ تاريخ الزم3گردند. مياعالم انصرافاتي كه طبق ماده مذكور صادر شده تلقي 

( انصراف اثر خواهد 31بیني شده در ماده )ـ تاريخي كه طبق موارد پیش4اين پروتكل. 

( ماده 1ـ هرگونه پیشنهاد جهت اصالح سقفهاي پرداخت غرامت كه طبق بند ) 5يافت. 

( به عمل 33( ماده )4اي كه به موجب بند )ـ هرگونه اصالحیه 6است. ( بعمل آمده33)

گـردد، ( تصويب شده تلقي مي33( ماده )7اي كه طبق بنـد )ـ هرگونه اصالحیه7است. آمده

گردد. االجراء مي( آن ماده الزم9( و )8به همراه تاريخي كه اصالحیه مزبور براساس بندهاي )

صراف نـ توديع هرگونه سند انصراف از اين پروتكل به همراه تاريخ توديع و تاريخي كه ا 8

(، انصراف بايد مفروض تلقي شود. 34( ماده )5ـ مواردي كه طبق بند )9اثر خواهد يافت. 

اي كه در هر يك از مواد اين پروتكل مقتضي دانسته شده است. ب ـ ـ هرگونه ابالغیه10

نسخ مصدق اين پروتكل را براي تمامي دولتهاي امضاء كننده و تمامي دولتهايي كه به اين 

االجراء شدن اين ـ در اسرع وقت پس از الزم3شوند، ارسال نمايد. ق ميپروتكل ملح

( منشور ملل متحد، توسط دبیر كل 102پروتكل، متن آن بايد جهت ثبت و انتشار طبق ماده )

 .سازمان براي دبیرخانه ملل متحد ارسال گردد

o  انسه، نگلیسي، فرـ زبانها اين پروتكل در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چیني، ا39ماده

روسي و اسپانیائي تنظیم شده است كه تمامي اين متون از اعتبار يكسان برخوردارند. لندن، 

هجري شمسي در تأيید مراتب فوق،  1371آذر ماه  6میالدي برابر با  1992نوامبر  27

 ءاند، اين پروتكل را به امضاامضاءكنندگان ذيل كه براي اين منظور صحیحاً اختیار يافته

 .اندرسانده

  المللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، جهت اصالح كنوانسیون بین 1992پروتكل

از  المللي مسؤولیت مدني ناشيطرفهاي متعاهد به پروتكل حاضر؛ با بررسي كنوانسیون بین 1969

( كنوانسیون 1984كه پروتكل )( آن. با توجه به اين1984( و پروتكل )1969خسارت آلودگي نفتي، )

االجراء نمايد، الزمبیني ميمزبور كه اصالح دامنه شمول كنوانسیون و بهبود جبران خسارت را پیش

المللي مسؤولیت و جبران خسارت آلودگي نگرديده است. با تأيید اهمیت حفظ استمرار نظام بین

(. با اذعان به 1984اد پروتكل )االجراء شدن هر چه سريعتر مفنفتي. با آگاهي از نیاز به تضمین الزم

ك المللي مربوط به تأسیس ياي جهت انجام اصالحات متناظر در كنوانسیون بیناين كه مقررات ويژه

باشد. به شرح ذيل (، نیز مورد نیاز مي1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، )صندوق بین

 :توافق نمودند
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o  سیون كنوان»شود عبارت است از ن پروتكل اصالح ميـ كنوانسیوني كه توسط مفاد اي1ماده

، كه از اين پس با عنوان («1969المللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، )بین

مورد اشاره قرار خواهد گرفت، براي دولتهاي متعاهد به (« 1969كنوانسیون مسؤولیت )» 

عنوان مزبور، به منزله اشاره به  (، اشاره به1969( كنوانسیون مسؤولیت )1976پروتكل )

 .( اصالح شده توسط آن پروتكل، خواهد بود1969كنوانسیون مسؤولیت )

o  ـ متن ذيل 1گردد: ( به شرح ذيل اصالح مي1969( كنوانسیون مسؤولیت )1ـ ماده )2ماده

به معناي هر كشتي اقیانوس پیما و هرگونه شناور « كشتي» ـ 1( خواهد شد: 1جايگزين بند )

باشد كه به منظور حمل نفت فله به عنوان كاال، ساخته شده يا تغییراتي بدين رياپیمايي ميد

منظور در آن ايجاد شده باشد، مشروط بر آن كه كشتي قادر به حمل نفت و ساير كاالها، 

باشد و همچنین در طي سفر فقط هنگامي كه عمالً در حال حمل نفت فله به عنوان كاال مي

ن محموله نفت، مشمول عنوان كشتي شناخته شود، مگر آن كه ثابت شود بعد از حمل اي

ـ متن ذيل جايگزين 2هیچگونه رسوبي از نفت فله حمل شده در كشتي باقي نمانده است. 

به معناي هرگونه نفت پايدار هیدروكربن معدني همچون « نفت» ـ  5( خواهد شد: 5بند )

باشد، اعم از آن كه به عنوان كاال در ن مينفت خام، نفت سیاه، نفت ديزل سنگین و روغ

( 6ـ متن ذيل جايگزين بند )3گردد يا در مخازن سوخت كشتي موجود باشد. كشتي حمل

عبارت است از: الف ـ تلف يا زيان به بارآمده در خارج « خسارت آلودگي» ـ  6خواهد شد: 

ن ع نظر از محل وقوع اياز كشتي در اثر آلودگي ناشي از خروج يا تخلیه نفت از كشتي، قط

خروج يا تخلیه، مشروط بر آن كه پرداخت غرامت در ازاي آسیب وارده بر محیط زيست به 

النفع حاصل از آسیب مزبور، محدود به هزينه اقدامات معقولي شود كه عمالً استثناي عدم

 ماتهاي اقدابراي اصالح وضعیت انجام پذيرفته است يا بايد انجام بپذيرد. ب ـ هزينه

( 8ـ متن ذيل جايگزين بند )4پیشگیرانه و تلف يا زيان ناشي از اين اقدامات پیشگیرانه. 

اي از وقايع ناشي از منشأ واحد به معناي هر واقعه يا مجموعه« سانحه» ـ  8خواهد شد: 

 الوقوع بروز چنین خساراتيباشد كه باعث خسارت آلودگي شود يا تهديد شديد و قريبمي

عبارت است از « سازمان» ـ 9( خواهد شد: 9ـ متن ذيل جايگزين بند ) 5د. را موجب شو

گردد: (، بند جديدي با متن ذيل درج مي9ـ پس از بند ) 6المللي دريانوردي. سازمان بین

المللي مسؤولیت مدني عبارت است از كنوانسیون بین(« 1969كنوانسیون مسؤولیت )» ـ 10

( آن 1976(. براي دولتهاي متعاهد به پروتكل )1969ناشي از خسارت آلودگي نفتي، )

( اصالح شده توسط آن 1969كنوانسیون، عبارت مزبور به معناي كنوانسیون مسؤولیت )

 .پروتكل خواهد بود
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o  ( خواهد شد: اين كنوانسیون 1969( كنوانسیون مسؤولیت )2ـ متن ذيل جايگزين ماده )3ماده

ـ در سرزمین، و 1الف ـ خسارت آلودگي ايجاد شده: منحصراً شامل موارد ذيل خواهد بود: 

ـ در منطقه انحصاري اقتصادي يك دولت 2همچنین درياي سرزمیني يك دولت متعاهد، و 

اي الملل تعیین شده است، يا اگر يك دولت متعاهد چنین منطقهمتعاهد كه براساس حقوق بین

ياي سرزمیني آن دولت كه براساس اي فراتر و مجاور با دررا تعیین ننموده است، در منطقه

مايل دريايي از خط  200المللي تعیین شده است كه اين منطقه نبايد بیش از حقوق بین

شود امتداد يابد. ب ـ اقدامات گیري ميمبدأيي كه عرض درياي سرزمیني از آن اندازه

 .شوند جامپیشگیرانه جهت پیشگیري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلي كه ان

o  ـ متن ذيل جايگزين 1گردد: ( به صورت ذيل اصالح مي1969( كنوانسیون )3ـ ماده )4ماده

( اين ماده، مالك 3( و )2بیني شده در بندهاي )ـ به استثناء موارد پیش1( خواهد شد: 1بند )

كشتي در زمان سانحه، يا در موردي كه سانحه متشكل از مجموع چند واقعه است، مالك 

در زمان اولین واقعه، مسؤول هرگونه خسارت آلودگي خواهد بود كه در نتیجه سانحه  كشتي

ـ هیچگونه ادعائي براي 4( خواهد شد: 4ـ متن ذيل جايگزين بند )2توسط كشتي به بارآيد. 

جبران خسارت ناشي از آلودگي علیه مالك، مسموع نخواهدبود مگر مطابق با مقررات اين 

( اين ماده، هیچگونه ادعائي براي جبران خسارت 5يت مفاد بند )كنوانسیون منوط به رعا

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 

 كننده )به هردهد. ج ـ اجارهاي كشتي انجام ميكه عضو خدمه كشتي نیست و خدماتي را بر

ردار بكننده دربست كشتي هم خواهد بود(، مدير يا بهرهشكل كه تعريف شود و شامل اجاره

ـ هر شخصي كه با رضايت مالك يا براساس دستورالعمل يك مقام ذي ولتي صالح دكشتي. د 

دهد. و ـ شگیرانه انجام ميدهد. هـ ـ هر شخصي كه اقدامات پیعملیات نجات انجام مي

اند؛ مگر تمامي مستخدمان يا نمايندگان اشخاصي كه در بندهاي )ج(، )د( و )هـ( ذكر شده

آن كه خسارت به وجود آمده ناشي از فعل يا ترك فعل شخص آنها باشد كه با قصد ايراد 

 .اشدب مباالتي اما با علم به احتمال وقوع چنین خسارتي صورت گرفتهخسارت يا با بي

o  گردد: هنگامي كه ( مي1969( كنوانسیون مسؤولیت )4ـ متن ذيل جايگزين ماده ) 5ماده

شود، افتد و در نتیجه آن خسارت آلودگي ايجاد مياي بین دو يا چند كشتي اتفاق ميسانحه

( از مسؤولیت معاف شوند، مشتركاً 3هاي مربوطه، مگر آن كه طبق ماده )مالكان كلیه كشتي

 .داً مسؤول تمامي خسارتي خواهند بود كه به نحو معقول قابل تفكیك نیستو منفر
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o  ـ متن 1گردد: ( به صورت ذيل اصالح مي1969( كنوانسیون مسؤولیت )5ـ ماده ) 6ماده

ـ مالك كشتي حق دارد مسؤولیت خود را به موجب 1( خواهد شد: 1ذيل جايگزين بند )

د گردسقفي كه به صورت ذيل محاسبه مياين كنوانسیون درخصوص هر سانحه واحد تا 

واحد  5000كه ظرفیت آن از میلیون واحد محاسبه براي يك كشتيتحديد نمايد: الف ـ سه 

ظرفیت تجاوز نكند. ب ـ براي يك كشتي با ظرفیتي بیش از مقدار فوق، در ازاي هر واحد 

)الف(. مشروط بر واحد محاسبه عالوه بر مقدار مذكور در بند فرعي  420ظرفیت اضافه، 

ـ 2میلیون واحد محاسبه تجاوز ننمايد. « 7/59»آنكه كل میزان اين سقف در هیچ حالتي از 

ـ در صورتي كه ثابت شود خسارت آلودگي ناشي 2( خواهد شد: 2متن ذيل جايگزين بند )

مباالتي از فعل يا ترك فعل شخصي مالك بوده است، كه با قصد ايراد اين خسارت و يا با بي

و با علم به احتمال وقوع چنین خسارتي صورت گرفته است، مالك از حق تحديد مسؤولیت 

( خواهد 3ـ متن ذيل جايگزين بند )3خود به موجب اين كنوانسیون محروم خواهد بود. 

( اين ماده بايد صندوقي 1ـ مالك به منظور برخورداري از مزاياي تحديد براساس بند )3شد: 

صالح هر يك از گر سقف مسؤولیت خود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذيمعادل كل مبلغ نمايان

كه شود، يا در صورتي( در آن دولتهـا اقامه مي9دولتهـاي متعـاهدي كه دعوي مطـابق ماده )

صالح هر يك از دولتهاي متعاهدي كه طبق دعوائي اقامه نشود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذي

 تواند ازآن دولت اقامه نمود، افتتاح نمايد. افتتاح صندوق ميتوان دعوائي در ( مي9ماده )

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 

« واحد محاسبه» )الف( ـ 9( خواهد شد: 9بند )ـ متن ذيل جايگزين 4صالح كافي باشد. ذي

( اين ماده عبارت است از حق برداشت ويژه مطابق تعريف صندوق 1مورد اشاره در بند )

( بر مبناي ارزش پول ملي در مقايسه با حق 1المللي پول، مقادير مورد اشاره در بند )بین

ول ملي تبديل خواهدشد. ( به پ3برداشت ويژه در تاريخ تأسیس صندوق مذكور در بند )

باشد، در مقايسه با المللي پول ميارزش پول ملي هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بین

المللي پول كه در تاريخ حق برداشت ويژه، طبق روش ارزيابي مورد استفاده صندوق بین

مورد نظر براي عملیات و معامالت آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملي 

المللي پول نیست در مقايسه با حق برداشت ويژه، دولت متعاهدي كه عضو صندوق بین هر

)ب( ـ با اين وجود، دولت 9مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد. 

را « )الف( 9بند »المللي پول نیست و قانون آن اجراء مفاد متعاهدي كه عضو صندوق بین

ر زمان تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق به اين كنوانسیون يا در تواند ددهد، مياجازه نمي
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)الف( معادل پانزده فرانك  9هر زماني پس از آن، اعالم كند كه واحد محاسبه مذكور در بند 

طال خواهد بود. فرانك طالي مورد اشاره در اين بند معادل است با شصت وپنج ونیم 

فرانك به طال به پولي ملي طبق قانون دولت مربوطه گرم طال با عیار نهصددرهزار تبديل میلي

)الف( و تبديل مورد 9)ج( ـ محاسبه مورد اشاره در آخرين جمله بند 9انجام خواهد گرفت. 

اي انجام خواهد شدكه تا حدامكان نشانگر ارزش واقعي مقادير گونه)ب( به 9اشاره در بند 

ربط باشد كه در نتیجه اجراء سه جمله ي( براساس پول ملي دولت متعاهد ذ1مذكور در بند )

آيد. دولتهـاي متعـاهد، حسب مورد، نحـوه محـاسبه براسـاس )الف( به دست مي 9اول بند 

)ب( و يا هرگونه تغییري در هر يك از اين موارد 9)الف( يا نتیجه تبديل براساس بند  9بند 

سناد، اين كنوانسیون به امانتدار ارا به هنگام توديع سند تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق به 

ـ از نظر اين ماده، ظرفیت 10( خواهد شد: 10ـ متن ذيل جايگزين بند ) 5اطالع خواهند داد. 

ت گیري ظرفیكشتي عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده براساس مقررات اندازه

ـ متن  6(. 1969، )هاگیري ظرفیت كشتيالمللي اندازه( كنوانسیون بین1مندرج در ضمیمه )

تواند حتي هنگامي كه ( خواهد شد: چنین صندوقي مي11ذيل جايگزين جمله دوم بند )

شود ولي ايجاد آن در چنین (، مالك حق تحديد مسؤولیت ندارد، ايجاد 2طبق مفاد بند )

 .موردي مخل حقوق هر يك از مدعیان در مقابل مالك نخواهد بود

o  ـ متن 1( به صورت ذيل اصالح خواهد شد: 1969مسؤولیت )( كنوانسیون 7ـ ماده )7ماده

اي مبني بر اين كه بیمه يا تضمین گردد: گواهینامه( مي2ذيل جايگزين دو جمله اول بند )

ت صالح دولباشد، پس از آن كه مقام ذيمالي ديگري مطابق مفاد اين كنوانسیون موجود مي

گرديده است، براي هر كشتي صادر خواهد  ( رعايت1متعاهد احراز نمود كه الزامات بند )

شد. در مورد يك كشتي كه در يك كشور متعاهد به ثبت رسیده است، گواهینامه مزبور 

صالح دولت محل ثبت كشتي صادر يا تصديق خواهد شد؛ در رابطه با يك توسط مقام ذي

د توسط توانيكشتي كه در يكي از دولتهاي متعاهد به ثبت نرسیده است، گواهینامه مزبور م

ـ متن ذيل جايگزين بند 2صالح هر يك از دولتهاي متعاهد، صادر يا تصديق گردد. مقام ذي

ـ گواهینامه مزبور در كشتي نگهداري خواهد شد و رونوشتي از آن نزد 4( خواهد شد: 4)

كنند، يا چنانچه كشتي در يك دولت متعاهد مقاماتي كه سوابق ثبت كشتي را نگهداري مي

ت نرسیده است، نزد مقامات دولتي كه گواهینامه را صادر يا تصديق نموده است، به به ثب

هاي ( خواهد شد: گواهینامه7ـ متن ذيل جايگزين جمله اول بند )3امانت سپرده خواهد شد. 

(، توسط ساير دولتهاي 2صادرشده يا تصديق شده توسط يك دولت متعاهد مطابق بند )

انسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوي ديگر دولتهاي متعاهد براي منظور اين كنو
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هاي صادره يا تصديق توسط متعاهد داراي همان میزان اعتبار تلقي خواهند شد كه گواهینامه

اي صادر يا تصديق شده باشد كه باشند، حتي اگر براي كشتيخود آنها از آن برخوردار مي

با دولت » (، كلمات 7ـ در جملـه دوم بند )4در يك دولت متعاهد به ثبت نرسیده است. 

ـ  5خواهد داد. « كنندهبا دولت صادركننده يا تصديق» جاي خود را به « محـل ثبت كشتي

تواند، حتي ( خواهد شد: در چنین موردي خوانده مي8متن ذيل جايگزين جمله دوم بند )

( برخوردار 5ماده )( 2در صورتي كه مالك از حق تحديد مسؤولیت خود به موجب بند )

 .مند گردد( بهره5( ماده )1نباشد، از مزاياي سقف مسؤولیتهاي مذكور در بند )

o  گردد: ـ متن ذيل ( به شرح ذيل اصالح مي1969( كنوانسیون مسؤولیت )9ـ ماده ) 8ماده

ـ هنگامي كه يك سانحه موجب بروز خسارت آلودگي در 1( خواهد شد: 1جايگزين بند )

چند دولت متعاهد و از جمله درياي سرزمیني يا منطقه مورد اشاره در ماده  سرزمین يك يا

گردد، يا در سرزمین، درياي سرزمیني و يا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت ( مي2)

پذيرد، طرح دعاوي پرداخت غرامت حداقل رساندن خسارت آلودگي انجام ميپیشگیري يا به

ين دولت يا دولتهاي متعاهد اقامه گردد. خوانده بايد در مهلت تواند در دادگاههاي افقط مي

 .معقول، از اين دعوي مطلع گردد

o  ( دو ماده جديد به شرح ذيل اضافه 1969( كنوانسیون مسؤولیت )12ـ پس از ماده )9ماده

مكرر )اول( ـ مقررات موقتي مقررات موقتي ذيل در مورد دولتي مجري  12گردد: ماده مي

كه در زمان بروز سانحه هم متعاهد به اين كنوانسیون است و هم متعاهد به خواهد بود 

اي موجب بروز خسارت آلودگي در (: الف ـ هرگاه سانحه1969كنوانسیون مسؤولیت )

گردد، در صورتي و تا حدودي كه مسؤولیتي براساس كنوانسیون حوزه شمول اين كنوانسیون

گردد. ب ـ هرگاه ي از اين كنوانسیون مرتفع مي( پديد آيد، مسؤولیت ناش1969مسؤولیت )

گردد، و دولت مورد اي موجب بروز خسارت آلودگي در حوزه شمول اين كنوانسیونسانحه

المللي تأسیس صندوق نظر هم متعاهد به اين كنوانسیون و هم متعاهد به كنوانسیون بین

ؤولیت باقیمانده پس از ( باشد، مس1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، )بین

اعمال بند فرعي )الف( اين ماده فقط تا میزاني مطابق اين كنوانسیون به قوت خود باقي 

( مزبور، همچنان جبران 1971خواهد بود كه خسارت آلودگي پس از اعمال كنوانسیون )

« سیوناين كنوان» ( اين كنوانسیون، عبارت 3( ماده )4نشده باقي بماند. ج ـ در اجراء بند )

اي تفسیر شود كه حسب مورد به اين كنوانسیون يا به كنوانسیون مسؤولیت گونه بايد به

( اين كنوانسیون، كل مبلغ موجودي 5( ماده )3( اشاره نمايد. دـ در اجراء بند )1969)

صندوقي كه بايد افتتاح شود به میزان مسؤولیتي كه طبق بند فرعي )الف( اين ماده رفع شده 
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مكرر )دوم( ـ مقررات نهايي مقررات نهايي  12گردد، كاهش خواهد يافت. ماده تلقي مي

( جهت اصالح كنوانسیون 1992( پروتكل )18( تا )12اين كنوانسیون عبارتند از مواد )

(، اشارات به عمل آمده به دولتهاي متعاهد در اين كنوانسیون به منزله اشاره 1969مسؤولیت )

 .پروتكل خواهد بودبه دولتهاي متعاهد به آن 

o  ـ نمونه گواهینامه ضمیمه اين پروتكل جايگزين نمونه گواهینامه منضم به كنوانسیون  10ماده

 .( خواهد شد1969مسؤولیت )

o  ( و اين پروتكل بايد میان طرفهاي متعاهد به اين 1969ـ كنوانسیون مسؤولیت )1ـ  11ماده

( مكرر 12( تا )1ـ مواد )2ر شوند. پروتكل هر دو به عنوان يك سند واحد قرائت و تفسی

(، شامل گواهینامه نمونه، كه توسط اين پروتكل اصالح 1969)دوم( كنوانسیون مسؤولیت )

المللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، اند، به عنوان كنوانسیون بینشده

 شوند. مقررات نهايي( شناخته مي1992( )كنوانسیون مسئوولیت 1992)

o 1993ژانويه  15ـ اين پروتكل از تاريخ 1ـ امضاء تصويب، پذيرش، تأيید و الحاق  12ه ماد 

میالدي برابر با  1994ژانويه  14شمسي لغايت هجري 25/10/1372میالدي برابر با 

ـ ضمن 2باشد. هجري شمسي براي امضاء توسط تمامي دولتها مفتوح مي 24/10/1373

به طرق ذيل به اين پروتكل متعهد گردد: الف ـ امضاء  تواند(، هر دولت مي4رعايت بند )

به شرط تصـويب، پذيرش يا تأيیـد و متعاقب آن، تصـويب، پذيرش يا تأيید، يا ب ـ الحاق 

ـ تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق با توديع يك سند رسمي بدين مضمون نزد دبیركل 3

المللي تأسیس هد به كنوانسیون بینـ هر يك از دولتهاي متعا4سازمان اعتبار خواهد يافت. 

(، كه از اين پس با عنوان 1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، )صندوق بین

تواند اين پروتكل را ( بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتي مي1971كنوانسیون صندوق )

( جهت 1992)مورد تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق قرار دهد كه در همان زمان پروتكل 

اصالح كنوانسیون مزبور را نیز مورد تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق قرار دهد، مگر آن كه 

االجراء شدن اين پروتكل براي ، از تاريخ الزم1971انصراف خود را از كنوانسیون صندوق 

هاي متعاهد ـ دولتي كه به اين پروتكل متعاهد است ولي از طرف 5آن دولت، اعالم دارد. 

باشد، در روابط خود با ساير دولتهاي متعاهد به اين ( نمي1969كنوانسیون مسؤولیت )

باشد (، اصالح شده توسط اين پروتكل مي1969پروتكل، مقید به مفاد كنوانسیون مسؤولیت )

( مقید به مفاد كنوانسیون مسؤولیت 1969ولي در رابطه با دولتهاي متعاهد به كنوانسیون )

االجراءشدن ـ هر سند تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق كه پس از الزم 6( نیست. 1969)
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( اصالح شده توسط اين پروتكل، 1969هرگونه اصالحیه وارد بر كنوانسیون مسؤولیت )

 .توديع گردد، شامل كنوانسیون اصالح شده توسط اين پروتكل و اصالحیة مزبور خواهد بود

o  دولت، شامل  10ماه پس از تاريخي كه در آن  12ل ـ اين پروتك1االجراء شدن ـ الزم13ماده

میلیون واحد است، اسناد چهار دولت كه ظرفیت ناخالص ناوگان نفتكش آنها دست كم يك

خواهد  االجراءتصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق خود را نزد دبیركل سازمان توديع نمايند، الزم

تواند در زمان ( مي1971نسیون صندوق )ـ با اين حال، هر يك از دولتهاي متعاهد كنوا2شد. 

توديع سند تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق خود به اين پروتكل، اعالم نمايد كه سند مزبور 

جهت  1992( پروتكل 31براي منظور اين ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در ماده )

 1971نوانسیون صندوق باشد. دولتي كه به ك، فاقد اثر مي1971اصالح كنوانسیون صندوق 

جهت  1992متعاهد نیست اما سند تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق خود را به پروتكل 

اي را تواند در همین زمان اعالمیهنمايد نیز ميتوديع مي 1971اصالح كنوانسیون صندوق 

است  اي را مطابق بند قبل صادر نمودهـ هر دولتي كه اعالمیه3مطابق اين بند صادر نمايد. 

اي خطاب به دبیركل سازمان، آن را پس بگیرد. پس تواند در هر زمان با دادن اطالعیهمي

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. 

االجراء شدن، اين ( جهت الزم1براي هر دولتي كه پس از تأمین شرايط مندرج در بند )ـ 4

( ماه پس از 12دهد، اين پروتكل )پروتكل را مورد تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق قرار مي

 .االجراء خواهد گرديدتاريخ توديع سند مربوطه توسط اين دولت الزم

o  تواند براي منظور بازنگري يا اصالح كنوانسیون ان ميـ سازم1ـ بازنگري و اصالح 14ماده

ـ سازمان بنا به درخواست حداقل 2( اقدام به تشكیل يك كنفرانس نمايد. 1992مسؤولیت )

يك سوم دولتهاي متعاهد، كنفرانسي از دولتهاي متعاهد را به منظور بازنگري يا اصالح 

 .( برگزار خواهد نمود1992كنوانسیون مسؤولیت )

o ـ بنا به درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي 1ـ اصالح مقادير سقف مسؤولیت 15 ماده

( ماده 1متعاهد، هرگونه پیشنهادي براي اصالح مقادير سقف مسؤولیت وضع شده در بند )

( اصالح شده توسط اين پروتكل، توسط دبیركل به تمامي 1969( كنوانسیون مسؤولیت )5)

كه به صورت ايـ هرگونه اصالحیه2عاهد ابالغ خواهد شد. اعضاء سازمان و كلیه دولتهاي مت

گردد بايد حداقل شش ماه پس از تاريخ ابالغ، به كارگروه )كمیته( فوق پیشنهاد و ابالغ مي

( 1969ـ كلیه دولتهاي متعاهد كنوانسیون مسؤولیت )3حقوقي جهت بررسي تسلیم گردد. 

اي سازمان باشند يا نباشند، از حق اصالح شده توسط اين پروتكل، اعم از آن كه اعض
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مشاركت در جلسات بررسي و تصويب اصالحات توسط كارگروه )كمیته( حقوقي برخوردار 

دهنده در ـ اصالحات با رأي موافق اكثريت دوسوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأي4هستند. 

كه ر اينرسد، مشروط ب( به تصويب مي3كارگروه )كمیته( حقوقي گسترش يافته طبق بند )

ـ كارگروه )كمیته( حقوقي،  5دست كم نصف دولتهاي متعاهد در زمان رأي حاضر باشند. 

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 

ا مورد توجه قرار دهد. اين كارگروه )كمیته( همچنین بايد رابطه میان سقفهاي هزينه بیمه ر

( اصالح شده توسط اين پروتكل 1969( كنوانسیون مسؤولیت )5( ماده )1مسؤولیت در بند )

لي الملالمللي تأسیس صندوق بین( كنوانسیون بین4( ماده )4و سقفهاي مسؤولیت در بند )

ـ هیچگونه اصالحیه 6( را در نظر بگیرد. 1992نفتي )براي جبران خسارت آلودگي  اي ـ الف 

( و 1998ژانويه ) 15توان قبل از در رابطه با مقادير سقف مسؤولیت را طبق اين ماده نمي

االجراء شدن اصالحیه قبلي مطابق اين همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ الزم

االجراء شدن اي به موجب اين ماده قبل از الزماصالحیهماده مورد بررسي قرار داد. هیچگونه 

زاني توان به میاين پروتكل قابل بررسي نیست. ب ـ هیچیك از سقفهاي مسؤولیت را نمي

(، اصالح شده 1969افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسیون مسؤولیت )

( به صورت 1993ژانويه ) 15( در سال كه از %6درصد )توسط اين پروتكل به عالوه شش

توان به گردد، تجاوز نمايد. ج ـ هیچیك از سقفهاي مسؤولیت را نميمركب محاسبه مي

( اصالح 1969میزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسیون مسؤولیت )

( 4ـ هرگونه اصالحاتي كه طبق بند )7در سه تجاوز نمايد. شده توسط اين پروتكل ضرب 

رسد بايد توسط سازمان به تمامي دولتهاي متعاهد ابالغ گردد. اصالحات ه تصويب ميب

( ماه از تاريخ ابالغ، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن 18موردنظر پس از انقضاء مدت )

كه ظرف اين مدت، دست كم يك چهارم دولتهايي كه در زمان تصويب اصالحات توسط 

اند، به سازمان اعالم نمايند شدهو دولتهاي متعاهد محسوب ميكارگروه )كمیته( حقوقي، جز

پذيرند، كه در اين صورت، اصالحیه مردود شمرده شده، بالاثر خواهد كه اصالحات را نمي

ماه پس از تاريخ پذيرش  18( پذيرفته شده تلقي گردد، 7اي كه مطابق بند )ـ اصالحیه 8بود. 

ولتهاي متعاهد، مقید به اصالحیه خواهند بود مگر آن كه ـ تمامي د9االجراء خواهد شد. الزم

االجراء شدن اصالحیه از (، حداقل شش ماه قبل از الزم16( ماده )2( و )1مطابق بندهاي )

االجراء شدن اصالحیه، مؤثر خواهد اين پروتكل انصراف دهند. اين انصراف، از زمان الزم

ي رسد ول)كمیته( حقوقي به تصويب مي اي توسط كارگروهـ هنگامي كه اصالحیه10شد. 
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كه طي اين مهلت جزو دولتهاي ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است، دولتي 18مهلت 

االجراء شدن اصالحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتي كه پس از گردد، پس از الزممتعاهد مي

( پذيرفته شده 7طبق بند )اي كه شود، مقید به اصالحیهاين مهلت جزو دولتهاي متعاهد مي

االجراء شدن اصالحیه است، خواهدبود. در موارد مذكور در اين بند، يك دولت در تاريخ الزم

گردد، اگر تاريخ اخیر بعد از االجراء مييا در تاريخي كه اين پروتكل براي دولت مزبور الزم

 .د شداالجراء شدن اصالحیه فرا برسد، مقید به اصالحیه خواهتاريخ الزم

o  تواند در هر زمان پس از تاريخي كه اين ـ هر يك از طرفهاي متعاهد مي1ـ انصراف 16ماده

ـ انصراف از طريق 2گردد از آن انصراف دهد. االجراء ميپروتكل براي آن دولت متعاهد الزم

 12ـ انصراف، پس از انقضاي مدت 3توديع سندي نزد دبیركل سازمان اعتبار خواهد يافت. 

تري كه در سند انصراف قید شده باشد، از تاريخ توديع سند نزد يا هر مدت طوالنيماه، 

ـ میان طرفهاي متعاهد اين پروتكل، انصراف هر يك از 4دبیركل سازمان مؤثر خواهد بود. 

( آن كنوانسیون تحت هیچ شرايطي به 16( طبق ماده )1969آنها از كنوانسیون مسؤولیت )

( به صورت اصالح شده توسط اين 1969وانسیون مسؤولیت )عنوان انصراف آنها از كن

( جهت اصالح كنوانسیون صندوق 1992ـ انصراف از پروتكل ) 5پروتكل تعبیر نخواهد شد. 

ماند، به ( متعاهد باقي مي1971( توسط دولتي كه همچنان به كنوانسیون صندوق )1971)

اف از تاريخي مؤثر خواهد بود كه منزلة انصراف از اين پروتكل تلقي خواهد شد. اين انصر

( مطابق 1971( جهت اصالح كنوانسیون صندوق )1992در آن تاريخ، انصراف از پروتكل )

 .يابد( آن پروتكل اثر مي34ماده )

o  رسد، ( به تصويب مي15ـ اين پروتكل و هرگونه اصالحاتي كه طبق ماده )1ـ توديع 17ماده

ـ دبیركل سازمان بايد: الف ـ موارد ذيل را به اطالع 2نزد دبیركل سازمان توديع خواهد شد. 

ـ هر امضاء يا توديع سند 1تمامي دولتهاي امضاءكننده يا ملحق شده به اين پروتكل برساند: 

( و هرگونه اعالمیه 13ـ هرگونه اعالمیه و اطالعیه طبـق ماده )2جديد به همراه تاريخ آن. 

االجراء شدن ـ تاريخ الزم3(. 1992نسیون مسؤولیت )( كنوا5( ماده )9و ابالغیه مطـابق بند )

( ماده 1ـ هرگونه پیشنهاد جهت اصالح مقادير سقف مسؤولیت كه طبق بند )4اين پروتكل. 

( به 15( ماده )4اي كه به موجب بند )ـ هرگونه اصالحیه 5( مطرح گرديده است. 15)

( تصويب شده تلقي 15ماده ) (7اي كه طبق بند )ـ هرگونه اصالحیه 6تصويب رسیده است. 

االجراء ( آن ماده الزم9( و )8گردد، به همراه تاريخي كه اصالحیه مزبور براساس بندهاي )مي

ـ توديع هرگونه سند خروج از اين پروتكل به همراه تاريخ توديع و تاريخي كه 7گردد. مي

صراف بايد مفروض (، ان16( ماده )5ـ مواردي كه طبق بند ) 8انصراف اثر خواهد يافت. 
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اي كه در مواد اين پروتكل ضروري دانسته شده است. ب ـ ـ هرگونه ابالغیه9تلقي شود. 

نسخ موثق اين پروتكل را براي تمامي دولتهاي امضاءكننده و تمامي دولتهايي كه به اين 

، االجراء شدن اين پروتكلـ در اسرع وقت پس از الزم3شوند ارسال نمايد. پروتكل ملحق مي

( منشور سازمان ملل، توسط دبیركل سازمان 102متن آن بايد جهت ثبت و انتشار طبق ماده )

 .براي دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد

o  ـ زبانها اين پروتكل در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چیني، انگلیسي، فرانسه، 18ماده

ن، عتبار يكسان برخوردارند. لندروسي و اسپانیايي تنظیم شده است كه تمامي اين متون از ا

هجري شمسي. در تأيید مراتب فوق،  1371آذر  6میالدي برابر با  1992نوامبر  27

امضاءكنندگان ذيل كه توسط دولتهاي مربوطه خود براي اين منظور طبق موازين اختیار 

 1رسانند.اند، اين پروتكل را به امضاء مييافته

o مانتهاي مالي در رابطه با مسؤولیت مدني ناشي از خسارت ضمیمه گواهینامه بیمه يا ساير ض

المللي مسؤولیت مدني ناشي ( كنوانسیون بین7آلودگي نفتي صادر شده بر اساس مفاد ماده )

( نام كشتي شماره يا حروف مشخصه بندر محل ثبت نام 1992از خسارت آلودگي نفتي، )

مالي  نامه يا ضمانتتي فوق يك بیمهشود كه براي كشو نشاني مالك بدين وسیله گواهي مي

المللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت ( كنوانسیون بین7ديگر وجود دارد كه شرايط ماده )

نمايد. نوع ضمانت: ( را تأمین مي1992آلودگي نفتي )

 :....... مدت اعتبار............................................................................................

نام و  ....................................................................................................

گر )ها( و / يا ضامن )ها( نام : نشاني بیمه

....................... نشاني: .......................................................................................

....................................................................................................... اين گواهي تا تاريخ 

شده ................................................................. داراي اعتبار است. صادر شده يا تصديق 

توسط دولت 

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

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

............................................................................... )مكان( ...

..................................................................................................... امضاء و عنوان مقام 

ـ امضاءها 1ــــــــــــــــــــــــــ كننده ـــــــــــــــــــــــصادركننده يا تصديق

تواند شامل اشاره ـ در صورت تمايل، عنوان دولت مي1حذف شده است. نكات توضیحي: 
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ـ در صورتي كه كل مبلغ 2صالح كشور محل صدور گواهینامه نیز باشد. به مقام دولتي ذي

ـ اگر 3مشخص شود. ضمانت از چند منبع تأمین شده باشد، میزان هر يك از اين منابع بايد 

ـ در قسمت ذيل عنوان 4ضمانت به چند صورت ارائه شده باشد، اين موارد بايد ذكر گردند. 

 .بايد تاريخي كه اين ضمانت از آن تاريخ مؤثر است قید گردد« مدت اعتبار ضمانت» 

o ( میالدي جهت 1992]امضاء[قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتكل )

( میالدي 1969المللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي )وانسیون بیناصالح كن

( جهت 1992مشتمل بر مقدمه، هجده ماده، يك ضمیمه و نكات توضیحي و پروتكل )

( 1971المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي )اصالح كنوانسیون تأسیس يك صندوق بین

ه علني روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم بهمن مشتمل بر مقدمه و سي و نه ماده در جلس

به  21/10/1385ماه يكهزار و سیصدو هشتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 تأيید شوراي محترم نگهبان رسید. رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل

dastour.ir/Print/?LID=225860http://www. 
 

 

 

 

 

آيين نامه اجرايي قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و  -15

 خيزآباداني مناطق نفت

 

آيین نامه اجرايي قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق 

 خیزنفت

سازمان  16/6/1381مورخ  101.107524بنا به پیشنهاد شماره  27/6/1381در جلسه مورخ هیأت وزيران  

ريزي كشور و به استناد قانون اختصاص دو درهزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي مديريت و برنامه

زير تصويب  نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرحـ آيین 1379عمران و آباداني مناطق نفت خیز ـ مصوب 

 :نمود

http://www.dastour.ir/Print/?LID=225860
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  الف ـ مناطق نفت روند: نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميدر اين آيینـ 1ماده

گیرد. ب ـ سهم مناطق ها صورت ميهايي كه تولید نفت خام، در حوزه آن شهرستانخیز: شهرستان

تولید له به عملكرد قطعي سال قابخیز: سهم هر استان تولیدكننده نفت، اعتباري است كه با توجنفت

نفت خام میادين نفتي درحوزه استان براساس اعالم وزارت نفت، توسط سازمان مديريت و 

 .شودربط ابالغ ميهاي ذيبه استانريزي كشوربرنامه

  لید توخیز )هاي نفتهاي مختلف صرفاً در حوزه شهرستانها و پروژهـ واگذاري اعتبار به طرح2ماده

 .خام( صورت گیردفتن

  ريزي و توسعه استان مكلف است اعتبارات مذكور را براي عمران و آباداني ـ شوراي برنامه3ماده

هاي ( به تفكیك پروژه بین دستگاه2خیز شهري و روستايي استان، در قالب مفاد ماده )نفتمناطق

 .اجرايي استان توزيع نمايد

  ده همه ساله در رديفي با همین عنوان توسط سازمان مديريت و اعتبار اجراي قانون ياد شـ 4ماده

شود. اين اعتبار براساس مفاد قانون مذكور هاي سنواتي منظور ميكشور و در قالب بودجهريزيبرنامه

 .هاي غیرانتفاعي خواهدبودها و پروژهو مصرف در طرح نامه قابل هزينهو اين آيین

  شود مي 15/6/1380مورخ ه 24921ت 27971نامه شماره. زين تصويبنامه جايگاين تصويبـ 5ماده

 .االجرا استالزم 1/1/1381تاريخ و از

  ]جمهورمحمدرضا عارف ـ معاون اول ريیس]امضاء 

 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=260536 
 

 

 

قطعي منظور نمودن درآمد موضوع اليحه قانوني راجع به تخصيص معادل يك قانون به هزينه  -16

 هاي عمراني استانهاصادرات نفت براي فعاليتروز درآمد حاصل از
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قانون به هزينه قطعي منظور نمودن درآمد موضوع اليحه قانوني راجع به تخصیص معادل يك روز درآمد 

 ني استانهاهاي عمراصادرات نفت براي فعالیتحاصل از

 

 شود مانده اعتبارات درآمد حاصل از صادرات نفت ماده واحده ـ به وزارت كشور اجازه داده مي

تخصیص معادل يك روز درآمد حاصل از صادرات نفت موضوع ماده واحده اليحه قانوني راجع به

تصويب ن وشوراي انقالب جمهوري اسالمي ايرا 1358.7.15براي فعالیتهاي عمراني استانها مصوب 

 1360.1.26مورخ  21524و  1359.12.11مورخ  82038، 1359.8.11مورخ  40862هاي شماره نامه

مستثني گرديده و اعتبارات مذكور با توجه به شرايط خاص جنگ كه از قانون محاسبات عمومي

اي هاسناد هزينهبه مصرف رسیده است، 1376تحمیلي و پیامدهاي آن در سالهاي بعد تا آخر سال

به خزانه كل  1376جاري و عمراني به هزينه قطعي منظور و مانده وجوه مصرف نشده تا پايان سال 

 عـكشور واريز گردد.

  امضاء[ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خرداد[

به تأيید شوراي  1380.3.30 تصويب و در تاريخماه يكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شوراي اسالمي

 رئیس مجلس شوراي اسالميمهدي كروبي ـ نگهبان رسیده است. 
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 برداريهاي اكتشاف ، توسعه و بهره قانون اجازه به شركت ملي نفت ايران جهت اجراي طرح -17

 هاي نفت و گاز درياي خزراز ميدان

 

  هاي اكتشاف، توسعه شود، جهت اجراي طرحبه شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي -ماده واحده

خزر با انعقاد قراردادهاي الزم با شركتهاي داخلي و هاي نفت و گاز دريايي از میدانو بهره بردار

هاي قراردادها بايد از محل عوايد حاصل از اجراي اين باز پرداخت كلیه هزينهخارجي اقدام كند. 

تبصره توجیه فني، اقتصادي و مالي طرح ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. طرحها انجام گیرد. 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=201428
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در صورت انعقاد قرارداد با دولتهاي خارجي بايستي قرارداد حسب مورد به تصويب مجلس شوراي  -

 .اسالمي برسد

  4/3/1379]امضاء[قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

بان رسیده است. رئیس به تأيید شوراي نگه 11/3/1379مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي ـ مهدي كروبي
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المللي آمادگي، مقابله و همكاري قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين -18

 در برابر آلودگي نفتي

 

 المللي آمادگي، شود به كنوانسیون بینماده واحده ـ به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

ـ  سیصد و شصت و نه هجري شمسي،  مصوب سال يكهزار ومقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي 

الحاقیه ( 1( ماده و يك)19برابر با سال يكهزار و نهصد و نود میالدي، مشتمل بر يك مقدمه نوزده )

 .ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نمايد

 هجري شمسي  1369المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي مصوب كنوانسیون بین

با آگاهي نسبت به ضرورت حفظ محیط زيست اعضاي كنوانسیون حاضر، میالدي  1990برابر با 

با شناسائي خطرات جدي كه از طريق سوانح انساني بطور اعم و محیط زيست دريايي بطور اخص، 

آلودگي نفتي از سوي كشتیها، واحدهاي دور از ساحل، بنادر دريايي و تجهیزات حمل و نقل نفت 

با درنظر گرفتن اهمیت اقدامات احتیاطي و بازدارنده در شود، ايي تحمیل ميزيست دريبه محیط

ارتباط المللي موجود درجلوگیري از آلودگي نفتي در وهله اول و ضرورت بكار گیري جدي اسناد بین

در  المللي ايمني جان افرادبا ايمني دريايي و جلوگیري از آلودگي دريايي، به ويژه كنوانسیون بین

المللي جلوگیري با اصالحات بعدي، و كنوانسیون بین1974هجري شمسي برابر با  1353ا مصوبدري

میالدي تعديل شده  1973هجري شمسي برابر با  1352از آلودگي توسط كشتیها، مصوب 

میالدي با اصالحات بعدي،  1978هجري شمسي برابر با  1357پروتكل مربوط به آن مصوب توسط

به طرح، عملیات و نگهداري كشتیهاي حامل يع استانداردهاي رو به رشد مربوطو همچنین توسعه سر

همچنین با در نظر گرفتن اينكه، در صورت وقوع سانحه آلودگي نفت و واحدهاي دور از ساحل، 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=188849
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ي اي ناشسانحهنفتي، اقدام سريع و مؤثر جهت به حداقل رساندن خساراتي كه ممكن است از چنین

با تاكید بر اهمیت آمادگي مؤثر براي مبارزه با سوانح آلودگي نفتي و نقش شد، باشود، حیاتي مي

با شناسائي مجدد اهمیت كمكهاي دوجانبه مهمي كه صنايع نفت و كشتیراني در اين خصوص دارند، 

المللي در زمینه موضوعاتي از جمله مبادله اطالعات مربوط به قابلیتهاي كشورها براي و همكاري بین

 بیني نشده آلودگي نفتي، مبادله گزارشهايبا سوانح آلودگي نفتي، تهیه طرحهاي موارد پیشلهمقاب

ساحلي و منافع مربوطه كشورها را تحت سوانح مهمي كه ممكن است محیط زيست دريايي يا خطوط

يايي، رتأثیر قرار دهد، و تحقیق و توسعه در ارتباط با وسايل مبارزه با آلودگي نفتي در محیط زيست د

لل محیط المبه عنوان يك اصل كلي حقوق بین« آلوده كننده مسئول پرداخت است»و با توجه به اصل 

المللي در مورد مسئولیت و جبران خسارات ناشي از همچنین با توجه به اهمیت اسناد بینزيست، 

میالدي در  1969هجري شمسي برابر با 1348المللي مصوب آلودگي نفتي، از جمله كنوانسیون بین

هجري شمسي برابر  1350المللي مصوبمورد مسئولیت مدني خسارات آلودگي نفتي، كنوانسیون بین

المللي براي جبران خسارات ناشي از آلودگي نفتي، و میالدي در مورد تأسیس صندوق بین 1971با

 1984رابر با هجري شمسي ب 1363مصوب االجرا شدن هرچه سريعتر پروتكلهاينیاز مبرم به الزم

بات دوجانبه ها و ترتیبا توجه بیشتر به اهمیت موافقتنامهالذكر، میالدي مربوط به كنوانسیونهاي فوق

با در نظر داشتن مقررات مربوط به اي، هاي منطقهو چندجانبه از قبیل كنوانسیونها و موافقتنامه

با آگاهي از ضرورت گسترش ن، آ 12كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق درياها، به ويژه بخش 

اي و جهاني در زمینه آمادگي و مقابله المللي و افزايش قابلیتهاي موجود ملي، منطقههمكاريهاي بین

اي توجه به نیاز ويژه كشورهاي در حال توسعه و بخصوص كشورهاي جزيرهبا آلودگي نفتي و با

نه المللي در زمینعقاد يك كنوانسیون بینبا مالحظه اينكه بهترين راه حصول اين اهداف، اكوچك، 

 :به ترتیب ذيل موافقت نمودندباشد، آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي مي

o  نمايند كه تمامي اقدامات الزم ـ اعضاء بطور انفرادي يا مشترك تعهد مي 1ـ كلیات  1ماده

فتي آلودگي ني و مقابله با يك سانحهرا طبق مفاد اين كنوانسیون و الحاقیه آن براي آمادگ

ـ الحاقیه اين كنوانسیون جزء الينفك كنوانسیون را تشكیل داده و اشاره به  2انجام دهند. 

ـ اين كنوانسیون در مورد هیچ  3كنوانسیون در عین حال اشاره به الحاقیه تلقي خواهد شد. 

ت يا بهره ي كه تحت مالكیكشتي جنگي، شناور پشتیباني نیروي دريايي يا ديگر كشتیهاي

د، گیرالحال صرفاً در اعمال غیر تجاري مورد استفاده قرار ميفيبرداري يك كشور بوده و

اتي عملیاعمال نخواهد گرديد اما هر عضو با اتخاذ تدابیر الزمي كه در عملیات يا قابلیتهاي

واهد ايد، تضمین خاينگونه كشتیهاي تحت تملك يا بهره برداري آن عضو اختالل ايجاد ننم

 .باشد مطابق اين كنوانسیون عمل نمايندنمود كه چنین كشتیهائي تا آنجا كه معقول و عملي
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o  يعني مواد نفتي به هر شكل از جمله « نفت»ـ  1از نظر اين كنوانسیون: ـ تعاريف  2ماده

ـ  2شده، هاي پااليش هاي نفتي، مواد زايد نفتي و فرآوردهنفت خام، مواد سوختي، لخته

اي از اتفاقات كه داراي منشاء يكسان بوده كه يعني اتفاق يا مجموعه« سوانح آلودگي نفتي»

زيست دريايي يا خطوط ساحلي يا منجر به ريزش نفت شده يا ممكن است بشود و محیط

منافع مربوط به يك يا چند كشور را مورد تهديد قرار داده و يا ممكن است مورد تهديد 

يعني شناور « كشتي»ـ  3اضطراري يا واكنش فوري ديگري باشد. و مستلزم اقدامقرار دهد 

كند و شامل قايقهاي هايدر و فويل، از هر نوع كه در محیط زيست دريايي فعالیت مي

يعني « واحد دريايي»ـ  4گردد. هر نوع ميهاوركرافتها، زيردريايیها يا قايقهاي سیار از

يا شناوري كه براي اكتشاف و استخراج يا تولید نفت يا گاز يا  هاي ثابتتأسیسات يا سازه

يعني آن « بنادر و تأسیسات حمل و نقل نفت»ـ  5شود. ميتخلیه و بارگیري نفت بكار گرفته

هاي نفتي، تأسیساتي كه خطر سانحه آلودگي نفتي را در برداشته و از جمله شامل بنادر، پايانه

يعني سازمان « سازمان»ـ  6گردد. خلیه و بارگیري نفت ميلوله و ديگر تأسیسات تخطوط

 .يعني دبیر كل سازمان« دبیر كل»ـ  7المللي دريانوردي. بین

o  ـ الف ـ هر عضو كشتیهايي را كه محق به  1ـ طرحهاي اضطراري آلودگي نفتي  3ماده

را  ر كشتيبرافراشتن پرچم آن هستند ملزم خواهد نمود كه طرح اضطراري آلودگي نفتي د

سازمان براي اين منظور مقرر كرده، طبق مقررات مزبور داشته باشند. ب كه مقررات مصوب

اشد، بالف( ميـ كشتي كه ملزم به داشتن طرح اضطراري آلودگي در كشتي بر طبق جزء )

حاكمیت يكي از اعضاء، طبق روشهاي هنگام حضور در يك بندر يا يك پايانه دريايي تحت

المللي موجود يا قوانین ملي آن عضو مشمول بازرسي مأموراني هاي بینوافقتنامهمندرج در م

ـ هر كشور عضو بايد  2اند، خواهد بود. مزبور بطور مقتضي اختیار يافتهكه توسط عضو

گردانندگان واحدهاي دريايي تحت حاكمیت خود را ملزم به داشتن طرحهاي اضطراري 

( بوده و طبق روشهاي 6ملي ايجاد شده طبق ماده )یستمآلودگي نفتي كند كه هماهنگ با س

ـ هر كشور عضو بايد  3وضع شده توسط مقامات ملي ذيصالح به تصويب رسیده باشد. 

مقامات يا گردانندگان بنادر دريايي يا تأسیسات تخلیه و بارگیري نفتي تحت حاكمیت خود 

هي ري آلودگي نفتي يا ترتیبات مشابداشتن طرحهاي اضطراداند بهاي كه مناسب ميرا به گونه

توسط ( بوده و طبق روشهاي وضع شده6كه هماهنگ با سیستم ملي ايجاد شده كه طبق ماده)

 .مقامات ملي ذيصالح به تصويب رسیده باشد، ملزم نمايد

o  الف ـ فرماندهان كشتیها يا ساير ـ هر عضو بايد:  1ـ تشريفات گزارش آلودگي نفتي  4ماده

ئول كشتیهاي تحت پرچم خود و افراد مسئول واحدهاي دريايي تحت صالحیت افراد مس
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هیچ تأخیري هر گونه اتفاق در كشتي يا واحدهاي دريايي خود خود را ملزم نمايد كه بدون

ـ  1را كه متضمن ريزش نفتي يا احتمال ريزش نفتي هستند، به مراجع زير گزارش نمايند: 

ـ در مورد واحدهاي دريايي، به كشور  2ر ساحلي، در مورد كشتي، به نزديكترين كشو

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 

ش يا وجود نفت باشد، هر گونه اتفاق مورد مشاهده در دريا را كه متضمن ريزهیچ تأخیري

ـ در مورد  2ـ در مورد كشتي، به نزديكترين كشور ساحلي،  1به مراجع زير گزارش نمايند: 

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

ريزش نفت يا وجود نفت باشد را به مقامات ملي اتفاقي كه متضمن ريزش يا احتمال

د ـ به شناورها يا هواپیماهاي بازرسي دريائي و ديگر سرويسهاي ذيصالح، گزارش نمايند. 

در دريا خدماتي ذيربط يا مقامات خود دستور دهد بدون تأخیر هر گونه حادثه مورد مشاهده

یسات تخلیه و بارگیري نفت كه متضمن ريزش نفت يا وجود نفت باشد را يا در بندر يا تأس

كشور ساحلي گزارش نمايند. هـ ـ از به مقامات ملي ذيصالح يا بنا به مورد به نزديكترين

خلبانان هواپیماهاي كشوري بخواهد كه بدون تأخیر هر گونه حادثه مورد مشاهده در دريا 

 2نزديكترين كشور ساحلي گزارش نمايند. اشد را بهكه متضمن ريزش نفت يا وجود نفت ب

( بايد مطابق الزامات تدوين 1الف( بند )( جزء )1ـ گزارشهاي تهیه شده به موجب رديف )

و اصول كلي مصوب سازمان هاشده توسط سازمان تهیه گرديده و براساس دستورالعمل

د( هاي )ب(، )ج( و )جزءالف( و ( جزء )2باشند گزارشهاي تهیه شده به موجب رديف )

مطابق دستورالعملها و اصول كلي مصوب سازمان، تدوين ( بايد تا جايي كه الزم است1بند )

 .گردد

o  ـ هر گاه عضوي گزارشي را كه  1ـ اقدام در صورت دريافت گزارش آلودگي نفتي  5ماده

ده ر منابع تهیه گردي( به آن اشاره شده يا اطالعات مربوط به آلودگي كه توسط ديگ4در ماده )

الف ـ حادثه را به منظور تعیین اينكه سانحه، آلودگي نفتي است است، دريافت نمايد بايد: 

يا خیر مورد ارزيابي قرار دهد. ب ـ ماهیت، وسعت و عواقب احتمالي سانحه آلودگي نفتي 

آنها به  را مورد ارزيابي قرار دهد و ج ـ سپس بدون تأخیر تمامي كشورهائي را كه منافع

رد، همراه گیوسیله چنین سانحه آلودگي نفتي تحت تأثیر يا احتماالً تحت تأثیر قرار مي

موارد زير تا زمان خاتمه اقدامات به عمل آمده براي مقابله با سانحه يا تصمیم كشورهاي با

هاي خود و هر اقدامي را كه ـ جزئیات ارزيابي 1مزبور براي اقدام مشترك مطلع سازد. 
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ـ اطالعات  2ت مقابله با حادثه آلودگي نفتي انجام داده يا قصد انجام آن را دارد، و جه

ـ در صورتي كه شدت چنین سانحه آلودگي نفتي ايجاب كند  2اضافي در صورت اقتضا، 

اي آن عضو بايد مستقیم يا در صورت اقتضاء از طريق سازمان يا ترتیبات منطقه

( را در اختیار سازمان قرار دهد. 1هاي )ب( و )ج( بند )ءاطالعات مورد اشاره در جزمربوط

ـ در صورتي كه شدت چنین سانحه نفتي ايجاب كند از ساير كشورهاي متأثر از اين  3

 طريق سازمان يا ترتیباتشود بطور مستقیم يا در صورت اقتضاء، ازسانحه درخواست مي

عشان و هر گونه اقدام به عمل آمده و اي مربوط ارزيابي خود را از میزان تهديد منافمنطقه

ـ اعضا تا آنجا كه عملي باشد، بايد سیستم  4برسانند. اقدامات مورد نظر را به اطالع سازمان

گزارش دهي تدوين شده توسط سازمان را هنگام مبادله اطالعات و ارتباط با ديگر كشورها 

 .مورد استفاده قرار دهندو سازمان،

o  ـ هر عضو بايد يك سیستم  1اي براي آمادگي و مقابله لي و منطقهـ سیستمهاي م 6ماده

ملي جهت مقابله سريع و مؤثر با سوانح آلودگي نفتي ايجاد نمايد. اين سیستم حداقل بايد 

ـ مقام يا مقامات ذيصالح ملي با مسئولیت  1الف ـ تعیین موارد زير: شامل موارد ذيل باشد: 

ـ نقطه يا نقاط تماس عملیاتي ملي كه مسئول دريافت و  2تي، آمادگي و مقابله با آلودگي نف

ـ مقامي كه مجاز باشد از طرف  3( باشد، و 4انتقال گزارشات آلودگي نفتي مندرج در ماده )

گیري آن كشور، درخواست كمك نموده يا در مورد ارائه كمك درخواست شده تصمیم

ده براي آمادگي و مقابله كه شامل روابط بیني نشنمايد. ب ـ طرح ملي مقابله با موارد پیش

نظر قرار دادن اعم از عمومي يا خصوصي( با مدسازماني نهادهاي مختلف درگیر )

ـ به عالوه، هر عضو در چارچوب توانائیهاي  2دستورالعملهاي تدوين شده توسط سازمان. 

اقتضاء، با خود بطور انفرادي يا از طريق همكاري دوجانبه يا چند جانبه و در صورت 

نفت و كشتیراني، مقامات بندري و ساير مؤسسات مربوط، بايد موارد ذيل همكاري صنايع

الف ـ حداقل سطح تجهیزات از قبل مستقر شده جهت مقابله با ريزش نفت، را ايجاد نمايد: 

هائي براي استفاده از آنها، ب ـ برنامه تمرينات براي متناسب با خطر احتمالي، و برنامه

ـ طرحهاي تفصیلي و قابلیتهاي سا زمانهاي مقابله با آلودگي نفتي و آموزش پرسنل مربوط، ج 

ارتباطي براي مقابله با يك سانحه آلودگي نفتي. چنین قابلیتهايي بطور مداوم بايد قابل 

د ـ نظام و ترتیبي جهت هماهنگ كردن مقابله با يك سانحه آلودگي نفتي، دسترسي باشند، و 

ـ هر عضو بايد تضمین نمايد كه  3تضاء با قابلیتهاي بسیج منابع مورد لزوم، در صورت اق

ا اي مربوط در رابطه باطالعات جاري بطور مستقیم يا از طريق سازمان يا تشكیالت منطقه

هاي مخابراتي و در صورت عملي الف ـ موقعیت، دادهشده است: موارد ذيل به سازمان ارائه



109 

 

ـ اطالعات 1الف( بند )مقامات و مؤسسات ذكر شده در جزء )بودن، محدوده مسئولیت  (، ب 

لودگي هاي مربوط به مقابله با آمربوط به تجهیزات مقابله با آلودگي و نظر تخصصي در رشته

تواند قابل دسترسي باشد، درخواست ساير كشورها مينفتي و نجات دريايي كه در صورت

 .بیني نشدهپیش ج ـ طرح ملي عضو براي مقابله با موارد

o  نمايند كه، با ـ اعضاء موافقت مي 1المللي جهت مقابله با آلودگي ـ همكاري بین 7ماده

توجه به توانائیها و موجود بودن منابع مربوط خود، بنا به تقاضاي هر عضوي كه از سانحه 

وده و ماحتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرد با آن عضو همكاري نآلودگي نفتي متأثر شده يا

خدمات مشورتي، پشتیباني و تجهیزات فني به منظور مقابله با سانحه آلودگي نفتي، 

 هاي چنیناي اقتضا كند به آن ارائه نمايند، تأمین هزينهصورتي كه شدت چنین حادثهدر

ـ عضوي كه تقاضاي كمك  2كمكي براساس مفاد الحاقیه اين كنوانسیون انجام خواهد شد. 

اند از سازمان بخواهد تا جهت مشخص نمودن منابع مالي موقت براي تونموده است مي

المللي، هر هاي قابل اعمال بینـ طبق موافقتنامه 3كمك نمايد. (،1هاي مندرج در بند )هزينه

الف ـ عضو بايد اقدامات حقوقي يا اداري الزم را جهت تسهیل موارد ذيل به عمل آورد: 

ا و ساير وسايل حمل و نقل مورد استفاده براي مقابله با ورود و خروج كشتیها، هواپیماه

خود يا حمل كاركنان، كاال، مواد يك سانحه آلودگي نفتي و بهره برداري از آنها در سرزمین

اي، و ب ـ نقل و انتقال سريع افراد، كاالها، و تجهیزات الزم جهت مقابله با يك چنین سانحه

 .( به داخل، در داخل و به خارج از سرزمین خودالفمواد و تجهیزات مندرج در جزء )

o  نمايند تا بطور مستقیم يا در صورت اقتضاء ـ اعضاء موافقت مي 1ـ تحقیق و توسعه  8ماده

هاي رنامهباي مربوط جهت ارتقاء و مبادله نتايجاز طريق سازمان يا سازمانها يا ترتیبات منطقه

رفتها در زمینه آمادگي و مقابله با آلودگي تحقیق و توسعه مربوط به گسترش آخرين پیش

جمع آوري، متفرق سازي، پاكسازي آوريها و فنون بازرسي، بازدارندگي،نفتي ـ از جمله فن

و راههاي ديگر كاهش يا تعديل اثرات آلودگي نفتي ـ و جهت اعاده وضع سابق، همكاري 

مستقیم يا در صورت اقتضاء از  نمايند كه بطورـ براي اين منظور، اعضاء تعهد مي 2نمايند. 

یقاتي بین مؤسسات تحقاي مربوط، ارتباط الزم راطريق سازمان يا سازمانها يا ترتیبات منطقه

نمايند كه بطور مستقیم يا از طريق سازمان يا ـ اعضاء موافقت مي 3اعضاء برقرار نمايند. 

 مرتبرغیب برگزارياي مربوط در صورت اقتضاء جهت تسازمانها و يا ترتیبات منطقه

آوري در زمینه المللي در موضوعات مربوط از جمله پیشرفتهاي فنهاي بینسمپوزيوم

نمايند كه از ـ اعضاء موافقت مي 4تجهیزات و فنون مبارزه با آلودگي نفتي همكاري نمايند. 
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و  تالمللي ذيصالح توسعه استانداردهاي مربوط به تجهیزاطريق سازمان يا سازمانهاي بین

 .آلودگي نفتي را تشويق نمايندفنون سازگار مقابله با

o  نمايند كه بطور مستقیم يا از طريق سازمان و ساير ـ اعضاء تعهد مي 1ـ همكاري فني  9ماده

در موارد المللي در صورت اقتضاء در رابطه با آمادگي و مقابله با آلودگي نفتينهادهاي بین

الف ـ آموزش كاركنان ب ـ نمايند، كمك نمايند: ني ميزير به اعضائي كه تقاضاي كمك ف

آوري، تجهیزات و تأسیسات مربوط، ج ـ تسهیل ساير اقدامات اطمینان از موجود بودن فن

ك هاي مشترد ـ انجام برنامهو ترتیبات جهت آمادگي و مقابله با سوانح آلودگي نفتي، و 

اتوجه به قوانین، مقررات و سیاستهاي ملي نمايند كه بـ اعضاء تعهد مي 2تحقیق و توسعه. 

همكاري  نفتيآوري در رابطه با آمادگي و مقابله با آلودگيخود بطور فعال در زمینه انتقال فن

 .نمايند

o  اعضاء بايد ـ ترغیب همكاريهاي دوجانبه و چندجانبه در زمینه آلودگي و مقابله 10ماده

دوجانبه يا چند جانبه براي آمادگي و مقابله با هاي مساعي خود را جهت انعقاد موافقتنامه

مزبور بايد به سازمان ارائه گردد تا در هايهاي موافقتنامهآلودگي نفتي بكار گیرند. نسخه

 .صورت تقاضا در اختیار اعضاء قرار گیرد

o  هیچ يك از مفاد اين المللي هاي بینـ ارتباط با ساير كنوانسیونها و موافقتنامه 11ماده

نوانسیون نبايد به نحوي تفسیر گردد كه منجر به تغییر حقوق يا تعهدات هريك از اعضاء ك

 .المللي شودهاي بینموافقتنامهبه موجب ساير كنوانسیونها يا

o  را مشروط بر موافقت آن و موجود بودن « سازمان»ـ اعضاء،  1ـ ترتیبات نهادي  12ماده

ـ  الفگزينند: جام وظايف و فعالیتهاي زير برميمنابع كافي جهت اداره فعالیت، براي ان

ـ دريافت، مقايسه و انتشار اطالعات تهیه شده توسط اعضاء، و  1خدمات اطالعاتي: 

ـ ارائه كمك جهت مشخص نمودن منابع  2اطالعات مربوط ارائه شده توسط ديگر منابع، و 

زمینه آمادگي و مقابله با  ـ ترغیب آموزش در 1ها. ب ـ تعلیم و آموزش: مالي موقت هزينه

ـ تسهیل  1المللي، ج ـ خدمات فني: ـ ترغیب برگزاري سمپوزيومهاي بین 2آلودگي نفتي، 

ـ ارائه طريق به كشورهائي كه درصدد ايجاد قابلیتهاي  2همكاري در زمینه تحقیق و توسعه، 

توسط اعضاء و ـ تجزيه و تحلیل اطالعات تهیه شده  3اي هستند، و مقابله ملي يا منطقه

د ـ اطالعات مربوط تهیه شده توسط ديگر منابع و ارائه طريق يا اطالعات به كشورها. 

ـ تسهیل تهیه كمكهاي فني به كشورهايي كه درصدد ايجاد قابلیتهاي مقابله  1كمكهاي فني: 

ـ تسهیل تأمین كمك و مشاوره فني بنا به تقاضاي كشورهائي كه  2اي هستند، ملي يا منطقه

ـ در اجراي فعالیتهاي مشخص شده در اين  2اند. با سوانح عمده آلودگي نفتي مواجه شده
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ماده، سازمان تالش خواهد نمود تا قابلیت كشورها را بطور انفرادي از طريق ترتیبات 

آمادگي و مقابله با سوانح آلودگي نفتي، با استفاده از تجارب كشورها، اي جهتمنطقه

حال  كشورهاي دراي و ترتیبات صنعتي و با امعان نظر ويژه به نیازهايههاي منطقموافقتنامه

اي كه توسط سازمان تهیه و مرتباً ـ مفاد اين ماده مطابق با برنامه 3توسعه، تقويت نمايد. 

 .گیرد به مورد اجرا گذاشته خواهد شدمورد تجديد نظر قرار مي

o  سازمان مؤثر بودن كنوانسیون را در پرتو  اعضاء در چارچوبـ ارزيابي كنوانسیون  13ماده

خواهند اهداف آن، بخصوص با توجه به اصول مربوط به همكاري و كمك مورد ارزيابي قرار

 .داد

o  د توانـ اين كنوانسیون طبق يكي از روشهاي مشخص شده در ذيل مي 1ـ اصالحات  14ماده

ـ هر اصالحیه پیشنهادي توسط الف ـ اصالح بعد از بررسي توسط سازمان:  2اصالح گردد. 

يكي از اعضاي كنوانسیون بايد به سازمان تسلیم و توسط دبیر كل بین تمامي اعضاي سازمان 

اي كه به حداقل شش ماه قبل از بررسي آن، توزيع گردد. ب ـ هر اصالحیهو تمامي اعضاء

يايي سازمان رشكل فوق پیشنهاد و توزيع گرديده بايستي به كمیته حفاظت از محیط زيست د

جهت بررسي تسلیم گردد. ج ـ اعضاي كنوانسیون اعم از عضو يا غیرعضو سازمان اجازه 

ند. نمايخواهند داشت كه در جريان رسیدگي كمیته حفاظت از محیط زيست دريايي شركت

ها فقط با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر و راي دهنده كنوانسیون به تصويب د ـ اصالحیه

د( به تصويب برسند، توسط دبیر كل به تمامي ها طبق جزء )هـ ـ اگر اصالحیهخواهد رسید. 

ـ اصالحیه يك ماده يا الحاقیه  1و ـ اعضاي كنوانسیون جهت پذيرش ارسال خواهند شد. 

كنوانسیون در تاريخي پذيرفته شده تلقي خواهد شد كه توسط دو سوم اعضاء پذيرفته شود. 

اي كه در زمان تصويب آن توسط كمیته حفاظت از يان دورهـ اصالحیه يك ضمیمه در پا 2

 تواند باشد، پذيرفته شده تلقينميمحیط زيست دريايي تعیین شده، و كمتر از ده ماه نیز

خواهد شد. مگر اينكه در طول اين مدت، مخالفت حداقل يك سوم اعضاء به دبیر كل اعالم 

و( بند ( جزء )1قیه كنوانسیون كه طبق رديف )ـ اصالحیه يك ماده، يا الحا 1ز ـ شده باشد. 

گردد مي شده تلقي( پذيرفته شده باشد شش ماه، پس از تاريخي كه در اين تاريخ پذيرفته1)

واهد االجرا خاند الزمنسبت به اعضائي كه دبیر كل را از پذيرش آن توسط خود مطلع ساخته

و( پذيرفته شده است شش ماه ) ( جزء2ـ اصالحیه يك ضمیمه كه طبق رديف ) 2گرديد. 

ستثناي تمامي اعضا به اگردد نسبت بهبعد از تاريخي كه در آن تاريخ پذيرفته شده تلقي مي

االجرا خواهد شد. هر اند الزماعضائي كه پیش از اين تاريخ مخالفت خود را اعالم نموده

اي دال بر اين اعالمیه اعالم شده قبلي خود را با تسلیمتواند مخالفتعضو در هر زمان مي
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الف ـ بنا به تقاضاي يكي ـ اصالح توسط يك كنفرانس:  3موضوع به دبیر كل، پس بگیرد. 

از اعضاء، كه حداقل مورد تائید يك سوم اعضا باشد، دبیر كل كنفرانسي از اعضاي كنوانسیون 

ـ اصالحیهرا جهت بررسي اصالحات يت سط اكثراي كه توكنوانسیون برگزار خواهد كرد. ب 

دو سوم اعضاي حاضر و راي دهنده چنین كنفرانسي تصويب شود، توسط دبیر كل جهت 

ارسال خواهد شد. ج ـ به جز هنگامي كه كنفرانس طور ديگري پذيرش به تمامي اعضاء

( 2ز( بند )و( و )هاي )گیري نمايد، اصالحیه طبق مراحل مشخص شده در جزءتصمیم

االجرا شدن يك اصالحیه ـ تصويب و الزم 4االجرا خواهد شد. الزمشده و پذيرفته شده تلقي

شود تابع روش قابل اعمال در مورد كه منجر به اضافه نمودن يك الحاقیه يا يك ضمیمه مي

ـ هر عضوي كه اصالحیه يك ماده يا الحاقیه را به موجب  5الحاقیه خواهد بود. اصالحیه

مه ضمیاي كه منجر به اضافه كردن يك الحاقیه يا يكیه( يا اصالح2و( بند )( جزء )1رديف )

( را نپذيرفته است يا مخالفت خود در مورد اصالحیه يك ضمیمه را به 4به موجب بند)

با آن به عنوان غیرعضو فقط از نظر ( ارسال داشته است،2و( بند )( جزء )2موجب رديف )

ق فتاري با تسلیم اطالعیه پذيرش طباي رفتار خواهد شد. چنین ربكار گیري چنین اصالحیه

(، خاتمه 2ز( بند )( جزء )2( يا استرداد مخالفت طبق رديف )2و( بند)( جزء )1رديف )

االجرا اي كه طبق اين ماده الزمـ دبیر كل تمامي اعضاء را از هر اصالحیه 6خواهد يافت. 

ـ  7خواهد ساخت. مطلع گردداالجرا ميشود به عالوه تاريخي كه در آن اصالحیه الزممي

هر اطالعیه پذيرش، مخالفت، استرداد مخالفت به يك اصالحیه به موجب اين ماده بايد بطور 

اطالعیه مزبور و تاريخ وصول آن مطلع كتبي به دبیر كل اطالع داده شود، وي اعضاء را از

 .رندي داـ ضمیمه كنوانسیون فقط بايد حاوي مقرراتي باشد كه ماهیت فن 8خواهد ساخت. 

o  ـ اين كنوانسیون جهت امضاء در مقر  1ـ امضاء، تنفیذ، پذيرش، تصويب و الحاق  15ماده

آذرماه  18میالدي تا  1990نوامبر  30هجري شمسي برابر با  1369آذرماه  9سازمان از تاريخ 

باشد و بعد از آن جهت میالدي مفتوح مي 1991نوامبر  29شمسي برابر با هجري 1370

اين كنوانسیون تواند از يكي از راههاي زير عضومفتوح خواهد ماند. هر كشوري ميالحاق 

الف ـ امضاء بدون حق شرط در مورد تنفیذ، پذيرش يا تصويب يا ب ـ امضاء به گردد: 

شرط تنفیذ، پذيرش يا تصويب كه متعاقب آن تنفیذ، پذيرش يا تصويب صورت بگیرد. ج ـ 

ويب يا الحاق با توديع سندي دال بر آن به دبیر كل، نافذ ـ تنفیذ، پذيرش، تص 2الحاق. 

 .خواهد شد

o  ( كشور 15( ماه بعد از تاريخي كه حداقل )12ـ كنوانسیون ) 1االجرا شدن ـ الزم 16ماده

براي بدون حق شرط در مورد تنفیذ، پذيرش يا تصويب آن را امضاء كرده باشند يا اسناد الزم
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االجرا خواهد ( توديع كرده باشند، الزم15حاق را طبق ماده )تنفیذ، پذيرش، تصويب يا ال

ـ براي كشورهائي كه سند تنفیذ، پذيرش، تصويب يا الحاق مربوط به اين كنوانسیون  2شد. 

االجرا شدن توديع كرده الزماالجرا شدن آن ولي قبل از تاريخرا بعد از انجام الزامات الزم

اه االجرا شدن اين كنوانسیون يا سه ملحاق در تاريخ الزمباشند، تنفیذ، پذيرش، تصويب يا ا

ـ براي كشورهائي كه  3كه ديرتر باشد نافذ خواهد شد. بعد از تاريخ توديع سند، هركدام

الجرا شده اسند تنفیذ، پذيرش، تصويب يا الحاق را بعد از تاريخي كه در آن كنوانسیون الزم

ـ بعد از  4ه بعد از تاريخ توديع سند نافذ خواهد شد. مااند، اين كنوانسیون سهتوديع نموده

( پذيرفته شده تلقي گرديد، هر سند 14تاريخي كه اصالحیه اين كنوانسیون به موجب ماده )

ه تلقي منزله پیوستن به كنوانسیون اصالح شدتنفیذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع شده، به

 .خواهد گرديد

o  نوانسیون براي هر عضوي بعد از گذشت پنج سال از تاريخي ـ اين ك 1ـ انصراف  17ماده

ـ  2گیرد. تواند مورد انصراف قراراالجرا شده است ميكه اين كنوانسیون براي آن عضو الزم

( ماه بعد از دريافت 12ـ انصراف ) 3انصراف با اعالم كتبي به دبیر كل نافذ خواهد شد. 

تري كه ممكن است در گذشت هر مدت طوالنياعالمیه انصراف توسط دبیر كل يا بعد از 

 .باشد، نافذ خواهد شداعالمیه مشخص شده

o  الف ـ دبیر كل بايد:  2گردد. ـ اين كنوانسیون نزد دبیر كل توديع مي 1ـ امین اسناد  18ماده

اند از موارد زير ـ تمامي كشورهائي كه اين كنوانسیون را امضاء نموده يا به آن ملحق شده

ـ هر امضاء جديد يا توديع سند تنفیذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، همراه  1مايد: مطلع ن

ـ توديع هر سند انصراف  3االجرا شدن اين كنوانسیون، و ـ تاريخ الزم 2تاريخ مربوط به آن. 

از اين كنوانسیون همراه با تاريخ دريافت و تاريخي كه انصراف نافذ خواهد شد. ب ـ 

ين كنوانسیون را به دولتهاي تمامي كشورهائي كه اين كنوانسیون هاي اصلي مصدق انسخه

االجرا شدن كنوانسیون ـ به محض الزم 3اند ارسال نمايد. را امضاء نموده يا به آن ملحق شده

( منشور ملل متحد به دبیر كل 102يك نسخه اصل مصدق آن توسط امین اسناد طبق ماده )

 .ارسال خواهد گرديدجهت ثبت و انتشار سازمان ملل متحد

o  اين كنوانسیون در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چیني، انگلیسي، ـ زبانها  19ماده

 .استفرانسوي، روسي و اسپانیائي تهیه شده و هر متن از اعتبار يكسان برخوردار

o ]در تائید مراتب فوق، امضاء كنندگان ذيل كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين]امضاء 

تنظیم شده در لندن به تاريخ نهم نمايند. اند، اين كنوانسیون را امضاء ميمنظور مجاز شده
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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

  هاي كمكتأمین هزينهالحاقیه 

o 1  مالي حاكم بر اقدامات اعضاء در برخورد  اي مربوط به ترتیباتالف ـ چنانچه موفقتنامهـ

شد، دوجانبه منعقد نشده بابا سوانح آلودگي نفتي، قبل از سانحه آلودگي نفتي به صورت

( زير 2( يا )1هاي اقدامات مربوط خود را در برخورد با آلودگي برطبق رديف )اعضاء هزينه

رخواست صريح عضو ديگر ـ اگر اقدام توسط يك عضو بنا به د 1به عهده خواهند گرفت: 

د خواهصورت گرفته باشد، عضو درخواست كننده هزينه اقدام عضو كمك كننده را تأمین

تواند تقاضاي خود را در هر زماني ملغي سازد، اما در چنین كرد. عضو درخواست كننده مي

 هكننده پیش از اين متحمل يا تعهد نمودهايي را كه عضو كمكموردي آن عضو بايد هزينه

ـ اگر اقدام بنا به ابتكار خود يك عضو صورت گرفته باشد، آن  2است، به عهده بگیرد. 

الف( هاي اقدام خود را به عهده خواهد گرفت. ب ـ اصول وضع شده در جزء )عضو هزينه

مجري خواهد بود مگر آنكه اعضاي مربوط در هر مورد خاصي طور ديگر موافقت كرده 

 .باشند

o 2 هاي اقدام صورت گرفته توسط يك عضو موافقت نشده باشد، هزينه ـ اگر طور ديگري

ن كمك كننده در رابطه با تأمیبنا به درخواست عضو ديگر بر طبق قوانین و رويه جاري عضو

 .ها بطور كامل محاسبه خواهد شداينگونه هزينه

o 3  ـ عضو درخواست كننده كمك و عضو كمك كننده در صورت انقضاء جهت انجام هر

خواهند كرد. براي اين منظور، دامي براي پاسخگوئي به ادعاي جبران خسارت همكارياق

آنها توجه كافي به رژيمهاي حقوقي موجود معطوف خواهند داشت. هرگاه اقدامي كه بدين 

جبران كامل هزينه صرف شده در عملیات كمك رساني را ندهد، صورت انجام گرفته اجازه

هايي هزينهواند از عضو كمك كننده بخواهد كه از تأمینتعضو درخواست كننده كمك مي

( محاسبه 2هايي كه طبق بند )نمايد صرف نظر كند يا هزينهكه از مبالغ جبران شده تجاوز مي

هايي را تواند تقاضاي تعويق تأمین چنین هزينهمياند را كاهش دهد. آن عضو همچنینشده

اعضاي كمك كننده بايد توجه كافي به نیازهاي بنمايد. در هنگام بررسي چنین تقاضايي، 

 .حال توسعه معطوف نمايندكشورهاي در

o 4  ـ مفاد اين كنوانسیون نبايد به هیچ وجه به عنوان ضايع كننده حقوق اعضاء در تأمین

آلودگي به موجب ديگر هاي اقدامات مربوط به مقابله با آلودگي يا تهديد ناشي ازهزينه

الملل از طرفهاي ثالث تفسیر شود. ل اعمال و حقوق داخلي و بینمقررات و قواعد قاب
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هجري  1348ناشي از خسارت آلودگي نفتي مصوب المللي مسئولیت مدنيكنوانسیون بین

ي المللالمللي مربوط به ايجاد صندوق بینمیالدي و كنوانسیون بین 1969شمسي برابر با 

ه بعدي اين كنوانسیونها بايد مورد توجه جبران خسارت آلودگي نفتي يا هر اصالحیبراي

 .ويژه قرار گیرند

 واحده منضم به متن كنوانسیون شامل مقدمه و نوزده ماده و يك ]امضاء[قانون فوق مشتمل بر ماده

الحاقیه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه يكهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس 

است. رئیس مجلس به تايید شوراي نگهبان رسیده 8/5/1376شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 اكبر ناطق نوريشوراي اسالمي ـعلي

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

 

 

اهاي آزاد در صورت المللي مداخله در دريقانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين

 آلودگي نفتي و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غير نفتيبروز سوانح

 

المللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسیون بین

 ت بروز آلودگي غیر نفتيآلودگي نفتي و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورسوانح

 

 ـ به دولت اجازه داده مي المللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت شود به كنوانسیون بینماده واحده 

( ماده و يك پیوست و پروتكل مداخله در درياهاي 17مقدمه، بروز سوانح آلودگي نفتي مشتمل بر يك

به شرح پیوست ( ماده11شتمل بر يك مقدمه و آزاد در صورت بروز آلودگي ناشي از مواد غیر نفتي م

تبصره ـ ارجاع اختالفهاي ناشي از اجراي اين كنوانسیون ملحق شود و اسناد الحاق را تسلیم نمايد. 

 الرحیمالرحمناهللبسمبه مصالحه يا داوري با تصويب مراجع ذيصالح قانوني خواهد بود. 

 درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي  المللي مربوط به مداخله دركنوانسیون بین

 هاي خود در مقابل پیامدهايبا آگاهي از نیاز به حمايت از منافع ملتكشورهاي عضو اين كنوانسیون: 

ت با اعتقاد به اينكه تحشديد سانحه دريايي ناشي از خطر آلودگي نفتي در دريا و خطوط ساحلي. 

ا خصوصیت استثنايي براي حمايت از چنین منافعي در درياهاي اين شرايط ممكن است اقداماتي ب

http://www.dastour.ir/Print/?LID=171190
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اين گونه اقدامات تاثیري بر اصل آزادي درياهاي آزاد نخواهد داشت، به آزاد ضروري باشد و اينكه

 :اندقرار زير توافق نموده

o  توانند در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دريايي ـ اعضاي اين كنوانسیون مي 1ـ  1ماده

ز الوقوع اشديد و قريبيا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیري، كاهش يا رفع خطرات و

ربط خود در اثر آلودگي يا تهديد آلودگي دريا به وسیله نفت كه خطوط ساحلي يا منافع ذي

باشد، اقداماتي را در درياهاي زيانبار بزرگ قابل انتظار ميمنجر شدن آن به پیامدهاي "منطقا

هايي ـ با اين حال بر اساس اين كنوانسیون هیچگونه اقدامي علیه كشتي 2عمل آورند.  آزاد به

ه ارتباط با ارايبرداري يك كشور قرار داشته و در آن زمان تنها دركه تحت مالكیت يا بهره

 .اند نبايد انجام پذيردخدمات غیر تجاري دولتي بكار گرفته شده

o  ها به گل نشستن به معني تصادم كشتي "دريايي"ـ سانحه  1ـ از نظر اين كنوانسیون  2ماده

يا ديگر حوادث دريانوردي يا ديگر اتفاقات بر روي يك كشتي يا خارج از آن كه منجر 

الوقوع از جهت ورود خسارات عمده به كشتي يا هاي عمده يا تهديد قريبورود خسارتبه

الف ـ هر گونه شناور اقیانوس پیما از ـ عبارت است از  "كشتي"ـ  2باشد. شود، ميكاال مي

هر نوع كه باشد، و. ب ـ هر گونه وسیله متحرك شناور در آب، به استثناي تاسیسات يا 

 "نفت"ـ  3برداري منابع بستر دريا، كف اقیانوس وزير آن. وسايل مربوط به اكتشاف و بهره

 "منافع ذيربط"ـ  4باشد. ينفت سوخت، نفت ديزل و روغن روان كننده مبه معني نفت خام،

عبارت است از منافع كشور ساحلي كه به طور مستقیم تحت تاثیر سانحه دريايي يا تهديد 

الف ـ فعالیتهاي ساحلي دريايي، بندري يا داخل خور، از ناشي از آن قرار گرفته، مانند ـ 

شد. ب ـ باجمله فعالیتهاي ماهیگیري كه وسیله اصلي امرار معاش اشخاص ذيربط مي

هاي توريستي منطقه مربوط. ج ـ سالمت مردم ساحل نشین و سالم ماندن منطقه جاذبه

به معني سازمان  "سازمان"ـ  5مربوط، از جمله حفظ منابع زنده دريايي و حیات وحش. 

 .باشدالدولي دريانوردي ميمشورتي بین

o  به عمل 1را برابر ماده ـ هنگامي كه كشور ساحلي در اعمال حقوق خود اقداماتي  3ماده )

الف ـ قبل از انجام هر گونه اقدامي، كشور ساحلي بايد شود: آورد، مقررات زير اعمال ميمي

اند، به ويژه كشور يا كشورهاي صاحب با ديگر كشورهايي كه متاثر از سانحه دريايي بوده

رش را به هر مشورت نمايد. ب ـ كشور ساحلي بايد بدون تاخیر اقدامات مورد نظپرچم،

ود ششخص حقیقي يا حقوقي كه براي آن كشور مشخص بوده يا در حین مشورت مشخص

كه داراي منافعي هستند كه منطقا ممكن است تحت تاثیر آن اقدامات قرار گیرند، اطالع 

آنها عنوان نمايند، مورد توجه قرار نظري را كه ممكن استدهد. كشور ساحلي بايد هر نقطه
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تواند قبل از انجام هر اقدامي با كارشناسان مستقل مشورت ر ساحلي ميدهد. ج ـ كشو

 شود انتخابنگهداري مينمايد. اسامي اينگونه كارشناسان بايد از فهرستي كه نزد سازمان

العاده اضطراري كه اقدامات الزم بايد فوري انجام پذيرد، هاي فوقد ـ در وضعیتشود. 

كه از پیش آغاز شده ع قبلي يا مشورت يا ادامه مشورتيتواند بدون اطالكشور ساحلي مي

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 

و در ارايه هر گونه كمك به اشخاصي كه در بكار برده اجتناب از به خطر انداختن جان افراد

باشند، اهتمام نمايد و در موارد معرض خطر قرار داشته و نیازمند به اينگونه كمكها مي

موجبات مراجعت كاركنان كشتي به كشورشان را تسهیل نموده و هیچگونه مانعي در مقتضي

( بايد بدون تاخیر به كشورها 1هو ـ اقدامات انجام شده در اعمال ماداين مورد ايجاد ننمايد. 

 اطالع دادهو اشخاص حقیقي يا حقوقي شناخته شده ذيربط، همچنین به دبیر كل سازمان

 .شود

o  3ـ تحت نظارت سازمان بايد فهرستي از اسامي كارشناسان كه به موجب ماده  1ـ  4ماده )

ن بايد شود و سازماارياند، تهیه و تنظیم و نگهدبیني قرار گرفتهاين كنوانسیون مورد پیش

مقررات الزم و مناسب را در اين ارتباط از جمله در مورد تعیین صالحیتهاي الزم، تدوين 

تواند به وسیله كشورهاي عضو سازمان و ـ معرفي افراد براي درج در فهرست مي 2نمايد. 

، هخدمات ارايه شديا اعضاي اين كنوانسیون صورت پذيرد. دستمزد كارشناسان براساس

 .توسط كشورهاي استفاده كننده از اين گونه خدمات پرداخت خواهد شد

o  بايد با میزان 1ـ اقدامات به عمل آمده توسط كشور ساحلي براساس ماده  1ـ  5ماده )

ـ چنین  2باشد. كند، متناسبهايي كه آن كشور را تهديد ميخسارت واقعي يا خسارت

( الزم است، 1براي رسیدن به اهداف مذكور در ماده  اقداماتي نبايد از آنچه به صورت منطقي

اي اهداف متوقف شود. اقدامات مزبور نبايد به گونهفراتر باشد و بايد به محض دستیابي به آن

غیر ضروري با حقوق و منافع كشور صاحب پرچم، كشورهاي ديگر و يا هر شخص حقیقي 

بي اينكه آيا اقدامات متناسب با میزان ـ در ارزيا 3حقوقي ذيربط ، برخورد داشته باشد. يا

الف ـ میزان و احتمال خسارت ر گرفته شود ـ باشد مراتب زير بايد در نظخسارت مي

و. الوقوع در صورت عدم اجراي آن اقدامات، و. ب ـ احتمال موثر بودن آن اقدامات،قريب

 .شود ث ـ میزان خساراتي كه ممكن است براثر انجام اقدامات مزبور ايجاد

o  هر عضوي كه در جهت خالف مقررات كنوانسیون حاضر اقداماتي را انجام داده ـ  6ماده

میزان خسارات ناشي كه موجب ورود خسارت به ديگران شده باشد، به پرداخت غرامت به
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( الزم است فراتر 1از اقداماتي كه به طور منطقي از آنچه براي نیل به اهداف مذكور در ماده 

 .شودملزم ميباشد، مي

o  هیچیك از مفاد اين كنوانسیون هرگونه حق، وظیفه، امتیاز و مصونیتي كه به گونه ـ  7ماده

 شخص حقیقي يا حقوقيديگري قابل اعمال بوده را تضییع نكرده و يا هريك از اعضا و يا هر

ذينفع را از هر گونه وسیله جبران خسارتي كه به نحو ديگري قابل اعمال است محروم 

 .صريح قید شده باشدنخواهد كرد مگر اينكه به صورت

o  1ـ هرگونه اختالف بین اعضا از نظر مغايرت اقدامات انجام شده بر اساس ماده 1ـ  8ماده )

میزان چنین غرامتي، اگر با ( و6با مفاد اين كنوانسیون، لزوم پرداخت غرامت به موجب ماده

هاي كه آن اقدامات را انجام داده و خواهان انجام گفتگو بین اعضاي درگیر، يا بین عضوي

نشده باشد، چنانچه طرفها به صورت ديگري نیز توافق حقیقي و يا حقوقي، حل و فصل

ننمايند، به درخواست هريك از طرفهاي ذيربط به مصالحه ارجاع و چنانچه مصالحه با 

ه شده، درنظر گرفت همراه نباشد، به داوري به صورتي كه در پیوست اين كنوانسیونموفقیت

ـ عضوي كه اقداماتي انجام داده حق ندارد تنها بر اين اساس كه توسل به  2شود. ارجاع مي

نیامده، در مقابل همه طرق جبران خسارت به موجب قوانین داخلي در دادگاههايش به عمل

 .درخواست مصالحه يا داوري برابر مفاد بند پیشین خودداري نمايد

o  ماه يكهزار و سیصد و چهل و نه هجري ن كنوانسیون براي امضا تا دهم ديـ اي 1ـ  9ماده

آن پس براي الحاق شمسي برابر با سوم دسامبر سال يكهزار و نهصد و هفتاد میالدي واز

ـ كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا هر نمايندگي تخصصي مربوط به  2باشد. مفتوح مي

توانند دادگستري ميالمللييا اعضاي اساسنامه ديوان بینالمللي انرژي اتمي آن يا آژانس بین

الف ـ امضاي بدون شرط تصويب، پذيرش يا به صورتهاي زير عضو اين كنوانسیون شوند. 

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  ـ تصويب، پذيرش، تايید يا الحاق با تسلیم سند رسمي به همین مضمون به  1ـ  10ماده

ـ تسلیم هر سند تصويب، پذيرش، تايید يا الحاق  2دبیر كل سازمان، رسمیت خواهد يافت. 

االجرا شدن اصالحیه اين كنوانسیون در ارتباط با كلیه اعضاي موجود يا پس از پس از الزم

االجرا شدن اصالحیه در ارتباط با اعضاي فوق، شامل ي الزماقدامات الزم براانجام كلیه

 .كنوانسیون تغییر يافته توسط اصالحیه تلقي خواهد شد

o  هاي پانزده كشور ـ اين كنوانسیون در نودمین روز پس از تاريخ امضاي دولت 1ـ  11ماده

ذيرش، پتصويب، به صورت امضاي بدون شرط تصويب، پذيرش، تايید، يا با تسلیم اسناد
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اين "ـ براي هر كشوري كه بعدا 2االجرا خواهد شد. تايید يا الحاق به دبیر كل سازمان، الزم

دن االجرا ششود، زمان الزمكنوانسیون را تصويب، پذيرش، يا تايید نموده يا به آن ملحق مي

 .باشدتسلیم سند مربوط توسط آن كشور ميآن در نودمین روز پس از

o  ا االجرتواند توسط هر عضوي در هر زمان پس از تاريخ الزمين كنوانسیون ميـ ا 1ـ  12ماده

ـ انصراف با تسلیم يك سند به  2شدن كنوانسیون براي آن كشور، مورد انصراف قرار گیرد. 

تري كه در سند انصراف ـ انصراف يك سال يا مدت طوالني 3شود. دبیر كل سازمان نافذ مي

 .شودنافذ ميیم سند انصراف به دبیر كل سازمان،بدان تصريح شده پس از تسل

o  ـ در مواردي كه مسوولیت اداره امور سرزمین به عهده سازمان ملل متحد بوده  1ـ  13ماده

كنوانسیون المللي يك سرزمین به عهده هر كشور عضو اينيا مسوولیت روابط بین

دار در آن سرزمین ات صالحیتاشخاص ياد شده بايد در كمترين زمان ممكن با مقامباشد،مي

موجبات شمول اين كنوانسیون را نسبت به مشورت نموده يا با انجام اقدامات مناسب ديگر

توانند در هر زماني به وسیله يك اطالعیه كتبي به دبیر كل آن سرزمین فراهم نمايند و مي

يابد. مي یز گسترشنمايند كه حیطه شمول اين كنوانسیون نسبت به آن سرزمین نسازمان اعالم

ـ حیطه شمول اين كنوانسیون از تاريخ دريافت آن اطالعیه و يا از هر تاريخ ديگري كه  2

ـ سازمان ملل متحد  3يابد. ميدر آن اطالعیه قید شده، به سرزمین ياد شده در آن، گسترش

زمان، پس تواند در هر اي صادر نموده مي( اين ماده اطالعیه1يا هر عضوي كه به موجب بند

يك سرزمین به ترتیب فوق گسترش يافته، از طريق از تاريخي كه شمول كنوانسیون به

اطالعیه كتبي به دبیر كل سازمان اعالم نمايد كه شمول اين كنوانسیون در مورد سرزمین ياد 

ـ شمول اين كنوانسیون نسبت به هر سرزمین ياد شده  4شود. اطالعیه، متوقف ميشده در

ه يك سال يا مدت بیشتري كه در آن قید شده، پس از تاريخ دريافت اطالعیه در اطالعی

 .شوددبیر كل سازمان، متوقف ميتوسط

o  ر يا اصالح اين كنوانسیون كنفرانسي تواند به منظور تجديدنظـ سازمان مي 1ـ  14ماده

كل ـ سازمان در صورت درخواست حداقل يك سوم اعضا كنفرانسي متش 2برگزار نمايد. 

كنوانسیون برگزار از كشورهاي عضو اين كنوانسیون به منظور تجديد نظر يا اصالح اين

 .خواهد نمود

o  ـ دبیر كل  2شود. ـ اين كنوانسیون براي نگهداري به دبیر كل سازمان توديع مي 1ـ  15ماده

اند وستهپی الف ـ به كلیه كشورهايي كه اين كنوانسیون را امضا نموده يا به آنسازمان بايد ـ 

الف ـ هر امضا يا سپردن سند جديد به همراه تاريخ آن.  1الف مراتب زير را اطالع بدهد ـ 

ـ  3الف ـ سپردن هرگونه سند انصراف از اين كنوانسیون به همراه تاريخ توديع آن.  2
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( و توقف 13( ماده 1گسترش حیطه شمول اين كنوانسیون به هر سرزمیني بر اساس بند 

تاريخي كه به ترتیب فوق حیطه شمول اين ( آن ماده به همراه4آن بر اساس مفاد بند شمول 

كنوانسیون گسترش يافته يا متوقف خواهد شد. ب ـ ارسال نسخ مصدق اين كنوانسیون به 

 .ندندپیوكلیه كشورهاي امضا كننده و همچنین كلیه كشورهايي كه به اين كنوانسیون مي

o  االجرا شدن اين كنوانسیون متن آن توسط دبیر كل سازمان به به محض الزمـ  16ماده

سازمان ملل متحد، ( منشور102دبیرخانه سازمان ملل متحد براي ثبت و انتشار براساس ماده 

 .فرستاده خواهد شد

o  هاي انگلیسي و فرانسه تنظیم شده و هر دو اين كنوانسیون در يك نسخه به زبانـ  17ماده

شده  اسپانیولي نیز آمادههاي روسي وباشد. ترجمه رسمي به زبانمعتبر ميمتن بطور يكسان 

در تايید مراتب فوق، امضاكنندگان و همراه با نسخه اصلي امضا شده نگهداري خواهد شد. 

اند، اين زير كه به طور رسمي، توسط دولت متبوع خود براي اين منظور اختیار يافته

هشتم آذر ماه سال يكهزار و سیصد و چهل و هشت هجري اند. كنوانسیون را امضا نموده

 .شمسي برابر با بیست و نهم نوامبر سال يك هزار و نهصد و شصت و نه ـ بروكسل

o پیوست فصل اول ـ مصالحه 

  تشريفات مصالحه بايد برابر مقررات مندرج در اين فصل باشد مشروط بر ـ  1ماده

 .ه باشنداينكه دو طرف مربوط تصمیم ديگري نگرفت

  اين كنوانسیون يك كمیسیون مصالحه بنابه درخواست 8ـ در اجراي ماده  1ـ  2ماده )

ـ تسلیم درخواست مصالحه توسط يك  2شود. يك عضو از عضو ديگر، تشكیل مي

عضو بايد شامل شرحي از موضوع به همراه هر گونه مدارك تاكید كننده ديگر باشد. 

دو طرف به جريان افتاده باشد هر عضو ديگري  ـ چنانچه تشريفات رسیدگي بین 3

ساحلي عضو كه كه اتباع يا اموال او تحت تاثیر همان اقدامات واقع شده يا كشور

تواند با دادن اطالعیه كتبي به دو طرف كه در ابتدا اقدامات مشابهي انجام داده، مي

ر اينكه يكي از ملحق گردد، مگاند، به جريان مصالحهجريان رسیدگي را آغاز نموده

 .دو طرف اخیرالذكر به چنین الحاقي معترض باشد

  يابد ـ يك عضو توسط كشور ـ كمیسیون مصالحه از سه عضو تشكیل مي 1ـ  3ماده

اتباع يا ساحلي كه اقدامات را انجام داده معرفي شده، يك عضو توسط كشوري كه

عضو سوم كه رياست  شود واموال آن تحت تاثیر آن اقدامات واقع شده معرفي مي

ـ  2شود. تعیین ميكمیسیون را بر عهده خواهد داشت با توافق دو عضو اصلي

( 4برابر تشريفات مندرج در ماده "مصالحه دهندگان بايد از میان فهرستي كه قبال
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( روزه از تاريخ 60ـ اگر در خالل يك دوره زماني  3زير تنظیم شده، انتخاب شوند. 

 ايحه، طرفي كه چنین درخواستي از او به عمل آمده اطالعیهدريافت درخواست صال

اي كه وي مسوول در خصوص مخالفت با معرفي مصالحه دهندهبه طرف ديگر

روزه از (30باشد، نداده باشد، يا چنانچه در طول يك دوره زمانيانتخابش مي

د، دو ومعرفي دومین نفر از اعضاي كمیسیون كه بايد توسط دو طرف تعیین شتاريخ

د، دبیر باشنمصالحه دهنده اول از طريق توافق قادر به تعیین ريیس كمیسیون نشده

كل سازمان بايد بنابه درخواست هركدام از دو طرف، انتخاب مورد لزوم را در خالل 

ند بايد شوبدين ترتیب تعیین ميروز به انجام رساند. اعضاي كمیسیون كه(30مدت 

ـ ريیس كمیسیون به هر روشي  4پیشین انتخاب شوند. از فهرست ياد شده در بند 

كه تعیین شود، در هیچ موردي نبايد داراي ملیت يكي از كشورهاي دو طرف اصلي 

 .مصالحه بوده يا باشد

  فوق بايد شامل اشخاص صالحیت داري 3ـ فهرست ياد شده در ماده  1ـ  4ماده )

به ه وسیله سازمان به صورتاند بوده و همچنین بكه به وسیله اعضا تعیین شده

از  "نفر را كه لزومي ندارد حتما(4تواندهريك از اعضا ميهنگام نگهداري شود. 

( 6ملیت وي باشند براي درج در فهرست تعیین نمايد. انتخاب هر نفر براي مدت 

ـ در صورت فوت يا استعفاي يكي از افراد  2باشد. قابل تجديد ميسال بوده و

تواند جانشیني را ت، عضوي كه چنین شخصي را معرفي نموده ميمندرج در فهرس

 .معرفي نمايدبراي مدت باقیمانده

  ـ كمیسیون مصالحه آيین كار خود را كه براساس آن در كلیه موارد  1ـ  5ماده

به پذير است تنظیم خواهد نمود، مگر در صورتي كه دو طرفرسیدگي عادالنه امكان

كمیسیون در ارتباط با امر تحقیق و رسیدگي بايد برابر  گونه ديگري توافق كنند.

اختالفات آمیزمفاد فصل سوم كنوانسیون الهه در مورد حل و فصل مسالمت

المللي مصوب بیست و ششم مهر ماه سال يكهزار و دويست و هشتاد و شش بین

هفت میالدي، عمل هجري شمسي برابر با هجدهم اكتبر سال يكهزار و نهصد و

ـ نمايندگي دو  2گیري نمايد. د مگر آنگه به اتفاق آرا، به گونه ديگري تصمیمنماي

 شان عمل بهطرف نزد كمیسیون مصالحه توسط نمايندگاني خواهد بود كه وظیفه

ند توانهمچنین هركدام از دو طرف ميباشد،عنوان میانجي بین دولت و كمیسیون مي

اند له دو طرف بدين منظور معرفي شدهاز خدمات مشاوران و كارشناساني كه به وسی

و رسیدگي به شهادت همه كساني را كه شهادت آنها به جويي نموده و استماعبهره
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ـ كمیسیون داراي اين حق  3باشد را درخواست نمايند. نظر آن طرف مفید مي

باشد كه از نمايندگان، مشاوران و كارشناسان دو طرف و همچنین از اشخاص مي

كه فراخواني آنها را مفید تشخیص دهد هايشان، در صورتيايت دولتديگر با رض

 .درخواست اداي توضیحات نمايد

  تصمیمات كمیسیون مصالحه بايد با اكثريت آرا گرفته شود و كمیسیون ـ  6ماده

كرد حكمي در مورد موضوع اصلي اختالف جز با حضور همه اعضا صادر نخواهد

 .ونه ديگري توافق كنندمگر در صورتي كه دو طرف به گ

  دو طرف بايد موجبات تسهیل كار كمیسیون مصالحه را فراهم آورده و به ـ  7ماده

 الف ـويژه برابر قانون خود وبا بكارگیري كلیه امكاناتي كه در اختیار دارند ـ 

اطالعات و مدارك الزم را به كمیسیون ارايه نمايند. ب ـ امكان ورود كمیسیون به 

شان براي استماع شهادت شهود يا كارشناسان و ديدن صحنه را زمینقلمرو سر

 .فراهم سازند

  وظیفه كمیسیون مصالحه روشن نمودن موضوعات مورد اختالف، ـ  8ماده

گردآوري كلیه اطالعات مربوط بدين منظور، از طريق انجام رسیدگي يا طرق ديگر 

 از رسیدگي دعوا، كمیسیون باشد. پسكوشش براي ايجاد مصالحه بین دو طرف ميو

ین داده با تعیبايد توصیه خود را كه در ارتباط با موضوع بحث مناسب تشخیص

شود به دو طرف اعالم نمايد واز دو طرف عضو روز نمي(90مدتي كه بیشتر از

پذيرش يا عدم پذيرش خواسته شود كه در خالل اين مدت نظر خود را در مورد

 .يندتوصیه ياد شده، اظهار نما

  لي ها به صورت كتوصیه بايد با بیان داليل همراه باشد. چنانچه اين توصیهـ  9ماده

محق ر همه اعضاي كمیسیون نباشد هركدام از مصالحه دهندگانيا جزيي مبین نظ

 .اي ارايه و تسلیم نمايدخواهد بود كه نظريه جداگانه

  كدام از آنها پاسخ ه دو طرف هیچروز پس از اعالم توصیه ب(90چنانچه تا ـ  10ماده

باشند. موافق خود را به طرف ديگر در خصوص پذيرش آن توصیه اعالم ننموده

شود. همچنین اگر كمیسیون در ظرف مدت تعیین شده در مصالحه ناموفق تلقي مي

طرف به گونه ديگري فوق تشكیل نشده باشد، يا در صورتي كه دو(3ماده(3بند 

د يا، كمیسیون نتوانسته باشد توصیه خود را ظرف مدت يك سال توافق نكرده باشن

مصالحه موفقیت آمیزي تلقي نخواهد از زمان تعیین ريیس كمیسیون، صادر نمايد،

 .شد
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  ـ هر عضو كمیسیون براي كار خود اجرت دريافت خواهد نمود. چنین  1ـ  11ماده

كدام در شود كه مشاركت هر اجرتي براساس توافق دو طرف تعیین مي

هاي متفرقه ناشي از انجام ـ هزينه 2اجرت به نسبت مساوي خواهد بود. پرداخت

 .شودكار كمیسیون به همین روش بین دو طرف تسهیم مي

  توانند با توافق دو طرف اختالف در هرزمان در طول روند مصالحه ميـ  12ماده

ات اختالفو فصل يكديگر در مورد مراجعه به يك روش رسیدگي متفاوت براي حل

 .گیري نمايندتصمیم

o فصل دوم ـ داوري 

  ـ تشريفات داوري بايد برابر مقررات مندرج در اين فصل باشد، مگر  1ـ  13ماده

ـ در صورت عدم موفقیت  2گیري نمايند. آنكه دو طرف به گونه ديگري تصمیم

روز پس از شكست مصالحه (180مصالحه، درخواست داوري تنها ظرف مدت 

 .باشدانجام پذير مي

  ديوان داوري شامل سه عضو خواهد بود ـ يك داور توسط كشور ساحلي ـ  14ماده

 اموالششود، يك داور توسط كشوري كه اتباع ياكه اقدامات را انجام داده معرفي مي

شود و داور ديگر براساس توافق بین تحت تاثیر آن اقدامات واقع شده معرفي مي

 .عمل خواهد نمودكر انتخاب و به عنوان ريیس ديوان داوريدو داور اخیرالذ

  روز از معرفي داور دوم، ريیس (60ـ چنانچه پس از سپري شدن مدت  1ـ  15ماده

ايد بديوان انتخاب نشده باشد، دبیر كل سازمان بنابه درخواست هركدام از دو طرف

جد شرايطي كه روز بعدي چنین انتخابي را از فهرست اشخاص وا(60ظرف مدت 

فهرست جداي از اند، به عمل آورد. اين( فوق تعیین شده4از قبل برابر مفاد ماده 

( كنوانسیون و همچنین فهرست 4بیني شده در ماده فهرست كارشناسان پیش

باشد، هرچند نام يك شخص ميپیوست حاضر(4مصالحه دهندگان موضوع ماده 

وهم در فهرست داوران، آمده باشند. با تواند هم در فهرست مصالحه دهندگان مي

تواند براي مصالحه دهنده در اختالف عمل نموده نمياين حال شخصي كه به عنوان

ـ چنانچه ظرف مدت  2همان موضوع براي عمل به عنوان داور انتخاب شود. 

روز از زمان دريافت درخواست، يكي از دو طرف، عضو ديوان را كه مسوولیت (60

تواند مراتب را به طور مستقیم به ديگر ميدارد، معرفي ننمايد، طرف تعیین آن را

روز از (60اطالع دبیر كل سازمان رسانده و او بايد ريیس ديوان را ظرف مدت 

ـ ريیس ديوان بايد پس از معرفي  3ماده، انتخاب نمايد. ( اين1فهرست موضوع بند 
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نمايد كه به همان روش و تحت  شدن، از طرفي كه داور را تعیین ننموده، درخواست

اين كار بنمايد. چنانچه طرف ياد شده اقدام به انتخاب همان شرايط مبادرت به انجام

مورد لزوم ننمايد، ريیس ديوان بايد از دبیر كل سازمان درخواست نمايد كه اين 

ـ چنانچه  4شرايط و ترتیب مطروح در بند پیشین به عمل آورد. انتخاب را برابر

ديوان برابر مفاد اين ماده انتخاب شود، جز در صورت رضايت طرف يا  ريیس

ـ در  5بوده داشته باشد. هاي ديگر نبايد ملیت يكي از دو طرف مربوط را داراطرف

صورت فوت يا عدم حضور داوري كه يكي از دو طرف مسوولیت انتخاب وي را 

فوت يا عدم حضور روز از تاريخ(60داشته است، طرف ياد شده بايد ظرف مدت 

نسبت به معرفي جايگزين وي اقدام نمايد. اگر طرف ياد شده در مورد معرفي داور 

به كار خود ادامه خواهد داد. در اقدامي ننمايد، داوري با حضور داوران باقي مانده

صورت فوت يا عدم حضور ريیس ديوان، داوري با حضور داوران باقي مانده به 

فوت يا عدم حضور ريیس ديوان، جانشین داد. در صورتكار خود ادامه خواهد 

فوق تعیین شده و در صورت عدم توافق بین اعضاي ديوان (14وي برابر مفاد ماده 

از فوت يا عدم حضور، برابر مفاد اين ماده تعیین خواهد روز پس(60ظرف مدت 

 .شد

  يگري كه چنانچه رسیدگي بین دو طرف شروع شده باشد، هر عضو دـ  16ماده

اتباع يا اموال آن تحت تاثیر همان اقدامات واقع شده باشد، يا هر كشور 

تواند با دادن اطالعیه كتبي به عضوي كه اقدامات مشابهي را انجام داده، ميساحلي

وارد اند، به جريان رسیدگي داوريهايي كه در ابتدا رسیدگي را آغاز نمودهطرف

 .رالذكر به چنین ورود و الحاقي معترض باشدشود مگر آنكه يكي از دو طرف اخی

  شود، در مورد هر ديوان داوري كه برابر مقررات اين پیوست تشكیل ميـ  17ماده

 .آيین رسیدگي خود تصمیم خواهد گرفت

  ـ تصمیمات ديوان در مورد آيین رسیدگي و محل تشكیل جلسات آن،  1ـ  18ماده

ح نزد آن، بايد با راي اكثريت و همچنین در مورد هرگونه اختالف مطرو

ديوان اتخاذ گردد. غیبت يا امتناع از دادن راي توسط يكي از اعضا ديوان كه اعضاي

 ايجادگیري ديواناند، مانعي در امر تصمیمدو طرف مسوولیت انتخاب آن را داشته

ـ دو طرف  2نخواهد كرد. در صورت تساوي آرا راي نهايي با ريیس خواهد بود. 

موجبات تسهیل كار ديوان را فراهم آورده، و به ويژه برابر قوانین خود وبا بايد 

الف ـ اطالعات و مدارك الزم را به بكارگیري كلیه امكاناتي كه در اختیار دارند ـ 
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شان براي استماع ديوان ارايه نمايند. ب ـ امكان ورود ديوان به قلمرو سرزمین

ـ غیبیت يا كوتاهي  3را فراهم سازند.  شهادت شهود يا كارشناسان و ديدن صحنه

 .در حضور توسط يك طرف مانعي بر سر راه رسیدگي ايجاد نخواهد كرد

  ـ حكم ديوان بايد با شرح داليل همراه باشد. حكم ديوان نهايي و غیر  1ـ  19ماده

ـ هر  2قابل پژوهش خواهد بود. دو طرف بايد فوري حكم ديوان را اجرا نمايند. 

ه در ارتباط با تفسیر و اجراي حكم ديوان بین دو طرف ايجاد شود اختالفي ك

را صادر نموده تواند توسط هركدام از دو طرف براي قضاوت به ديواني كه حكممي

و در صورت عدم امكان چنین امري، به ديوان ديگري كه بدين منظور و به همان 

 .شود، ارجاع شودروش ديوان اولیه تشكیل مي

 بروز آلودگي ناشي از موادي غیر از نفت ط به مداخله در درياهاي آزاد در صورتپروتكل مربو

كه عضو كشورهاي عضو پروتكل حاضر، میالدي(  1973هجري شمسي برابر با  1352مصوب 

انعقاد "مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي "المللي مربوط به كنوانسیون بین

سال يكهزار و سیصد و چهل و هشت هجري شمسي برابر با وكسل به تاريخ هشتم آذرماهيافته در بر

امه با در نظر گرفتن قطعنباشند. بیست و نهم نوامبر سال يكهزار و نهصد و شصت و نه میالدي، مي

لي در الملالمللي در مورد مواد آلوده كننده غیر از نفت مصوب كنفرانس حقوقي بینهاي بینهمكاري

وبا امعان نظر به اينكه متعاقب قطعنامه فوق، (. 1969برابر با(1348دريايي خصوص خسارت آلودگي

هاي آلودگي ناشي از الدولي دريانوردي اقدامات خود را در مورد كلیه جنبهسازمان مشورتي بین

 .انداست، به قرار زير توافق نمودهموادي غیر از نفت تشديد نموده

o  توانند به دنبال بروز يك سانحه دريايي و يا اعمال ضاي اين پروتكل ميـ اع 1ـ  1ماده

ار پیامدهاي زيانبتوان انتظار داشت بهاي كه به صورت منطقي ميمرتبط با چنین سانحه

اي منجر شود، در صورت لزوم به منظور جلوگیري، كاهش يا رفع خطرات شديد و عمده

مربوط خود ناشي از آلودگي يا تهديد به آلودگي عالوقوع نسبت به خط ساحلي يا منافقريب

موادي غیر "ـ  2به وسیله موادي غیر از نفت، اقداماتي را در درياهاي آزاد به عمل آورند. 

الف ـ موادي كه در فهرست تعیین شده توسط عبارتند از ـ (1مورد اشاره دربند  "از نفت

اند كه فهرست مزبور به اين ام برده شدهدار برگزيده به وسیله سازمان نيك نهاد صالحیت

و ب ـ ساير موادي كه احتمال ايجاد خطر براي سالمت انسان، خواهد شد.پروتكل پیوست

اختالل صدمه زدن به تسهیالت رفاهي و يا ايجادآسیب رساندن به منابع زنده و حیات دريايي،

ـ هرگاه يك كشور عضو مداخله  3باشد. هاي مشروع از دريا را دارا ميبرداريدر ساير بهره

( فوق اقدامي را به عمل آورد. 2كننده در ارتباط با يكي از مواد مورد اشاره در جزو ب( بند
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 "ثابت نمايد كه آن ماده تحت شرايط موجود در زمان مداخله منطقاآن عضو موظف است

ك توسط هريشدهالوقوعي ايجاد نمايد كه مشابه خطر ايجاد توانسته خطر شديد و قريبمي

 .باشد( فوق مي2الف( بنداز مواد ياد شده در فهرست مورد اشاره در جزو 

o  كنوانسیون مربوط به مداخله در درياهاي 8( تا 2( و مواد 1( ماده 2ـ مفاد بند 1ـ  2ماده )

میالدي  1969شمسي برابر با هجري 1348آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي مصوب 

( پروتكل 1شود. نسبت به موارد مورد اشاره در ماده كه مربوط به نفت ميو پیوست آن 

ـ از نظر پروتكل حاضر، فهرست كارشناسان مورد اشاره  2باشد. حاضر نیز قابل اعمال مي

اي بسط خواهد يافت كه كارشناسان ( كنوانسیون به گونه4( و3در بندج( مواد 

با موادي غیر از نفت را نیز، شامل شود. معرفي براي ارايه مشاوره در ارتباط دارصالحیت

كشورهاي عضو تواند توسط كشورهاي عضو سازمان واسامي نامزدهاي اين فهرست مي

 .پروتكل حاضر به عمل آيد

o  دار تعیین ( به وسیله نهاد صالحیت1( ماده2بندالف(ـ فهرست مورد اشاره در جز  1ـ  3ماده

ـ هرگونه اصالحیه فهرست پروتكل حاضر  2اهد شد. شده از طرف سازمان، نگهداري خو

كه توسط يك عضو پیشنهاد شده باشد. به سازمان تسلیم خواهد شد و به وسیله سازمان، 

قبل از رسیدگي توسط نهاد صالحیتدار، در میان كلیه اعضاي سازمان و اعضاي ماهحداقل سه

اينكه عضو سازمان باشند  ـ اعضاي پروتكل حاضر اعم از 3شود. پروتكل حاضر پخش مي

 4دار را خواهند داشت. يا نباشند استحقاق شركت در جريان بررسي توسط نهاد صالحیت

ها تنها توسط اكثريت دوسوم اعضاي حاضر وراي دهنده اين پروتكل به تصويب ـ اصالحیه

 ( فوق تصويب شود اين اصالحیه توسط4اي برابر بند ـ چنانچه اصالحیه 5خواهد رسید. 

ـ اصالحیه مزبور  6سازمان براي پذيرش به كلیه اعضاي پروتكل حاضر، ابالغ خواهد شد. 

در پايان مدت شش ماه پس از ابالغ آن، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آنكه در خالل 

پروتكل حاضر اعتراضي در مورد اين اصالحیه آن مدت توسط حداقل يك سوم از اعضاي

( فوق پذيرفته شده تلقي گرديده 6اي كه طبق بندـ اصالحیه 7د. به سازمان اعالم شده باش

ماه پس از پذيرش آن براي كلیه اعضا پروتكل حاضر، به استثناي اعضايي است سه

 .االجرا خواهد بوداند، الزماي مبني بر عدم پذيرش اصالحیه مزبور صادر نمودهاطالعیهكه

o  كشورهايي كه كنوانسیون مورد اشاره در ماده  ـ پروتكل حاضر براي امضا توسط 1ـ  4ماده

حضور در كنفرانس اند همچنین براي هر كشوري كه به( را امضا نموده يا به آن پیوسته2

باشد. پروتكل دعوت شده، مفتوح مي 1973برابر با  1352المللي در مورد آلودگي دريايي بین

 31میالدي تا  1974ژانويه  15با هجري شمسي، برابر  1353.10.10تا 1352.10.25از تاريخ 
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اين ماده (4ـ با رعايت بند  2در مقر سازمان براي امضا مفتوح خواهد ماند.  1974دسامبر 

ـ  3پروتكل حاضر منوط به تصويب، پذيرش يا تايید كشورهاي امضا كننده آن خواهد بود. 

ح اند، مفتوضا ننموده( اين پروتكل براي الحاق توسط كشورهايي كه آن را ام4با رعايت بند 

( 2ـ پروتكل حاضر تنها توسط كشورهايي كه كنوانسیون مورد اشاره در ماده  4خواهد بود. 

رش، تايید تصويب، پذيتواند مورداند ميرا تصويب، پذيرش يا تايید نموده و يا به آن پیوسته

 .يا الحاق قرار گیرد

o  سپردن سند رسمي به همین مضمون به دبیر يا الحاق با تايید،ـ تصويب، پذيرش، 1ـ  5ماده

ـ هرگونه سند تصويب، پذيرش، تايید يا الحاق، كه  2كل سازمان، رسمیت خواهد يافت. 

االجرا شدن هر اصالحیه پروتكل حاضر در ارتباط با كلیه كشورهاي متعاهد پس از الزم

حیه در ارتباط با االجرا شدن اصالپس از تكمیل كلیه اقدامات ضروري براي الزمموجود يا

لقي توسط اصالحیه تكلیه كشورهاي عضو موجود، سپرده شده، شامل پروتكل تغییر يافته

 .خواهد شد

o  ـ پروتكل حاضر در نودمین روز پس از تاريخي كه در آن پانزده كشور، اسناد  1ـ  6ماده

د، جرا خواهد شاالالزمتصويب، پذيرش، تايید يا الحاق را به دبیر كل سازمان سپرده باشند

االجرا ( الزم2االجرا شدن كنوانسیون مورد اشاره در ماده اگرچه پروتكل حاضر تا قبل از الزم

پروتكل را مورد تصويب، پذيرش يا تايید قرار "ـ براي هر كشوري كه بعدا 2نخواهد شد. 

سط ومقتضي تداده و يا بدان ملحق شود، پروتكل حاضر در نودمین روز پس از سپردن سند

 .االجرا خواهد شدچنین كشوري، الزم

o  االجرا تواند توسط هر عضوي در هر زمان پس از تاريخ الزمـ پروتكل حاضر مي 1ـ  7ماده

با تسلیم سندي بدين  "انصراف"ـ  2شدن پروتكل براي آن متعاهد مورد انصراف قرار گیرد. 

پس از يك سال يا مدت  "افانصر"ـ  3مضمون به دبیر كل سازمان، رسمیت خواهد يافت. 

تري كه در سند انصراف بدان تصريح شده، از زمان تسلیم سند انصراف به دبیر كل طوالني

( توسط يك 2ـ انصراف از كنوانسیون مورد اشاره در ماده  4خواهد يافت. سازمان، رسمیت

در يعضو به معني انصراف از پروتكل حاضر توسط آن عضو تلقي خواهد شد. چنین انصراف

( آن كنوانسیون رسمیت 12( ماده 3همان روز رسمیت يافتن انصراف از كنوانسیون برابر بند 

 .خواهد يافت

o  ازمان تواند توسط سـ كنفرانسي به منظور تجديد نظر يا اصالح پروتكل حاضر مي 1ـ  8ماده

ر، حاض ـ سازمان بنابه تقاضاي حداقل يك سوم كشورهاي متعاهد به پروتكل 2برگزار شود. 

 .خواهد دادكنفرانسي از كشورهاي عضو را براي تجديد نظر يا اصالح آن تشكیل
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o  ـ دبیر كل سازمان بايد  2ـ پروتكل حاضر به دبیر كل سازمان سپرده خواهد شد.  1ـ  9ماده

ب اند مراتالف ـ به كلیه كشورهايي كه پروتكل حاضر را امضا نموده يا به آن ملحق شدهـ 

ـ تاريخ  2ـ هر امضا يا سپردن سند جديد به همراه تاريخ آن.  1ع بدهد ـ زير را اطال

ـ سپردن هرگونه سند انصراف از پروتكل حاضر به همراه  3االجرا شدن پروتكل حاضر. الزم

ـ هرگونه اصالحیه پروتكل حاضر يا  4تاريخي كه در آن انصراف رسمیت خواهد يافت. 

هاي ياد شده. ب ـ نسخ برابر م عدم پذيرش اصالحیهپیوست آن و هرگونه اعتراض يا اعال

با اصل پروتكل حاضر را به كلیه كشورهايي كه پروتكل حاضر را امضا نموده يا به آن ملحق 

 .اند، ارسال نمايدشده

o  االجرا شود، يك نسخه برابر با اصل آن توسط به محض اينكه پروتكل حاضر الزمـ  10ماده

ملل متحد، به دبیرخانه ( منشور سازمان102ت و انتشار برابر ماده دبیر كل سازمان براي ثب

 .سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد

o  هاي انگلیسي، فرانسه، روسي و اسپانیاييپروتكل حاضر دريك نسخه اصلي به زبانـ  11ماده 

مضا ا در تايید مراتب فوق،باشد. تنظیم شده است كه هر چهار متن به طور يكسان معتبر مي

ا اند، پروتكل حاضر را امضكنندگان زير كه به گونه مقتضي براي اين منظور اختیار يافته

لندن به تاريخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سیصد و پنجاه و دو هجري شمسي برابر اند. نموده

 .با دوم نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و سه

o  بق دريايي سازمان طفاظت از محیط زيست فهرست مواد تعیین شده توسط كمیته حضمیمه

مواد محلولهاي اسفالتي هنگام حمل به صورت فله( ـ نفت  1پروتكل  1ماده  2جز الف بند 

ه شده تصفینفت اضافات گازويیل با نقطه جوش متوسط هاي پودري پس ماندهتركیبي 

ركیبي مواد تنباتي( غنبه جز روروغن خوشبوكننده نفت سنگین تركیبات حاوي نفت خام 

گازويیل با مواد حاصل از تقطیر روغن توربین روغن دوك روغن نفوذ كننده روغن معدني 

سوخت الكلي هاي تركیبي بنزينرقیق شده گازويیل تركیبات فلشد فید نقطه جوش متوسط 

اتوموتیو یعي( طب روغن سر سیلندربنزينها سوخت پلیمري سوختهاي با كیفیت بهبود يافته 

،  1سوخت جت انواع سوخت جت بانقطه جوش متوسط سوخت هواپیما نوعي بنزين( 

سوخت نفت سفید، سنگین( ، 5سوخت جت ،  4سوخت جت ،  3سوخت جت نفت سفید( 

برشهاي حاصل حاللهاي حاصل از پااليش حالل نفتا حالل معدني جت با درجه اكتان باال 

ريل اكريلونیتاكرولین استون سیانوهیدرين استن استیك انیدريد ـ مواد مضر  2 از تقطیر

امیل مركاپتان فسفات آمونیوم ( %28مايع آمونیاكفسفید آلومینیوم آلیل ايزوتیوسیانیت آلدرين 

فات ل آزين فسمتیآترازين تركیبات ارسنیك موآن تركیبات آنتيآنیلین هیدروكلرايد آنیلین 
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بنزيدين لیندن( ايزومرهاي هگزا كلريد بنزن بنزن اكسید باريم سیانید باريم آزيد باريم گوتین( 

اسید یريك اسید بوتنرمال بوتیل اكريالت سیانید برموبنزيل برم به صورت پودر( بريلیم 

كلرو كلردان ربن يد كتترا كلردي سولفید كربن سوين( كارباريلتركیبات كادمیوم كاكوديلیك 

اسید ين كلرو پیكرخام( هاكلرو هیدرينكلروفرم كلرو دي نیترو بنزن كلرو استوفنون استن 

دي آمین اتیلن مس ها كرزولتركیبات مس جامد( كوكولوس تري اكسید كروم( كرومیك 

دي بنزن  دي كلروها یلیندي كلرو اند.ت د.كلريد سیانوژن برمید سیانوژن تركیبات سیانید 

دي نیترو  6و 4ها دي نیترو انیلن( %40مايع دي متیل آمین سیگون( دي متوآت آلدرين 

تیت اتیل برمو اساپي كلرو هیدرين اندرين تیودان( اندوسولفانها دي نیترو فنلارتوكروزل 

یكلیك اسید فلئوسخشك( ت فنتین استااتیلن دي كلرايد كلرو، اتانول( ،2اتیلن كلرو هیدرين 

ريك اسید هیدروفلیواسید هیروسیانیك هكزا اتیل تترافسفات هكزا كلروبنزن هپتاكلر 

متیل الكل تركیبات جیوه ماالتون  ( BHCگامگزانلیدن تركیبات سرب ايزوپرن ( %40مايع

پاراتون روغن ( %90د نیتريك اسینفتیل تیوره حل شده( نفتالین ها موالسمتیل كلرايد 

نتا كلروفنات سديم پها هالوژنت بي فنیلپليطبیعي( فسفروس اسید فسفريك فنل پاراكوت 

ري كرزيل تفسفات تري تولیل توگزافن دي ايزوسیانیت تولوئن تولوئن استیرن مونومر 

آمونیاك آنیدروس ستالدئید اهنگام حمل بصورت فله( ـ گازهاي مايع  3ـ تي  2،4،5فسفات( 

اتیلن اتان رايد اتیل كلدي متیل آمین كلرين ها بوتیلنتركیب بوتان و پروپان بوتان بوتادين 

پروپان متیل كلريد متیل برمید تركیب متیل استیلن پروپادين  ( LNG متاناكسید اتیلن 

دي انیدروس هیدروژن فلیوريد يد انیدروس هیدروژن كلروينیل كلريد مونومر پروپیلن 

هايي میشوند كه مواد راديواكتیو شامل عناصر و تركیبـ مواد راديواكتیو  4اكسید سولفور 

خطر مواد راديواكتیو، مقررات حمل بي 835هاي آنها مشمول الزامات بخش ايزوتوپ

یباشند ولي المللي انرژي اتمي، م، منتشره توسط آژانس بین1973تجديدنظر شده نسخه

همچون مواد قابل  Bو نوع A هاي نوعتوان آنها را در بستهمحدود به اين مواد نیستند و مي

یوم اورانفیزيون يا مواد حمل شده طبق ترتیبات خاص مانند مواد زير نگهداري يا حمل نمود. 

 . 60كبالت  137سزيم  226راديوم  239پلوتونیم  235

 ده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه ، هفده ماده و يك ]امضاء[قانون فوق مشتمل بر ما

پیوست و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غیر نفتي مشتمل بر يك مقدمه 

مجلس شوراي اسالمي  7/11/1375و يازده ماده و يك ضمیمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

تأيید شوراي نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراي اسالمي  به 16/11/1375تصويب و در تاريخ 

 ـ علي اكبر ناطق نوري
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 الزام دولت جهت تنظيم اليحه قانوني نفتقانون -19

 

  ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزارت نفت موظف است ظرف مدت چهار ماه اليحه نفت

ن ايراو قانون اساسي جمهوري اسالميموازين اسالميو اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق بر

 .تقديم نمايدقانون اساسي به مجلس شوراي اسالمي 74تهیه و طبق اصل 

 نون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه پانزدهم اسفند ماه يك هزار و سیصد ]امضاء[ قا

س رئیرسید. تصويب مجلس شوراي اسالميو شصت و يك با حضور شوراي محترم نگهبان به

 هاشميـ اكبر مجلس شوراي اسالمي

astour.ir/Print/?LID=109727http://www.d 
 

 

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

 

 

 اليحه قانوني راجع به تشكیل كمیسیون خاص در مورد قراردادهاي نفتي

به  18/10/1358اليحه قانوني راجع به تشكیل كمیسیون خاص در مورد قراردادهاي نفتي كه در جلسه مورخ 

 .صويب شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران رسیده است بپیوست ابالغ میگرددت

  ماده واحده ـ كلیه قراردادهاي نفتي كه به تشخیص كمیسیون خاصي كه از طرف وزير نفت تعیین

ده و يكن تلقي گرديلمايران تشخیص داده شود كانشود مغاير با قانون ملي شدن صنعت نفت درمي

 اينباشد. انعقاد و اجراي اين قراردادها به رأي اين كمیسیون قابل حل و فصل ميدعاوي ناشي از 

 .كمیسیون با شركت نماينده وزارت امور خارجه خواهد بود

 امضاء[شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران[ 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=165501
http://www.dastour.ir/Print/?LID=109727
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 اليحه قانوني تأسیس وزارت نفت 3اليحه قانوني راجع به تمديد مهلت مقرر در ماده 

 

  1358.7.8اليحه قانوني تأسیس وزارت نفت مصوب  3ماده واحده ـ مهلت تعیین شده در ماده 

مدت بايد سازمان و تشكیالت وزارت نفت و ماه تمديد و ظرف اين 3شوراي انقالب به مدت 

تابعه از طرف وزارت نفت به سازمان امور اداري و استخدامي كشور پیشنهاد گردد و اين  شركتهاي

 .و تشكیالت پس از تصويب آن سازمان قطعیت خواهد داشتسازمان

 امضاء[شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران[ 

int/?LID=101582http://www.dastour.ir/Pr 
 

 

ط حمايت و توسعه محي« اي كويت براي همكاري دربارهكنوانسيون منطقه»اليحه قانوني راجع به  -21

 الودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضرهپروتكل مربوط به مبارزه با»و « زيست دريائي و نواحي ساحلي

 «درموارد اضطراري

 

 

  اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محیط زيست كنوانسیون منطقه»ماده واحده ـ

پروتكل مربوط به مبارزه باآلودگي ناشي از نفت »ماده و  30مشتمل بر « ليدريائي و نواحي ساح

( تصويب و بوزارت امور 4/2/57) 1978آوريل  24مورخ « وساير مواد مضره درموارد اضطراري

 .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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قانون مربوط به قرارداد فروش و خريد گاز طبيعي بين شركت ملي گاز ايران و شركتهاي روهر  -22

 Oesterre Ich Ischem و نفت معدني اتريش (Gazdefrance)و گازدوفرانس Ruhrgaz گاز

Ineraloel Verwaltun GAkt Iengesellschaft 

 

 

 1354قرارداد فروش و خريد گاز طبیعي مورخ نهم آذر ماه  19و  18حده ـ مندرجات مواد ماده وا 

 (2) آلماني() RUHRGAz (1) :ايران و شركتهايشاهنشاهي( منعقد بین شركت ملي گاز 2534)

GAZDEFRANCE ()(3) فرانسوي Oesterre Ich Ischem Ineraloel Verwaltung 

Akt Iengesellschaft(اتريشي ) قرارداد سه جانبه داوري منعقد در تاريخ نهم آذر  4همچنین ماده

 مؤسسهالذكر وشاهنشاهي( بین شركت ملي گاز ايران و شركتهاي فوق 2534) 1354ماه 

(V/OSojuzgazexport) گرددشوروي تأيید و تنفیذ مي. 

  2537.2.18دوشنبه ]امضاء[ قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز 

سي و هفت شاهنشاهي به تصويب مجلس در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و

ريیس مجلس شوراي ملي ـ عبداهلل رياضي اصل فرمان هماوني و قانون در دفتر شوراي ملي رسید. 

 بدنخست وزير است. وزير مشاور در امور پارلماني ـ هالكو رام
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 فصل اول ـ كلیات و سرمايه 
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o  2510( 1330ـ شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نهم ارديبهشت ) 1ماده 

شود، شركت سهامي است ميتأسیس گرديده و در اين اساسنامه از اين پس شركت نامیده

كه عملیات خود را با توجه به وظائف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب 

ساير قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمي به موجب و 2533( 1353هشتم مرداد )

 .نمايداصول بازرگاني اجراء مي اين اساسنامه و طبق

o  هايي براي تواند شعب يا نمايندگيـ مركز اصلي شركت تهران است و شركت مي 2ماده

 .كشور تأسیس نمايداجراي عملیات مقرر در اين اساسنامه در داخل و خارج

o  ي لـ سرمايه شركت يكصد میلیارد ريال است كه منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ريا 3ماده

صاحب سهام متعهد است كه قسمت با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گرديده است. 

پرداخت نشده سرمايه را به تقاضاي هیأت مديره و تصويب مجمع عمومي پرداخت كند. 

پیشنهاد هیأت مديره و تأيید مجمع عمومي و تصويب نهايي هیأت افزايش سرمايه منوط به

 .سهام شركت متعلق به دولت ايران و غیر قابل انتقال استكلیه وزيران خواهد بود. 

 فصل دوم ـ موضوع ـ وظايف ـ حقوق و اختیارات شركت 

o  ـ موضوع شركت عبارت است از اعمال حق مالكیت ملت ايران نسبت به منابع نفتي  4ماده

 وصنعت نفت و گاز و پتروشیمي و گازي سرتاسر كشور و فالت قاره و اشتغال به عملیات

اف برداري و اكتشالف ـ تفحص و نقشهصنايع وابسته در داخل و خارج كشور به شرح زير: 

و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي طبیعي ديگر 

هاي به استثناي ذغال سنگ( و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآوردهجامد )اعم از مايع و

فید و اقسام نفت سیل گاز و گاز مايع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزين واصلي نفتي از قب

نفت گاز و نفتهاي سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتي كه تولید نیرو نمايد. همچنین 

كردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه

الذكر در سراسر كشور و فالت قاره اشتغال به امور فوقكشور. فروش آنها در داخل و خارج 

باشد مگر در مواردي كه به موجب قوانین جداگانه منحصراً به عهده شركت مي

مؤسسات ديگر در بعضي از اين امور تجويز شده و يا بشود و در اين صورت مشاركت

د. ب ـ ساختن شركت نظارت كامل در حسن جريان امور مزبور به عمل خواهد آور

هاي فرعي و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گريس و پارافین و وازلین و فرآورده

اشتغال اشخاص و داخل و خارج كشور. حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در

مؤسسات خصوصي به اين امور در هر مورد منوط به موافقت شركت و تحصیل پروانه 

ها بود و شركت به منظور تطبیق اين گونه فرآوردهمعادن خواهدمخصوص از وزارت صنايع و 
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المللي نظارت الزم را اعمال خواهد كرد و تعیین قیمت اين با استانداردهاي ملي يا بین

عرضه در بازار داخلي توسط وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني با ها برايفرآورده

ي كه اشخاص و مؤسسات كه به موجب در صورتمشورت شركت صورت خواهد گرفت. 

ملیات كنند ضمن عهاي فرعي و مشتقات نفتي ميقسمت اخیر بند فوق اقدام به تهیه فرآورده

هاي اصلي مذكور در بند الف فوق را كه در انحصار شركت است مقداري از فرآوردهخود

شركت و طبق اجازه تولید كنند پخش و فروش و صدور مواد مذكور در هر مورد موكول به

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 

 د ـ حفظ مخازن زير زمیني نفت و گاز و هیدروكاربورهاي ديگر و اتخاذ تدابیر الزمغیره. و

از ذخاير نفتي در سراسر برداري صحیحبراي جلوگیري از تلف شدن مواد مذكور و بهره

هاي صنعت پتروشیمي و صنعت گاز و كشور و فالت قاره ه ـ هر گونه فعالیت در رشته

و ـ مبادرت به اقدامات عمراني و كشاورزي و دامداري در مواردي كه صنايع وابسته به آنها 

ز ـ مبادرت به هر گونه فعالیت صنعتي و يا شركت الزم باشد.  هاي عملیاتيدر حوزه

 .بازرگاني ديگر با تصويب مجمع عمومي

o  شركت داراي حقوق و  4ـ به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذكور در ماده  5ماده

ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شركتهاي وابسته و شعب و نمايندگیهاباشد: اختیارات زير مي  الف 

منظور از شركت فرعي مذكور در اين اساسنامه در ايران و خارج از ايران يا انحالل آنها. 

ـ كلیه سهام آن  2ـ كلیه سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران باشد.  1شركتي است كه: 

متعلق به يك يا چند شركتي باشد كه كلیه سهام آن شركت يا شركتها متعلق به شركت ملي 

منظور از شركت وابسته مذكور در اين اساسنامه هر شركتي است كه قسمتي اشد. نفت ايران ب

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 

انعقاد قرارداد به منظور حق فروش و انتقال آنها. خريداري و تملك سهام شركتهاي ديگر با

اجراي عملیات اكتشاف و توسعه منابع نفت خام و گاز طبیعي همچنین مشاركت براي ايجاد 

مقررات قانون نفت خواهد بود قراردادهايي كه به منظور پااليشگاه در داخل كشور مشمول

هاي گازي و پتروشیمي وردهتولید و پخش و حمل و نقل و تصفیه و صدور و فروش فرآ

شود يكي از شركتهاي فرعي شركت با اشخاص و مؤسسات ايراني يا خارجي منعقد ميبین

مقررات قانون جلب و پس از تصويب مجمع عمومي شركت فرعي مربوط و با رعايت

شركت با تصويب مجمع عمومي هاي خارجي قابل اجراء خواهد بود. حمايت سرمايه
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یمي هاي صنايع نفت، پتروشاز شركتهاي وابسته را كه براي فعالیت در رشتهتواند هر يك مي

شرط آن كه مالكیت بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شركت بهشود )و گاز ايجاد مي

 نمايد.باشد( از مزايايي كه به موجب اين اساسنامه جهت شركت مقرر شده است برخوردار

وانین ايران تشكیل گردد از كلیه معافیتها و مزاياي مقرر شركتهاي فرعي شركت كه تحت ق

اعم از حقیقي يا مؤسسات و اشخاص خارجي )مند خواهند بود. در اين اساسنامه بهره

حقوقي( كه در اجراي عملیات موضوع اين ماده با شركت يا شركتهاي فرعي آن قرارداد 

قانون جلب و حمايت  3ماده  2ه به شرط معامله متقابل از شمول تبصرنمايندمنعقد مي

هاي سرمايهنامه اجراي قانون جلب و حمايتهاي خارجي و بند ج ماده يك آيینسرمايه

در مورد هر قرارداد نفتي كه خارجي مصوب كمیسیونهاي مجلسین مستثني خواهند بود. 

ن دولت نیز عالوه بر شركت به عنوان طرف اول آن را امضاء كرده است شركت به عنوا

توانند مجامع عمومي شركتهاي فرعي گاز و پتروشیمي مينماينده دولت عمل خواهد كرد. 

بر حسب اقتضاء اصالحات و تغییرات الزم را در قراردادهاي مشاركتي كه مقدم بر 

 1344تصويب اين اساسنامه به موجب قانون توسعه صنايع پتروشیمي مصوب تیر ماه تاريخ

( منعقد گرديده و 2531) 1351ت گاز مصوب ارديبهشت ماه( و قانون توسعه صنع2524)

به تصويب مقامات مقرر در آن قوانین رسیده است به عمل آورند. اصالحات و تغییرات 

( بعد از تأيید هیأت 2533) 1353مرداد  8نفت مصوب قانون 29مزبور با توجه به ماده 

مذكور گزارش اين گونه شركتهاي فرعي وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. 

اصالحات و تغییرات را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تأيید از طريق دولت به مجلسین خواهند 

تواند با تصويب مجمع عمومي بر حسب مصلحت و اقتضاء در مورد بعضي شركت ميداد. 

و يا  4موضوع بند ب ماده هاي فرعياز شركتهاي فرعي و وابسته كه در ساختن فرآورده

درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون  99كنند تا حصوالت پتروشیمي فعالیت ميم

كاركنان ايراني شركتهاي مزبور و يا ايرانیان ديگر به گسترش مالكیت واحدهاي تولیدي به

فروش برساند. ج ـ خريد و فروش و اجاره و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر 

شركت منتقل ونه مال يا حقي كه طبق قوانین كشوري بهمنقول همچنین تحصیل هر گ

واگذاري بالعوض اموال شركت به ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت گردد. مي

مذهبي كه طبق قوانین و شهرداريها و همچنین مؤسسات فرهنگي و اجتماعي و خیريه و

د ـ گرفتن و دادن اعتبار و . اند منوط به تصويب هیأت مديره خواهد بودايران تشكیل شده

دادن وام و اعتبار در هاي شركت. يا وام در داخل و يا خارج كشور به منظور اجراي برنامه

خارج كشور و يا گرفتن وام و اعتبار از خارج كشور با موافقت وزارت امور اقتصادي و 
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ام و اعتبار در اعطاء وصاحب سهام خواهد بود. دارايي و تصويب مجمع عمومي نمايندگان

داخل كشور در حدود بودجه مصوب شركت خواهد بود. ه ـ انجام مطالعات و تحقیقات و 

و ـ خريد و اجاره و تأسیس و تكمیل و بررسیهاي فني و علمي و بازرگاني و اقتصادي. 

ها و دستگاهها و تأسیسات و تهیه و ايجاد و اداره وسايل و توسعه و تعمیر و اداره كارخانه

ا آهن يايجاد و به كار انداختن راهو نقل و ارتباط زمیني و دريايي و هوايي. یالت حملتسه

سیم و هواپیمايي در مواردي كه عملیات بندر و انواع سرويسهاي مخابراتي باسیم و بي

ز ـ اقدام به هر گونه عملیات اجازه قبلي دولت خواهد بود. شركت ايجاب نمايد مشروط به

هايي كه در اختیار شركت است به منظور انجام مقاصد مذكور در اين از زمینبراي استفاده 

اساسنامه. ح ـ انعقاد قراردادهاي استخدام يا خدمات يا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم 

هاي اختراع و تحصیل حق استفاده و هر از داخلي و يا خارجي. ط ـ تملك و ثبت پروانه

ته صنايع وابسهاي مربوط به صنعت نفت وو طرحها و طريقه گونه اطالعات درباره اختراعات

هاي نفتي به آن. ي ـ انعقاد قرارداد با خريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده

تواند در مواردي كه مقتضي بداند برخي از عملیات خود را و مشتقات آن. ك ـ شركت مي

 .موقع اجرا بگذاردبه وسیله نمايندگیها و يا پیمانكاران به 

o  ـ در هر مورد كه اجراي عملیات شركت و يا عملیات هر يك از شركتهاي فرعي و  6ماده

دولت باشد شركت پیشنهاد الزم وابسته آن مستلزم اعالم موافقت و يا انجام اقدامي از ناحیه

وزير تقديم خواهد نمود. لوايح مربوط به شركت را جهت صدور دستور مقتضي به نخست

 .امور اقتصادي و دارايي به مجلسین تقديم خواهد شدوزير يا وزيرتوسط نخست

o  انداز و ساير ـ شركت مجاز است كه در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پس 7ماده

هاي الزم را تدوين و نامهآيینامور كارگزيني كارمندان و آموزش و پرورش كاركنان خود

هاي هاي مزبور براي شركتنامهموقع اجراء بگذارد. آيین پس از تصويب مجمع عمومي به

 .خواهد بودالرعايهفرعي و وابسته نیز الزم

o  ـ شركت مجاز است در مواردي كه به تشخیص هیأت مديره ايرانیاني كه واجد شرايط  8ماده

به  تخدمات آنان عمالً میسر نباشد نسبو تجربیات الزم باشند يافت نشوند و يا استفاده از

ت شركاستخدام كاركنان خارجي با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود اقدام نمايند. 

هر گونه برنامه آموزشي و كارآموزي كه به منظور تشكیل كادر مجهز الزم براي صنعت نفت 

خارجي مقتضي بداند تنظیم و به موقع اجراء نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام كاركنانو بي

 .گذارد خواهد
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o  الف ـ بدون ـ شركت و شركتهاي فرعي آن از تسهیالت زير استفاده خواهند نمود:  9ماده

تحصیل پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي آنچه را منحصراً براي عملیات خود در ايران 

ها و اجزاي آن افزار و ادوات و قطعات يدكي ـ كارخانهضروري بداند از قبیل ماشین آالت

شیمیايي و مواد معدني ـ مصالح ساختماني و اثاثه ـ وسائل حمل و نقل و وسائل ايمني  مواد

ـ تأسیسات و ـ تجهیزات بارگیري و اسكله  ـ خطوط لوله و تلمبه  ـ وسائل مخابراتي  آموزشي 

بیمارستانها و درمانگاهها از خارج كشور بندري ـ وسائل آزمايشگاه ـ دارو و كلیه لوازم طبي

شركتهاي وابسته در مورد تحصیل پروانه ورود كاال از مقررات عمومي مملكتي د. وارد نماي

هاي مخصوص را مانند پروانه ورود در مواردي كه دولت اخذ پروانهاستفاده خواهند نمود. 

خواهد مواد محترق و داروهاي مخدر ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را انجام

ي و شركتهاي وابسته آن از مزايا و معافیتهاي مقرر در بند ج از شركت و شركتهاي فرعداد. 

( و ساير قوانین مملكتي 2513)1333اسفند  4قانون تشويق صادرات و تولید مصوب  3ماده 

اصالحي قانون مالیاتهاي مستقیم  97استفاده خواهند نمود. استفاده از معافیت مقرر در ماده 

حهاي به خصوص منوط به پیشنهاد شركت و ( در مورد طر2528)1348مصوب اسفند 

شركتهاي وابسته كه پیش از تاريخ تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. 

تصويب اين اساسنامه طبق قراردادهاي مصوب مجلسین و يا قراردادهايي كه به استناد قانون 

نعت گاز مصوب ( و قانون توسعه ص2524) 1344مصوب تیر ماه توسعه صنايع پتروشیمي

اند كماكان از مزايا ( منعقد گرديده است به كار پرداخته2531) 1351ارديبهشت ماه 

ادارات گمرك ايران معافیتهاي مقرر در قراردادهاي مربوط به خود برخوردار خواهند بود. و

در ترخیص كاالهاي وارداتي شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن حق اولويت قائل 

كاالهاي مزبور بدون فراهم خواهند آورد. و كلیه تسهیالت الزم را در اين باره خواهند بود

احتیاج به ارائه مدرك به معافیت ترخیص خواهد شد و مدارك الزم در هر مورد حین يا 

شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن گرديد. پس از ترخیص به گمرك ارسال خواهد

ند اند به يكديگر انتقال دهاده از معافیت گمركي وارد نمودهتوانند كاالهايي را كه با استفمي

االهايي كشود. حكم واردات مستقیم شركت انتقال گیرنده تلقي ميو اين گونه انتقاالت در

كه شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند 

آزاد خواهند بود. و هر گاه كاالهاي آن به خارجنسبت به فروش آن در داخل يا صدور 

مذكور با معافیت از حقوق گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخل مشروط به پرداخت 

شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن مكلفند در مورد كاالهايي كه حقوق گمركي است. 

مشخصات بیت وشود و از حیث قیمت و مقدار و نوع و مرغودر داخل كشور تهیه مي
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ـ صادرات احتیاجات آنها را مرتفع مي كند از محصوالت و مصنوعات كشور استفاده كنند. ب 

مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلي 

هايي را كه براي آمار گمركي الزم است شركت اظهارنامهو شهرداريها معاف خواهد بود ولي

 .ه و به گمرك محل تسلیم خواهد كردتهی

o  ـ مالیات بر درآمد شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات  10ماده

ويژه وصول خواهد شد و هیچ گونه قانوني مربوط به مالیات بر درآمد شركتهاي نفتي از سود

 یات و يا عوارض ومطالبه ديگري از شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن تحت عنوان مال

چه طبق مقررات قانوني از شركتهاي نفتي قابل وصول باشد جايز حقوق و غیره زائد بر آن

منافع شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن از فعالیتهاي غیر نفتي مشمول نخواهد بود. 

ـ حقوق و عوارضي كه طبق قوانین از  1تبصره مقررات عمومي مالیاتي كشور خواهد بود. 

رف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت يا شركتهاي فرعي ط

گردد از شركت و شود مطالبه ميآن و يا خدماتي كه معموالً براي عامه انجام ميو وابسته

ـ وجوه صندوق بازنشستگي و  2تبصره شركتهاي فرعي و وابسته آن نیز قابل وصول است. 

صنعت نفت و مستمري بازنشستگي كارمندان صنعت نفت از هر  انداز كاركنان ايرانيپس

هاي انداز نزد بانكبهره متعلقه به وجوه صندوق بازنشستگي و پسمعاف است. گونه مالیات

يا  نفت وايراني همچنین بهره متعلق بر وامهايي كه از محل وجوه مزبور به كارمندان صنعت

 .شود نیز از مالیات معاف استداده مي به خود شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن

o  تواند هزينه و تعهدات ارزي خود را در داخل و خارج كشور در حدود ـ شركت مي 11ماده

شركت در اول هر سال موافقت مقامات بودجه مصوب از درآمدهاي ارزي خود بپردازد. 

 يكجا تحصیل و صورتقانوني نظارت بر ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي ساالنه خود 

 .هر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و خزانه تسلیم خواهد نمودهاي ارزي راهزينه

o  هايي براي انجام عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج شركت ـ هر گاه زمین 12ماده

آن الف ـ در مورد اراضي موات حیازت و تملك واقع شود به ترتیب زير عمل خواهد شد. 

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 

شود. در صورتي كه احتیاج شركت به زمیني كه بدين طرز تحصیل كرده باشد رفع ميواگذار

داشت و بايد آن را بالعوض دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهدشود شركت بدون اجازه 

تشريفات ثبتي اين قبیل اراضي در صورتي كه قبالً انجام نشده باشد از طرف مسترد دارد. 

دولت انجام خواهد گرفت. ج ـ زمینهاي داير متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله 
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خريداري هر گاه احتیاج شركت از زمیني كه از دولت آن به شركت انتقال داده خواهد شد .

كرده رفع شود بايد مراتب را كتباً به دولت اعالم و زمین مزبور را براي فروش به دولت 

مزبور باشد شركت آن را در مقابل پیشنهاد كند. در صورتي كه دولت مايل به خريد زمین

ش ماه از تاريخ پیشنهاد فروش بهاي عادله به دولت واگذار خواهد كرد هر گاه ظرف ش

استفاده از اراضي شركت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود. دولت زمین را خريداري نكند

هاي تأمین مسكن براي كاركنان موضوع اين بند پس از رفع نیاز شركت در اجراي برنامه

ه د فروش آن بدر مورد اراضي مشمول اين بند كه پیشنهاايراني صنعت نفت بالمانع است. 

شود دولت در صورتي كه خود مايل به خريد نباشد ممكن است استفاده از دولت داده مي

خود را به شهرداري يا مؤسسه عمومي ديگر واگذار كند و در اين صورت زمین در مقابل حق

د ـ انتقال داده خواهد شد. بهاي عادله به شهرداري يا مؤسسه عمومي كه دولت تعیین كند

واردي كه شركت براي انجام عملیات خود احتیاج به اراضي اعم از دائر و باير متعلق در م

موجود در زمینهاي مزبور داشته باشد به به اشخاص و همچنین ابنیه و تأسیسات و اعیانیهاي

ـ تشخیص اين كه اراضي و مستحدثات موجود در آن مورد  1طريق زير عمل خواهد شد: 

اعم از ـ شركت وضع ثبتي اراضي ) 2یأت مديره شركت است. باشد با هنیاز شركت مي

عرصه و اعیان( مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعالم خواهد كرد و اداره ثبت 

ظرف پانزده روز وضع ثبتي و شماره پالك ملك را تعیین و اعالم دارد مكلف است حداكثر

قدار سهم مشد نام مالك و يا مالكین وو در صورتي كه تشريفات ثبتي ملك خاتمه يافته با

ـ در  3هر كدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه الزم را صادر و به شركت تسلیم نمايد. 

صورتي كه ملك مورد اختالف بوده يا به ثبت نرسیده و يا تشريفات ثبتي آن خاتمه نیافته و 

ه بین شركت يا مالك يا مالكین براي هر گايا مالك يا مالكین و حاضر به فروش نشوند و يا

االجاره و حق پیشه و كسب توافق حاصل نشود خريد اراضي و اعیانیها از لحاظ قیمت يا مال

ارسال دادخواستي متضمن رونوشت مصوب هیأت مديره مبني بر لزوم تحصیل شركت ضمن

ناس خود از كارشنسخه نقشه زمین مورد نیاز و يا معرفي 3آن و رونوشت گواهي ثبتي و 

هیأت سه نفري مركب از دادستان كل كشور ـ وزير كشور و ريیس سازمان ثبت اسناد و 

خواهد كرد كه براي تعیین قیمت عادله ملك امالك كشور و يا نمايندگان آنها درخواست

روز از تاريخ وصول دادخواست شركت  10ـ هیأت سه نفري حداكثر ظرف  4اقدام كند. 

دفتر هیأت سه نفري به كارشناس ديگر بدين شرح اقدام خواهد كرد.  براي انتخاب دو نفر

كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اخطاريه كارشناس خود را مالك يا مالكین اخطار مي

كارشناس سوم را مدت به دفتر هیأت تسلیم كند. معرفي و برگ قبولي او را ظرف همین
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ت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفي كارشناس در صورهیأت سه نفري تعیین خواهد كرد. 

و يا عدم ارسال برگ قبولي كارشناس از طرف مالك و يا مالكین، كارشناس مزبور نیز 

ـ در صورتي كه اقامتگاه يا محل كار مالك يا  5هیأت سه نفري تعیین خواهد شد. توسط

بت طبق گواهي اداره ث مالكین مشخص نباشد ابالغ اخطاريه به اقامتگاه مالك يا مالكیني كه

ـ در صورتي كه ملك مشاع يا مالكین آن متعدد باشند  6شده باشد معتبر خواهد بود. تعیین

كارشناس توسط اكثريت مالكین تعیین خواهد شد و در صورتي كه اكثريت حاصل 

ـ دستمزد و هزينه اياب و  7كارشناس توسط هیأت سه نفري انتخاب خواهد شد. نشود

العاده روزانه كارشناسان به میزاني كه از طرف هیأت سه نفري تعیین گردد به ذهاب و فوق

ـ كارشناسان مكلفند حداكثر  8سه نفري پرداخت خواهد شد. وسیله شركت و از طريق دفتر

ظرف پانزده روز از تاريخ انتخاب قیمت عادله اراضي و اعیانیهاي مورد نیاز عملیات شركت 

ست شامل حق پیشه و كسب و كار يا هر نوع حق قانوني ديگر ممكن ارا كه بر حسب مورد

ظر نهم بايد به اتفاق يا با اكثريت آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه يا مجاور و بدون در

صويب باشد و به بهاي قبل از تاريخ تاي كه منظور شركت ميگرفتن منابع نفتي و نوع استفاده

ـ دفتر هیأت سه نفري  9اعالم كنند. ت سه نفريهیأت مديره شركت تعیین و به دفتر هیأ

بهاي عادله تعیین شده از طرف كارشناسان را به شركت ابالغ خواهد كرد. در صورتي كه 

موافقت كنند انتقال زمین به بهاي مزبور به عمل خواهد مالك يا مالكین با بهاي تعیین شده

دوق دادگستري توديع و آمد و در غیر اين صورت شركت قیمت تعیین شده را به صن

هیأت سه نفري ظرف پنج دريافتي را به دفتر هیأت سه نفري ارسال خواهد داشت. قبض

روز از تاريخ تسلیم قبض مذكور تصمیم الزم دائر به الزام مالك يا مالكین به تنظیم سند 

ز رو خواهد كرد و در صورتي كه مالك يا مالكین ظرف دهانتقال را صادر و به طرفین ابالغ

از تاريخ ابالغ تصمیم هیأت از امضاء سند خودداري كنند به دستور دادستان كل كشور، از 

دادستان شهرستان محل وقوع ملك ظرف مدت پانزده روز سند انتقال ملك امضاء و طرف

دادستان شهرستان به نماينده اي از طرفعرصه و اعیان مورد تصمیم به موجب صورت جلسه

در اين مورد هر وقت مالك و يا مالكین حاضر به دريافت قیمت شد.  شركت تحويل خواهد

به ملك خود گرديدند دفتر هیأت سه نفري پس از اعالم به شركت حواله پرداخت قیمت را

( 11صندوق دادگستري صادر خواهد كرد همچنین است در مورد امالك مندرج در شق )

حواله پرداخت وجه به نام او ركتزير كه پس از مشخص شدن مالك و انتقال ملك به ش

تواند بالفاصله پس از انجام تشريفات ـ در موارد فوري شركت مي 10گردد. صادر مي

خود را به موجب ارزيابي و توديع بهاي ملك در صندوق دادگستري عرصه و اعیان مورد نیاز
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غ مجلس با حضور نماينده دادستان شهرستان محل وقوع ملك تصرف كند. ابالصورت

انجام تشريفات تنظیم سند انتقال به شرح مقرر تصمیم هیأت سه نفري به مالك يا مالكین و

ـ در مورد  11در اين بند پس از تصرف ملك مورد نیاز به موقع اجراء گذارده خواهد شد. 

امالكي كه مالكیت آن مورد اختالف بوده و يا به ثبت نرسیده و يا تشريفات ثبتي آن ملك 

مالكین نباشد تعیین كارشناس مالك و يا مالكین آن ته و يا دسترسي به مالك و ياانجام نگرف

به عهده هیأت سه نفري خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملك و توديع در صندوق 

صدور تصمیم الزم از طرف هیأت سه نفري بنا به دستور دادستان كل سند انتقال دادگستري و

جلسه به صورتروز امضاء كرده به موجب 15مدت را دادستان محل وقوع ملك ظرف 

در صورتي كه دولت مالك اراضي مورد اختالف شناخته شود و شركت تحويل خواهد داد. 

مسترد سند مالكیت به نام دولت صادر گردد وجوه توديعي بابت قیمت اراضي باير به شركت

تأخیر در انجام مقررات ـ اقامه دعوي شخص ثالث و يا دعوي متقابل موجب  12خواهد شد. 

كارشناسي و توديع بها و اين ماده نخواهد بود و هیأت سه نفري بايد در هر مورد تشريفات

ـ در  13صدور حكم را ظرف مواعدي كه به شرح فوق تصريح گرديده است انجام دهد. 

( ادارات ثبت مكلفند پس از ابالغ رأي هیأت 11مورد امالك مندرج در قسمت اول شق )

مجلس اساس نقشه شركت اقدام و صورتنفري نسبت به تفكیك اراضي موضوع رأي برسه 

 .تفكیكي را جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمي حوزه ثبت مربوط ارسال دارند

o  ـ هر گاه به درخواست ذينفع و تأيید هیأت سه نفري اراضي و اعیانیهاي مورد  13ماده

ممر اعاشه منحصر مالك باشد ده درصد و در صورتي كهارزيابي محل سكونت مالك باشد 

پانزده درصد و در صورتي كه محل سكونت و ممر اعاشه منحصر او باشد بیست و پنج 

ـ درباره امالك مزروعي مشمول  1تبصره پرداخت خواهد شد. درصد اضافه بر بهاي عادله

اون و امور روستاها قوانین و مقررات اصالحات ارضي مورد احتیاج شركت و وزارت تع

تاريخ درخواست شركت اجازه تجزيه و فروش آن امالك را خواهد داد. ظرف يك ماه از

زارعین مجبور ضمناً در مواردي كه مساحت اراضي مزروعي مورد احتیاج به قدري باشد كه

كند بیست و پنج درصد به كوچ كردن شوند شركت عالوه بر قیمت ملك كه پرداخت مي

روستاها بین زارعین و پانزده درصد بین به وسیله وزارت تعاون و امور قیمت را هم

كنند به نسبت تعداد عائله تحت خوشنشینان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مي

ـ در مورد امالك  2تبصره فرماندار يا بخشدار محل تقسیم خواهد كرد. تكفل آنان با حضور

اهد به طريق اجاره از آن استفاده و يا حق ارتفاق تحصیل موقوفه و يا امالكي كه شركت بخو

اجاره و حق ارتفاق بین شركت و طرف مقابل توافق نشود هیأت كند اگر براي تعیین میزان
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تعیین اقدام و میزان اجاره و يا حق ارتفاقي را 12د( ماده سه نفري به ترتیب مندرج در بند )

حق ارتفاق صادر خواهد كرد كه در صورت امتناع  و رأي به تنظیم سند اجاره و يا تفويض

اوقاف به دستور دادستان كل سند مالك و يا مالكین و همچنین متولي يا متولیان يا نماينده

اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء و زمین و 

ـ در  3تبصره خواهد شد. جلسه به شركت تحويل موجب صورتاعیانیهاي مورد لزوم به

مورد امالك موقوفه مزروعي زارعین مستأجر اين امالك مكلفند اراضي مورد احتیاج شركت 

مذكور در اين شق تعیین خواهد شد به اجاره شركت اي كه به شرحاالجارهرا در مقابل مال

ردند زراعتي گدر صورتي كه زارعین مستأجر اين امالك ناگزير به ترك اراضي واگذار نمايند.

مقرر در تبصره يك اين ماده درباره آنان رفتار خواهد شد و چنانچه خساراتي به به شرح

وزارت تعاون و امور زراعت يا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسط

ـ در مواردي كه به تشخیص  4تبصره روستاها تعیین و به وسیله شركت پرداخت خواهد شد. 

هیأت مديره شركت ضرورت عملیات ايجاب كند كه زمیني براي عملیات به قید و تصويب 

شركت قرار گیرد شركت وسیله يك نفر كارشناس رسمي دادگستري بهاي فوريت در اختیار

مراتب را به عادله زمین مورد نیاز را تعیین و به صندوق دادگستري توديع خواهد كرد و

دادستان شهرستان محل وقوع ین خواهد رسانید. اطالع دادستان شهرستان محل وقوع زم

كلیه تشريفات ديگر مقرر زمین ظرف ده روز زمین مزبور را به تصرف شركت خواهد داد. 

از قبیل تقديم دادخواست به هیأت سه نفري و ارجاع امر به  14و  12در اين ماده و مواد 

 فاصله پس از تصرف به موقعدر مورد اين اراضي بالكارشناس و تعیین قیمت قطعي و غیره

ـ در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه  5تبصره اجرا گذارده خواهد شد. 

يم آنها حرهاي نفت و گاز و انواع ديگر مواد نفتي با ايجاد شبكه مخابراتي وبراي عبور لوله

ان از طرف شركت اين ماده عرصه و اعی 8مورد احتیاج شركت باشد با توجه به مفاد تبصره 

فقط قیمت اعیاني از بین رفته و خسارت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و

تعیین و پرداخت  12د( ماده وارده با توافق صاحبان آن و در صورت عدم توافق به شرح بند )

 ـ شركت در معدوم كردن اعیانیهاي موجود در مسیر و حريم خطوط لوله 6تبصره گردد. مي

ـ اراضي خارج  7تبصره است. پس از توديع قیمت عادله به شرح مندرجه در اين ماده مختار

هاي خارج از محدوده آن شهر محسوب از محدوده خدماتي شهرداري هر شهر جزو زمین

ـ عرض مسیر و حريم خطوط لوله شركت از چهل متر تجاوز نخواهد  8تبصره شود. مي

ات عملیاتي و مالحظكه طبق تصويب هیأت وزيران مقتضیاتكرد مگر در موارد استثنايي 
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( داير بر 2530) 1350مفاد ماده واحده مصوب تیر ماه ايمني تجاوز اين حد را ايجاب كند. 

 .منع ساختمان و ايجاد بنادر طرفین خطوط انتقال گاز به قوت خود باقي خواهد بود

o  ه به موجب مقررات اين اساسنامه ـ هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي ك 14ماده

ر است اعم از احداث بنا يا غرس اشجابراي خطوط لوله يا ساير تأسیسات نفتي تحصیل شده

باشد و شركت مجاز است اين قبیل اعیانیها و مستحدثات را و يا زراعت و غیره ممنوع مي

منهدم نمايد و  ژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري كه دعوت خواهد نمودبا حضور نماينده

نخواهند داشت. اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتي از اين بابت علیه شركت

براي اثبات عدم انجام تشريفات  13و  12ـ در تمام موارد مذكور در اين ماده و مواد  1تبصره 

ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به ثبتي يا اختالف در مالكیت اراضي گواهینامه اداره

مالك اعالم شركت كه متكي به نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يك 

ـ در مورد تمام يا قسمتي از امالك  2تبصره كفايت خواهد كرد. روزنامه كثیراالنتشار باشد

كه مورد نیاز عملیات شركت بوده و در رهن يا بیع شرط هستند در صورتي كه مالك براي 

د انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال بدهي و امضاء سنپرداخت

ر اراضي كه مورد اين حكم قراتواند به هیأت سه نفري مراجعه و به نسبتگردد بستانكار مي

گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دريافت دارد و سندي مبني بر ابطال يا 

توديع شده بدهد و در اين مورد كه طلب بستانكار وصول وجه اصالح سند رهني يا شرطي و

معامله در صندوق دادگستري سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان

هر گاه مبلغ سند رهني يا شرطي بیش از مبلغ ارزيابي شده گردد. معارض محسوب نمي

اخت هزينه دفتري سند انتقال ـ پرد 3تبصره باشد شركت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود. 

باشد و در مواردي كه دادستان هاي آن به عهده مالك ميبه عهده طرفین است و ساير هزينه

نمايد تمام مخارج وسیله شركت پرداخت و با ارائه مدارك مربوط به را امضاء ميسند انتقال

ه سپرده مسترد محل وجهیأت سه نفري آنچه را كه به حساب مالك پرداخت نموده است از

 13و  12ـ در اجراي هر يك از موارد مندرج در اين ماده و مواد  4تبصره خواهد داشت. 

حقوق زارعین بر اعم از ارزيابي و پرداخت بهاي امالك و اراضي مورد نیاز شركت بايد

اساس قوانین و مقررات اصالحات ارضي با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و از 

 .ملك كسر و به زارعین پرداخت گرددبهاي 

o  تواند در حوزه عملیات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به ـ شركت مي 15ماده

و شن و ماسه و سنگ آهك و دولت يا بالمالك از آب همچنین از هر نوع سنگ و خاك

ماده  1سنگ گچ و مصالح ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و با رعايت تبصره 
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مربوط استفاده كند. اگر عمل شركت براي استفاده از مواد اين اساسنامه طبق مقررات 10

مذكور موجب ضرر شخص ثالث گردد شركت بايد جبران خسارت را به تشخیص 

تواند مانع عملیات منتخب طرفین بكند ولي در هر صورت شخص ثالث نميكارشناس

 .شركت بشود

 فصل سوم ـ اركان شركت 

o هیأت مديره و مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام. ـ اركان شركت عبارتند از:  16ده ما

 .هیأت عالي بازرسيمدير عامل. 

 مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام -قسمت اول 

  ـ  1ـ نمايندگان صاحب سهام در مجمع عمومي عبارتند از:  17ماده

ـ وزير  4ـ وزير نیرو.  3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.  2وزير. نخست

ـ وزير مشاور و ريیس  6ـ وزير كار و امور اجتماعي.  5صنايع و معادن. 

تبصره وزير. ـ يك وزير ديگر به انتخاب نخست 7سازمان برنامه و بودجه. 

وزير و در غیاب او با يكي از ـ رياست جلسه مجمع عمومي با نخست

 .زير خواهد بودووزراي حاضر در جلسه با تعیین قبلي نخست

  ـ جلسات مجمع عمومي در مركز شركت در تهران با حضور  18ماده

مقامي كه از طرف او بدين ريیس هیأت مديره و مدير عامل و يا قائم

تبصره ـ مجمع عمومي شود. تعیین و معرفي خواهد شد تشكیل ميمنظور

انسال به در تیر ماه هر سال براي رسیدگي به ترازنامه و در آبان ماه هم

ي گردد و تا موقعتشكیل ميمنظور رسیدگي و تصويب بودجه به طور عادي

كه نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تصمیمي اتخاذ نشده جلسات 

مذكور اضافه بر ترازنامه و بودجه همچنان ادامه خواهد داشت و در جلسات

 طبق نظرممكن است بر حسب پیشنهاد ريیس هیأت مديره و مدير عامل يا 

 .نیز در دستور مذاكرات قرار گیردرياست مجمع عمومي موضوعات ديگري

  ـ مجمع عمومي در هر موقع بنا به تصمیم ريیس مجمع يا به  19ماده

مقامي كه از طرف درخواست ريیس هیأت مديره و مدير عامل و يا قائم

عاده الهیأت مديره و مدير عامل تعیین و معرفي شده باشد به طور فوقريیس

 .تشكیل خواهد شد

  العاده از ـ دعوت براي تشكیل مجمع عمومي به طور عادي يا فوق 20ماده

صورتي آيد. درطرف ريیس هیأت مديره و مدير عامل شركت به عمل مي
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كه ريیس هیأت مديره و مدير عامل اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايد 

نمود. دعوت خواهد ريیس مجمع عمومي رأساً اعضاء مجمع عمومي را

تبصره ـ دستور جلسه مجمع عمومي در دعوتنامه قید خواهد شد.  1تبصره 

البدل هیأت مديره و اعضاي هیأت عالي بازرسي ـ اعضاي اصلي و علي 2

نمايندگان توانند بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عموميمي

 .صاحب سهام شركت نمايند

  با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد ـ جلسات مجمع عمومي  21ماده

دارد. يافت و براي اعتبار تصمیمات در هر مورد چهار رأي موافق ضرورت

تبصره ـ مجمع عمومي يك نفر را به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و مدير 

عامل به سمت دبیر مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود صورت 

وص نگاهداري مجمع عمومي پس از تصويب در پرونده مخصجلسات

خواهد شد. صورت جلسات تصويب شده بايد به امضاي ريیس مجمع 

 .عمومي برسد

  الف ـ رسیدگي و اتخاذ ـ وظايف مجمع عمومي به قرار زير است:  22ماده

تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش 

ايد الاقل دو هفته بازرسي كه بساالنه هیأت مديره و گزارش هیأت عالي

قبل از تشكیل جلسه در اختیار كلیه اعضاء مجمع عمومي قرار گیرد. ب ـ 

 هايبررسي و تصويب برنامه عملیات و فصول و ارقام كلي بودجه هزينه

بودجه اي شركت. هاي سرمايهجاري و نیز بررسي و تصويب هزينه

 ريیس هیأت پیشنهادي بايد الاقل دو هفته قبل از تشكیل جلسه از طرف

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 

لیم تسشركت كه براي اخذ تصمیم نهايي و تقديم به قوه مقننه به دولت

طرف ريیس مجمع و  خواهد شد پیشنهاد اصالح يا تغییر اساسنامه بايد از

مجمع يا ريیس هیأت مديره و مدير عامل شركت يا الاقل دو نفر از اعضاء

د ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزايش سرمايه و پیشنهاد عمومي به عمل آيد. 

تصويب آن به دولت. ه ـ پیشنهاد يك نفر از افراد واجد صالحیت به هیأت 

و مدير عامل شركت.  وزيران جهت انتخاب به سمت ريیس هیأت مديره

البدل هیأت مديره به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و و ـ انتخاب اعضاء علي
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ز ـ انتخاب ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي. ح ـ مدير عامل شركت. 

تعیین خط مشي عمومي شركت. ط ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعي 

ع عمومي نمايندگان كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجم

صاحب سهام قرار گیرد. ي ـ اجازه استفاده از ذخیره عمومي شركت به 

هاي استخدامي و مالي و نامهپیشنهاد هیأت مديره. ك ـ تصويب آيین

 .معامالت شركت

  ـ هر گاه مجمع عمومي بازرسي قسمتي از عملیات شركت را الزم  23ماده

 .ي بازرسي اقدام خواهد كردتشخیص دهد منحصراً به وسیله هیأت عال

 قسمت دوم ـ هیأت مديره و مدير عامل 

  ـ هیأت مديره از يك نفر ريیس كه سمت مديريت عامل را نیز  24ماده

شود. پنج نفر ديگر نیز به خواهد داشت و هفت عضو اصلي تشكیل مي

شوند تا به دعوت ريیس هیأت مديره در البدل انتخاب ميعضو عليعنوان

ـ ريیسضاي اصلي به جاي آنان در جلسات شركت نمايند. غیاب اع  تبصره 

 .البدل هیأت مديره بايد ايراني باشندو اعضاي اصلي و علي

  ـ ريیس هیأت مديره و مدير عامل از بین اشخاصي كه سابقه  25ماده

خدمات دولتي و اجتماعي داشته و مدتي از آن را متصدي كارهاي 

ین كارمندان صنعت نفت ايران كه پانزده سال مملكتي بوده و يا از بمهم

سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل پنج سال از آن را عضو اصلي 

 .مديره شركت بوده انتخاب خواهد شدهیأت

  ـ اعضاي اصلي هیأت مديره از بین كارمندان رسمي شركت كه ده  26ماده

مشاغل دارعهدهسال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و الاقل پنج سال 

اند و يا از بین متخصصین برجسته ديگر كه مهمي در اين صنعت بوده

ي اقتصادسوابق مشابهي در مديريت مؤسسات صنعتي مهم و يا امور مالي و

تبصره ـ الاقل پنج نفر از و حقوقي داشته باشند انتخاب خواهند شد. 

ه شركت انتخاب اعضاي اصلي هیأت مديره بايد از میان كارمندان عالیرتب

 .شوند

  البدل هیأت مديره منحصراً از بین كارمندان عالیرتبه ـ اعضاي علي 27ماده

 .شوندشركت انتخاب مي
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  البدل هیأت مديره موظفاً انجام وظیفه ـ اعضاي اصلي و علي 28ماده

خواهند كرد و بايد تمام اوقات در اختیار شركت باشند و هیچ نوع 

اشتغال غیر موظف اعضاي شركت قبول نكنند. موظف در خارج از شغل

البدل در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد و عضويت اصلي و علي

صورت افتخاري و بدون در شوراها و مجامع فرهنگي و اجتماعي به

دريافت حقوق و با موافقت ريیس هیأت مديره و مدير عامل مجاز خواهد 

ره حق ندارند جز حقوق و مزاياي دريافتي ـ اعضاء هیأت مدي 1تبصره بود. 

ـ هر يك از  2تبصره از شركت، حقوق و مزاياي ديگري دريافت دارند. 

البدل هیأت مديره كه از مقررات اين ماده تخلف نمايد اعضاي اصلي و علي

ـ عضويت اعضاء  3تبصره از سمت خود مستعفي شناخته خواهد شد. 

هاي بازرسي شركتهاي فرعي و هیأت هاي مديره وهیأت مديره در هیأت

هیأت مديره و مدير عامل وابسته به شركت موكول به تصويب ريیس

 .باشدمي

  ـ مجمع عمومي براي انتخاب ريیس هیأت مديره و مدير عامل  29ماده

نمايد كه با تأيید هیأت يك نفر از افراد واجد صالحیت را پیشنهاد مي

دت شش سال به اين سمت منصوب به فرمان همايوني براي موزيران

اعضاي اصلي هیأت مديره بنا به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و خواهد شد. 

مدير عامل و تصويب هیأت وزيران براي مدت سه سال انتخاب و به 

البدل اعضاي عليشوند. همايوني به اين سمت منصوب ميموجب فرمان

مدير عامل و تصويب  هیأت مديره بنا به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و

ـ تجديد  1تبصره شوند. مجمع عمومي براي مدت سه سال تعیین مي

صره تبالبدل هیأت مديره بالمانع است. انتخاب ريیس و اعضاء اصلي و علي

توانند تغییر هر يك از اعضاء اصلي ـ ريیس هیأت مديره و مدير عامل مي 2

پیشنهاد به هیأت وزيرانهیأت مديره را قبل از پايان مدت عضويت آنان 

البدل را قبل از خاتمه مدت نمايد همچنین تغییر هر يك از اعضاي علي

ـ ريیس هیأت مديره  3تبصره عضويت آنان به مجمع عمومي پیشنهاد كند. 

و مدير عامل الاقل سه ماه قبل از انقضاي دوره عضويت هر يك از اعضاء 

ره تبصنمايد. يران پیشنهاد ميوزاصلي هیأت مديره جانشین او را به هیأت

ـ تا زماني كه ريیس هیأت مديره و مدير عامل و اعضاي جديد انتخاب  4
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خواهند داد. اند ريیس و اعضاي هیأت مديره به خدمت خود ادامهنشده

ـ تعیین حقوق ريیس و اعضاي اصلي هیأت مديره با مجمع  5تبصره 

ه پیشنهاد ريیس هیأت مديره البدل بنا بعمومي و تعیین حقوق اعضاي علي

 .تصويب هیأت مديره خواهد بودو

  ـ ريیس هیأت مديره و مدير عامل يك يا دو نفر از كاركنان عالیرتبه  30ماده

هاي مختلف صنعت نفت را كه تجربه و بصیرت كافي در زمینه

مقام خود تعیین خواهد نمود. شركت داشته باشند به سمت قائمعملیات

ظايف مشخصي را كه ريیس هیأت مديره و مدير عامل به او مقام وقائم

نمايد انجام خواهد داد و در جلسات هیأت مديره حضور خواهد واگذار مي

اين اساسنامه نخواهد داشت.  31لیكن حق رأي جز در مورد ماده يافت

تواند نظر خود را در مورد مسائلي كه در هیأت مديره مطرح مقام ميقائم

تبصره ـ به اطالع ريیس هیأت مديره و مدير عامل برساند. شود كتباً مي

به استثناي ريیس هیأت مديره و مدير عامل( و اعضاي هیأت مديره )

تابع هاي ريیس هیأت مديره و مدير عامل از لحاظ بازنشستگيمقامقائم

شرايط و مقررات عمومي مربوط به كارمندان شركت خواهند بود. ادامه 

هاي مزبور پس ها در سمتمقامز اعضاي اصلي و قائمخدمت هر يك ا

رسیدن به سن بازنشستگي منوط به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و مدير از

 .عامل و تصويب هیأت وزيران خواهد بود

  ـ جلسات هیأت مديره به رياست ريیس هیأت مديره و مدير عامل  31ماده

مدير عامل بدين  مقامي كه از طرف ريیس هیأت مديره وو يا قائم

شود و با حضور حداقل شش نفر از اعضاء اصلي و يا معرفي ميمنظور

كند تصمیمات هیأت مديره به اكثريت چهار رأي البدل رسمیت پیدا ميعلي

شود. در صورت تساوي آرا رأي ريیس هیأت مديره و مدير ميمعتبر تلقي

به رياست  عامل قاطع خواهد بود. در مواردي كه جلسه هیأت مديره

مديره تشكیل شود حق رأي ريیس هیأت مديره و مقام ريیس هیأتقائم

 .مقامي خواهد بود كه اداره جلسه را بر عهده داردمدير عامل با قائم

  ـ در صورت فوت يا استعفا يا بركناري هر يك از اعضاء هیأت  32ماده

یین مديره جانشین او براي بقیه مدت طبق مقررات اين اساسنامه تع

ـ اعضاء هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي و همچنین  33ماده شد. خواهد
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كارمندان شركت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و 

تبصره ـ خريد باشند. در معامالت دولتي و كشوري ميكارمندان

ي هاي نفتي و اموال و كاالهايي كه شركت و يا سازمانهاي تعاونفرآورده

اختصاص نمايند يا به آنهاوابسته به آن براي كاركنان شركت تهیه مي

 .دهند در حدود استفاده شخصي از مقررات اين ماده مستثني استمي

  ـ دعوت و اداره جلسات هیأت مديره و ابالغ و اجراء مصوبات و  34ماده

جلسات باشد.تصمیمات آن از وظايف ريیس هیأت مديره و مدير عامل مي

یأت مديره حسب تشخیص ريیس هیأت مديره و مدير عامل تشكیل ه

تبصره ـ صورت جلسات هیأت مديره پس از تصويب به خواهد شد. 

رسد و هر قسمت امضاي ريیس و اعضاي هیأت مديره حاضر در جلسه مي

هیأت مديره آن را محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد از مذاكرات كه

 وظايف و اختیارات هیأت مديرهشود. جلسه قید در صورت

  ـ هیأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختیار براي  35ماده

الف باشد. اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه منجمله وظايف زير مي

ـ تعیین خط مشي و تصويب برنامه عملیات شركت. ب ـ تعیین سیاست 

مواد نفتي و پیشنهاد قیمت فروش  كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و

كشور براي تصويب هیأت بنزين و نفت و نفت گاز و نفت كوره در داخل

د ـ اعطاء تخفیفات هاي نفتي. وزيران. ج ـ تعیین قیمت ساير فرآورده

متعارف بازرگاني. ه ـ دادن اختیارات براي سازش و تعیین داور در مورد 

لي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق اختالفات و دعاوي شركت و به طور ك

و ـ تنظیم بودجه تفصیلي شركت و تصويب ارقام شركت الزم باشد. 

بیني شده و اعتبارات اضافي و اصالح بودجه بر اساس درآمدهاي پیش

مديره و مدير عامل در حدود اختیاراتي كه به تصويب پیشنهاد ريیس هیأت

هاي داخلي نامهم كلیه آئینز ـ بررسي و تنظیمجمع عمومي رسیده باشد. 

مقررات استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني و حسابداري و شركت. 

االجرا حسابرسي و معامالت شركت در كلیه شركتهاي فرعي نیز الزم

هاي اجرايي قانون نامهخواهد بود. ح ـ تدوين و پیشنهاد مقررات و آيین

اجازه انعقاد قراردادهاي نفت براي تصويب هیأت وزيران. ط ـ بررسي و 

بیني شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختیاراتي كه به موجب پیش
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گرديده است. ي ـ اخذ تصمیم نسبت به قانون مذكور براي شركت مقرر

تشكیل و يا انحالل شركتهاي فرعي و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در 

هاي اساسنامهداخل يا خارج از ايران. ك ـ تنظیم و تصويب مقررات 

شركتهاي فرعي و اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مركز اصلي عملیات هر 

وظايفي كه هیأت مديره شركت به عنوان يك از آن شركتها و انجام ساير

مجمع عمومي آن شركتها به عهده دارد و اعمال كلیه حقوق شركت در 

 ه ساالنهشركتهاي فرعي و وابسته. ل ـ تهیه گزارش هیأت مديره و ترازنام

حساب سود و زيان براي تقديم به مجامع عمومي و پیشنهاد دستور جلسه 

برداري از وجوه مجمع عمومي. م ـ نگاهداري و به كار انداختن و بهره

انداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع و بازنشستگي و پس

ه به انداز كارمندان صنعت نفت كوجوه بازنشستگي و پسمصالح آنها. 

باشد. با وجود هیأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نمي

شركت نسبت به اين وجوه در حكم امین محسوب اين هیأت مديره

هیأت مديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات شود. مي

مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسلیم دارد. ن ـ پیشنهاد 

ز ذخیره عمومي شركت به مجمع عمومي. س ـ تصويب معامالت استفاده ا

 وظايف و اختیارات ريیس هیأت مديره و مدير عاملغیر منقول شركت. 

  ـ ريیس هیأت مديره و مدير عامل باالترين مقام اجرايي و اداري  36ماده

شركت بوده و بر كلیه سازمانهاي تابعه شركت رياست دارد و مسئول 

باشد و امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي جريان كلیهحسن

براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هیأت مديره داراي همه گونه 

اختیارات تام و تمام بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كلیه حقوق و

مقامات قضايي كشوري و لشگري و مؤسسات و اشخاص اعم از ايراني و 

تواند تمام يا قسمتي از خواهد داشت و مي توكیل غیرخارجي با حق

اختیارات خود را به هر يك از اعضاء هیأت مديره و رؤساي قسمتهاي 

تفويض كند تا اداره عملیات مختلف شركت را شركت به تشخیص خود

گردد زير نظر و مسئولیت مستقیم وي بر كه به اين طريق به آنها محول مي

ريیس هیأت مديره و مدير عامل شامل اختیارات و وظايف عهده گیرند. 

الف ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه باشد: موارد زير مي
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حقوق و مزايا و اخذ تصمیم درباره كلیه امور استخدامي كاركنان شركت 

هاي هاي شركت. ب ـ تعیین امضاءنامهخارجي طبق آيیناعم از ايراني و يا

ت. ج ـ اخذ و پرداخت وجوه و باز كردن مجاز و تعهدآور براي شرك

حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي در موارد مذكور با 

عامل و امضاي يك عضو هیأت مديره امضاي ريیس هیأت مديره و مدير

تواند يك يا چند نفر ريیس هیأت مديره و مدير عامل ميعمل خواهد شد. 

ظور انتخاب و معرفي نمايد. ريیس از اعضاي هیأت مديره را به اين من

توانند حق امضاي خود و عضو منتخب مزبور ميهیأت مديره و مدير عامل

د ـ را به كارمندان شركت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمايند. 

هاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عملیات و اعمال نظارت

مور شركت و شعب معامالت و مخارج شركت و بازرسي در كلیه ا

المدت متناسب هاي طويلنمايندگیها و مؤسسات مربوط. ه ـ تنظیم برنامهو

هاي با هدفهاي شركت همچنین تصويب طرحهاي سازماني و اجراي برنامه

و ـ تعیین وظائف و حدود اختیارات و مسئولیتهاي واحدهاي آموزشي. 

 .مختلف شركت

 قسمت سوم ـ هیأت عالي بازرسي 

  ـ هیأت عالي بازرسي عبارت از پنج نفر است كه سه نفر از آنها  37ماده

داراي تجربیات و معلومات كافي در امور مالي يا حسابداري صنعتي 

هاي مربوط به بازرگاني و اقتصادي و دو نفر ديگر متخصص در رشتهو

 .نفت خواهند بود

  نتخاب ـ بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال ا 38ماده

يك نفر از آنها را مجمع عمومي به سمت ريیس هیأت عالي شوند. مي

بازرسي و يك نفر را به پیشنهاد ريیس هیأت عالي بازرسي به سمت 

نمود. تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نیامده مقام او تعین خواهدقائم

مانع بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد بازرسان بال

 .است

  ـ در صورت فوت يا استعفاء يا تغییر شغل يا بركناري از خدمت  39ماده

شود العاده تشكیل ميهر يك از بازرسان عالي مجمع عمومي به طور فوق

 .شخصي را كه واجد شرايط باشد به جاي وي انتخاب خواهد كردو
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  اخلي ـ هیأت عالي بازرسي از خدمات حسابداران و حسابرسان د 40ماده

 وظائفتواند براي انجامشركت به هنگام ضرورت استفاده خواهد كرد و مي

خود از كارشناسان اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد، 

 وبراي انجام اين منظور ريیس هیأت عالي بازرسي به ريیس هیأت مديره

ل مكلف مدير عامل مراجعه خواهد نمود و ريیس هیأت مديره و مدير عام

 .است نظر هیأت مزبور را تأمین نمايد

  الف ـ تطبیق ـ وظايف هیأت عالي بازرسي به قرار زير است:  41ماده

ـ رسیدگي به ترازنامه و حساب سود  عملیات شركت با بودجه مصوب. ب 

و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با كارتها و دفاتر شركت و تهیه 

تقديم به مجمع عمومي. گزارش گزارش چگونگي عملیات شركت براي

مزبور بايد الاقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي سالیانه به ريیس هیأت 

ضمیمه مالحظات هیأت مديره با مديره و مدير عامل تسلیم شود كه به

ترازنامه به مجمع عمومي تقديم گردد. ج ـ مطالعه و اظهار نظر راجع به 

عالي بازرسي در اجراي وظايف خود  هیأتگزارش ساالنه هیأت مديره. 

ها و قراردادهاي شركت را خواهد حق مراجعه به كلیه دفاتر و پرونده

هر گاه هیأت عالي بازرسي در جريان رسیدگي اشتباهات يا تخلفات داشت. 

ترتیبیهايي مشاهده نمايد مورد را به ريیس هیأت مديره و مدير عامل و يا بي

نسبت به اين گزارش اقدام به عمل نیايد مراتب  خواهد داد و هر گاهگزارش

 .را به اطالع ريیس مجمع عمومي خواهد رسانید

  ـ اجراي وظايف هیأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين  42ماده

اساسنامه تعیین شده نبايد به هیچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد. 

نامه خاصي انجام آيین تبصره ـ هیأت عالي بازرسي وظايف خود را طبق

 .خواهد داد كه از طرف ريیس مجمع عمومي ابالغ خواهد شد

  ـ حقوق اعضاء هیأت عالي بازرسي به وسیله مجمع عمومي تعیین  43ماده

 .و از طرف شركت پرداخت خواهد شد

  ـ ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي شركت حق اشتغال موظف  44ماده

ز شركت را ندارند. اشتغال غیر ديگري در داخل و يا خارج ا

افتخاري بدون دريافت حقوق( در هر مورد منوط به موافقت ريیس موظف)

 .مجمع عمومي خواهد بود
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 فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زيان 

o  ـ سال مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم دي ماه  45ماده

 .يابدسال بعد خاتمه مي

o  ـ تعداد و نوع دفاتر محاسباتي شركت و شركتهاي فرعي آن كه بايد پلمب شود به  46ماده

تبصره ـ منظور از دفاتر محاسباتي عبارت موجب تصمیم هیأت مديره تعیین خواهد شد. 

 .است از دفاتر مذكور در قانون تجارت و يا فرمها و وسايل ديگر نگهداري حساب

o  ت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب ـ كلیه دفاتر شرك 47ماده

از تاريخ تشكیل مجمع عمومي سود و زيان شركت و گزارش هیأت مديره الاقل دو ماه پیش

 .تهیه و در اختیار هیأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد

o  استهالك منظورـ در ترازنامه اقالم دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از  48ماده 

شود. اقالم ترازنامه احتساب ميشود. مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظیممي

ـ هر گاه هیأت مديره تجديد ارزيابي  1تبصره سوخت شده نبايد جزء دارايي محسوب گردد. 

تواند با تصويب مجمع هاي شركت را الزم تشخیص دهد ميتمام و يا قسمتي از دارايي

به تجديد ارزيابي بكند و چنانچه افزايش و يا كاهشي حاصل شود به حساب قدامعمومي ا

ـ میزان استهالك نسبت به  2تبصره منظور كند.  50هاي مخصوص مذكور در ماده اندوخته

هاي شركت طبق اصول متداول صنعت نفت به پیشنهاد هیأت مديره تعیین و انواع دارايي

 .ي و دارايي به موقع اجراء گذاشته خواهد شدوزارت امور اقتصادپس از تصويب

o  ـ شركت مكلف است ساالنه يك درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخیره  49ماده

 .عمومي انتقال دهد

o  هاي مخصوصي به میزان ـ شركت مكلف است با تصويب مجمع عمومي اندوخته 50ماده

از محل درآمد كل در نظر صنعت نفت متناسب براي تأمین احتیاجات خود طبق معمول

هاي مخصوص مطابق مواد تبصره ـ انتقال وجوه به حساب ذخیره عمومي و اندوختهبگیرد. 

 .شركت شود ادامه خواهد يافتتا موقعي كه جمع آن معادل صد درصد سرمايه 50و  49

o  و پرداخت مشخص( ـ درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه ) 51ماده

اكتشاف عايد شركت شود همچنین االرض و برگشت هزينهوجوهي كه به عنوان پذيره و حق

وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركتهاي فرعي و وابسته پس از پرداخت مالیات بر 

ـ سود ويژه عبارت است از درآمد حاصل از فروش  1تبصره گردد. ميدرآمد آن شركتها عايد

هاي هزينهها و ساير عملیات مستقیم شركت پس از وضعو فرآوردهنفت خام و گاز طبیعي 
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ـ شركت هر سه ماه يك بار برآوردي از درآمد خود براي سه  2تبصره جاري و استهالك. 

 .ماه آينده تهیه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد داشت

o  رداخت مشخص( و وجوهي كه پـ وجوه دريافتي شركت حاصل از بهره مالكانه ) 52ماده

 .باشدمالیات نميشود مشمولاالرض عايد شركت ميبه عنوان پذيره و حق

o  ـ شركت مكلف خواهد كه سرمايه الزم به منظور توسعه عملیات و به طور كلي هر  53ماده

مصوب از محل درآمد تأمین نمايد و گذاري مورد نیاز خود را در حدود بودجهگونه سرمايه

تي كه درآمد مزبور كافي نباشد مجمع عمومي از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند در صور

 .مقررات مربوط كسري آن را تأمین خواهد نمودبا رعايت قوانین و

o  ـ آنچه از محل درآمد پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه  54ماده

تبصره ـ وجوهي كه از بابت بهره شد. شود باقي بماند به خزانه پرداخت خواهد پرداخت مي

شود در آخر هر ماه پس از كسر يك درصد ذخیره االرض دريافت ميمالكانه يا پذيره يا حق

شركت از بابت ساير درآمدها نیز هر به خزانه پرداخت خواهد شد. عمومي توسط شركت

زانه الحساب به خور عليماه مبالغي را بر مبناي توافق با وزارت امور اقتصادي و دارايي به ط

كلیه پرداختهاي مزبور در پايان سال جزو پرداختهاي قطعي طبق اين پرداخت خواهد كرد و

 .ماده محاسبه خواهد شد

 فصل پنجم ـ ساير مقررات 

o  ـ اعضاي هیأت مديره و بازرسان عالي و كاركنان شركت حق ندارند اطالعاتي را  55ماده

در صورت تخلف اگر متخلف مدير اشته باشد افشاء نمايند. كه براي شركت جنبه محرمانه د

يا بازرس عالي باشد به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و تصويب مجمع عمومي و اگر كارمند 

ريیس هیأت مديره و مدير عامل از خدمت بركنار خواهد شد . در يا كارگر باشد با تصويب

جبران متخلف مانع از تعقیب او برايصورتي كه خساراتي متوجه شركت شده باشد بركناري 

 .زيان وارده نخواهد بود

o  ـ در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت بشوند  56ماده

انضباطي شركت صورت خواهد هاي استخدامي ونامهتعقیب و مجازات اداري آنها طبق آيین

نظر قوانین جنبه جزايي دارد ريیس  هر گاه ضمن تحقیق معلوم شود كه تخلف ازگرفت. 

 .قانوني احاله خواهد نمودهیأت مديره و مدير عامل شركت موضوع را به مراجع صالحیتدار

o  ـ كلیه عملیات شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده از اشخاص و اداره  57ماده

یشرفت هدفهاي شركت تابع توسعه و پاموال و انجام معامالت و اقدام به هر امري به منظور

انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مديره و طبق مقررات داخلي باشد. اصول بازرگاني مي
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 خواهدشركت بوده و از هر گونه تشريفات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد معاف

مي بود، شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمو

دولتي وابسته به دولت مستثني خواهد ها و شركتهاي دولتي و مؤسساتمربوط به وزارتخانه

 .بود

o  ـ عضويت كاركنان در انجمنهاي شهر بدون دريافت حقوق و يا حق حضور و با  58ماده

 .موافقت شركت بالمانع خواهد بود

o  19شركت طبق ماده  ـ در مواردي كه يكي از اعضاي هیأت مديره و يا كاركنان 59ماده 

بركناري كارمند از طرف شركت و شود اجراي حكم تعلیق مانعقانون كیفر عمومي معلق مي

 .خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود

o  ها و يا سازمانهاي ـ در مواردي كه اختالف بین شركت و هر يك از وزارتخانه 60ماده

وزير گزارش شركت به نخسترفوابسته به دولت يا شهرداريها پیش آيد موضوع از ط

وزير موضوع اختالف را به كمیسیوني عبارت از نمايندگان خود و طرفین خواهد و نخست

مزبور از راه سازش به حل اختالف اقدام خواهد كرد و هر گاه ارجاع خواهد نمود. كمیسیون

میم تصو اختالف به طريق مزبور فیصله نیافت موضوع به هیأت وزيران مراجعه خواهد شد،

 .هیأت وزيران براي طرفین قاطع خواهد بود

o  ـ كاركنان شركت در محل ادارات و اماكن مربوط به كار شركت حق فعالیت سیاسي  61ماده

به كار شركت بدون اجازه قبلي توانند در محل ادارات و اماكن مربوطرا ندارند و نیز نمي

 .شركت اجتماعات تشكیل دهند

o  دن اطالعات راجع به عملیات شركت بدون اجازه كتبي شركت ممنوع ـ منتشر كر 62ماده

نامه مربوط موجب تعقیب اداري و انضباطي طبق آيین 62و  61تخلف از مقررات مواد است. 

 .شركت خواهد بود

o  ـ شركت در تهیه مسكن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات  63ماده

آنها در مقابل حوادث اهتمام به ي اجتماعي به آنان و حفاظتسالم كاركنان خود و كمكها

 .عمل خواهد آورد

o  ـ از تاريخ تقديم اين اليحه مجامع عمومي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي  64ماده

مجمع عمومي شركت ملي نفت صنايع پتروشیمي ايران از نمايندگان صاحب سهام دولت در

ملي نفت ايران به انتخاب ريیس هیأت مديره و مدير عامل ايران و دو نفر از مديران شركت 

در مورد شركت  35ماده  "ك"و  "ي"تبصره ـ احكام بندهاي شود. اين شركت تشكیل مي
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رح شملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشیمي از طريق مجامع عمومي آن شركتها به

 .مقرر در اين ماده عمل خواهد شد

o  هاي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشیمي ايران نامهـ دولت اساس 65ماده

تصويب كمیسیونهاي مربوط مجلسین را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون جهت

الذكر براي دو سال به عنوان آزمايش اجراء خواهد شد هاي فوقاساسنامهتقديم خواهد كرد. 

ت موظف اسط قابل اجرا خواهد بود. دولتو اصالحات بعدي با تصويب كمیسیونهاي مربو

هاي نهايي را جهت تصويب كمیسیونهاي مربوط مجلسین ظرف مهلت مذكور اساسنامه

 .تقديم كند

o  1353ـ اين اساسنامه جايگزين اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت  66ماده 

مقررات اين اساسنامه باشد در مغاير با باشد قوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاً( مي2533)

حدودي كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نخواهد بود و مقررات اين اساسنامه مادام 

 .قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بودكه مصرحاً به موجب

o  ـ در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه و قوانین مربوط معلوم نشده باشد مقررات  67ماده

 .معتبر خواهد بود قانون تجارت

  امضاء[ قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا[

هفدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شنبه، در جلسه روز سه2536.3.7در جلسه روز شنبه 

 اضيري ريیس مجلس شوراي ملي ـ عبداهللشش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسید. 

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

 

 منسوخ--قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران -24

 

 

 

 فصل اول ـ كلیات سرمايه 

o  تأسیس  1330ـ شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نهم ارديبهشت  1ماده

شركت سهامي بازرگاني است كه شودم شركت خوانده ميگرديده و در اين اساسنامه به نا

عملیات خود را با توجه به وظايف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب مرداد 
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خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمي طبق مقررات اين اساسنامه و ساير قوانین 1336ماه 

باشد ه و قوانین مذكور معلوم نشدهنمايد. در مواردي كه حكم آن در اين اساسناماجرا مي

 .مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود

o  تواند شعب يا نمايندگیهايي براي ـ مركز اصلي شركت تهران است و شركت مي 2ماده

 .اجراي عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نمايد

o  ر سهم يك میلیون ريالي هزادههزار میلیون ريال است كه منقسم بهـ سرمايه شركت ده 3ماده

كلیه سهام شركت متعلق به دولت با نام است كه پنجاه درصد آن پرداخت گرديده است. 

صاحب سهام متعهد است كه قسمت پرداخت نشده سرمايه ايران و غیر قابل انتقال است. 

ت كلیه تأسیسات صنعت نفمديره و تصويب مجمع عمومي پرداخت كند. تقاضاي هیأترا به

و همچنین سرمايه بنگاه كود  1333آبان  7قع در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب وا

به شركت ملي نفت  1343اصالحي قانون بودجه قانون 64شیمیايي كه به موجب تبصره 

افزايش سرمايه منوط به تقاضاي ايران انتقال يافته است جزو دارايي شركت است. 

 .يب نهايي هیأت دولت خواهد بودمديره و پیشنهاد مجمع عمومي و تصوهیأت

 فصل دوم ـ موضوع شركت ـ وظايف، حقوق و اختیارات 

o  ـ موضوع شركت عبارت است از اشتغال به عملیات صنعت نفت و صنايع وابسته به  4ماده

ـ تفحص و نقشهآن در داخل و خارج كشور به شرح زير:  برداري و اكتشاف و استخراج الف 

مايع  اعم ازفت خام و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي طبیعي ديگر )و حمل و نقل و تصفیه ن

هاي اصلي نفتي از قبیل گاز و گاز مايع و جامد( و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآوردهو

واد قیر و اسفالت و هر نوع ماقسام بنزين و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفتهاي سوخت و

ین هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه كردن مواد مزبور همچننفتي كه تولید نیرو نمايد. 

تبصره ـ اشتغال به و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج كشور. 

 باشد مگرامور مذكور در اين بند در سراسر كشور و فالت قاره منحصراً به عده شركت مي

سات ديگر به بعضي از اين امور تجويز جداگانه اشتغال مؤسدر مواردي كه به موجب قوانین

 شده يا در آينده تجويز شود و در اين صورت شركت نظارت كامل در حسن جريان امور

هاي فرعي و مشتقات نفت از قبیل روغن مزبور به عمل خواهد آورد. ب ـ ساختن فرآورده

سسات خصوصي ـ اشتغال اشخاص و مؤ 1تبصره موتور و گريس و پارافین و وازلین و غیره. 

به امور مذكور در اين بند در هر مورد منوط به موافقت شركت و تحصیل پروانه مخصوص 

 ها با استانداردهايوزارت اقتصاد خواهد بود و شركت به منظور تطبیق اين گونه فرآوردهاز

ها توسط وزارت فرآوردهالمللي نظارت الزم را اعمال خواهد نمود و تعیین قیمت اينبین



158 

 

ـ در صورتي كه مؤسسات و  2تبصره صاد با مشورت شركت صورت خواهد گرفت. اقت

كنند هاي فرعي و مشتقات نفتي مياشخاص كه به موجب تبصره فوق اقدام به تهیه فرآورده

الف فوق را كه در انحصار هاي اصلي مذكور در بندخود مقداري فرآوردهضمن عملیات

اجازه موكول بهصدور مواد مذكور در هر مورد شركت است تولید كنند، پخش و فروش و

ـ مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي  شركت و طبق مقرراتي خواهد بود كه شركت ابالغ كند. ج 

براي توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي و فني و بازرگاني 

د ـ حفظ ري صحیح از ذخاير ثابت شده. برداغیره و اتخاذ تدابیر الزم براي بهرهو اقتصادي و

مخازن زير زمیني نفت و گاز و هیدروكاربورهاي ديگر و اتخاذ تدابیر الزم براي جلوگیري 

در مواردي كه مسئولیت اينگونه فالت قاره. از تلف شدن مواد مذكور در سراسر كشور و 

ت نظارت كامل در امور به موجب قانون به عهده مؤسسات ديگري واگذار شده باشد شرك

هاي صنعت پتروشیمي و خواهد آورد. هـ ـ فعالیت در رشتهاجراي وظايف مزبور به عمل

به  و ـ عنداللزوم مبادرتهر گونه عملیات بازرگاني و صنعتي. صنايع وابسته بدان و اقدام به

 .هاي عملیاتي خوداقدامات عمراني و كشاورزي در حوزه

o  شركت داراي حقوق و  4قاصد و انجام عملیات مذكور در ماده ـ به منظور تأمین م 5ماده

الف ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شعب و نمايندگیها در ايران و خارج باشد: اختیارات زير مي

تبصره ـ منظور از شركت فرعي مذكور در اين اساسنامه شركتي است از ايران يا انحالل آنها. 

ـ كلیه سهام آن متعلق به يك يا چند شركتي  2باشد.  ـ كلیه سهام آن متعلق به شركت 1كه: 

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 

اشخاص اعم از ايراني و خارجي ـ مشاركت با  1تبصره حق فروش و انتقال آنها. ديگر با

براي اجراي عملیات تفحص و اكتشاف و استخراج نفت و گاز در سراسر كشور و فالت 

 هر طريق ديگر به شرحاعم از طريق ايجاد سازمانهاي مشترك يا دستگاههاي مختلط يا بهقاره

صويب در قانون مزبور و تتابع تشريفات مقرر 1336مندرج در قانون نفت مصوب مرداد 

مجلسین خواهد بود لیكن مشاركت براي اجراي عملیات تفحص و اكتشاف و استخراج و 

مقررات اين اساسنامه و با تصويب مجمع عمومي تصفیه در كشورهاي خارج بر طبق

ـ انعقاد قراردادهاي مشاركت در  2تبصره نمايندگان صاحب سهام صورت خواهد گرفت. 

متضمن استفاده از مزايا و معافیتهايي باشد كه به  رشته صنايع پتروشیمي در صورتي كه

اساسنامه مقرر شده است موكول به تأيید مقامات مصرح در قانون توسعه موجب مواد اين

اقتصاد و دارايي و تصويب كمیسیونهاي مشترك 1344تیر ماه  24صنايع پتروشیمي مورخ 
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ها جهت تهیه مشتقات و هـ مشاركت براي تأسیس كارخان 3تبصره مجلسین خواهد بود. 

صاحب سهام هاي نفتي منوط به تصويب مجمع عمومي نمايندگيعمل آوردن فرآورده

هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول خواهد بود. ج ـ خريد و فروش و اجاره و استجاره

گردد. شركت منتقل ميو همچنین تحصیل هر گونه مال و يا حقي كه طبق قوانین كشوري به

تبصره ـ واگذاري بالعوض اموال شركت به ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و 

خیريه و مذهبي كه طبق قوانین ايران شهرداري و همچنین مؤسسات فرهنگي و اجتماعي و

د ـ گرفتن و دادن اعتبار و يا وام مديره خواهد بود. اند منوط به تصويب هیأتتشكیل شده

ـ دادن وام و اعتبار در  1تبصره كشور به منظور اجراي مقاصد شركت.  در داخل و يا خارج

خارج كشور و يا گرفتن وام و اعتبار از خارج كشور با تصويب مجمع عمومي نمايندگان 

ـ اعطاء وام و اعتبار در داخل كشور در حدود بودجه  2تبصره صاحب سهام خواهد بود. 

عات و تحقیقات و بررسیهاي فني و علمي و مصوب شركت خواهد بود. هـ ـ انجام مطال

و ـ خريد و اجاره و تأسیس و بازرگاني و اقتصادي كه براي مقاصد شركت الزم باشد. 

ها و دستگاهها و تأسیسات و وسايلي كه براي تكمیل و توسعه و تعمیر و اداره كارخانه

زم و مشتقات آنها البرداري و حمل و فروش نفت و گاز و بهرهاكتشاف و استخراج و تصفیه

آهن يا بندر و سرويسهاي تلگراف و تلفن باسیم تبصره ـ ايجاد و به كار انداختن راهباشد. 

نمايد مشروط به اجازه قبلي سیم و هواپیمايي در مواردي كه عملیات شركت ايجاب و بي

ـ اقدام بهدولت خواهد بود.  ت در اختیار شركهر گونه عملیات براي استفاده از زمینهايي كه ز 

است. ح ـ انعقاد قراردادهاي استخدامي و پیمانكاري يا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم 

هاي اختراع و تحصیل حق استفاده و هر از داخلي و يا خارجي. ط ـ تملك و ثبت پروانه

ته صنايع وابسهاي مربوط به صنعت نفت وگونه اطالعات درباره اختراعات و طرحها و طريقه

هاي نفتي ه آن. ي ـ انعقاد قرارداد با خريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآوردهب

 .و مشتقات آن

o  طور غیر تواند اجراي عملیات موضوع اين اساسنامه را مستقیماً يا بهـ شركت مي 6ماده

 .مستقیم به وسیله نمايندگیها و يا پیمانكاران انجام دهد

o  انداز و آموزش كه در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پس ـ شركت مجاز است 7ماده

ره مديتدوين و پس از تصويب هیأتهاي الزم رانامهو پرورش و ساير امور كارگزيني آيین

 مديرهتبصره ـ شركت مجاز است در مواردي كه به تشخیص هیأتبه موقع اجرا بگذارد. 

ان خدمات آناشد يافت نشوند و يا استفاده ازايرانیاني كه واجد شرايط و تجربیات الزم ب

عمالً میسر نباشد نسبت به استخدام كاركنان خارجي اقدام نمايد، شركت هر گونه برنامه 
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كادر مجهز الزم براي صنعت نفت و آموزش و پرورش و كارآموزي كه به منظور تشكیل

جرا تنظیم و به موقع انیاز شدن صنعت مزبور از استخدام كاركنان خارجي مقتضي بداند بي

 .خواهد گذارد

o  الف ـ بدون تحصیل هیچ گونه پروانه ـ شركت از تسهیالت زير استفاده خواهد نمود:  8ماده

ولي با انجام تشريفات گمركي آن چه را منحصراً براي عملیات خود در ايران ضروري بداند 

قطعات يدكي ـ مواد شیمیايي و ها و اجزاي آن افزار و ادوات و آالت كارخانهاز قبیل ماشین

شود ـ وسائل حمل نميمواد معدني ـ مصالح ساختماني و اثاث كه در ايران نظیر آن ساخته

و نقل ـ وسايل آزمايشگاه دارو و كلیه لوازم طبي بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت 

هاي باربري و مالیات و عوارض ديگر به استثناي هزينهحقوق و عوارض گمركي و هر نوع

ـ در مواردي كه  1تبصره انبارداري و حقوق و عوارض بندري از خارج كشور وارد نمايد. 

هاي مخصوص را مانند دولت از لحاظ سیاست و حفظ مصالح عمومي كشور اخذ پروانه

داروهاي مخدره ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را پروانه ورود مواد محترق و

ركت ش داد و لیكن انجام تشريفات مذكور هیچ گونه محدوديتي نسبت به آزاديانجام خواهد 

در وارد كردن مواد مورد بحث ايجاد نخواهد كرد ـ مواردي كه رعايت اينگونه تشريفات را 

ـ شركت ملي  2تبصره ابالغ خواهد شد.  شركتنمايد از طرف وزارت دارايي بهايجاب مي

ترخیص كاالهاي وارداتي خود صورت حساب حقوق  نفت ايران موظف است در موقع

گرفت از ادارات معافیت گمركي به آن كاالها تعلق ميگمركي را كه در صورت نداشتن

گمرك دريافت داشته در آخر هر سال براي آنكه معلوم شود شركت چه مبلغ از معافیت 

تبصره سلیم نمايد. استفاده كرده است خالصه صورتهاي مذكور را به وزارت دارايي تگمركي

ـ شركت و شركتهاي وابسته آن و ساير شركتهاي نفتي كه از معافیت گمركي برخوردار  3

ر اند به يكديگمعافیت گمركي وارد نمودهتوانند كاالهايي را كه با استفاده ازباشند ميمي

شود. مي يانتقال دهند و اينگونه انتقاالت در حكم واردات مستقیم شركت انتقال گیرنده تلق

ـ كاالهايي كه شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن  4تبصره 

آن به خارجه آزاد خواهند بود. احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل يا صدور

ولي چنانچه كاالهاي مذكور با معافیت از حقوق گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخله 

ـ كاالهاي زائد بر احتیاج شركت كه به  5تبصره مشروط به پرداخت حقوق گمركي است. 

ها و دستگاههاي دولتي و شهرداريها واگذار گردد از پرداخت حقوق و عوارض وزارتخانه

ـ كاالها و اجناس و لوازم و اشیايي كه شركت به كاركنان  6تبصره معاف خواهد بود. گمركي

كت نیست و شرراي فروش به آنها وارد بنمايد مشمول معافیتهاي اين مادهفروشد يا بخود مي
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حقوق و عوارض گمركي و ساير عوارض و مالیاتهاي مربوط به آنها را پرداخت خواهد 

شود و با ـ شركت مكلف است در مورد كاالهايي كه در داخل تهیه مي 7تبصره كرد، 

مشخصات احتیاجات و مرغوبیت وتشخیص خود شركت از حیث قیمت و مقدار و نوع 

كند از محصوالت و مصنوعات كشور استفاده كند. ب ـ صادرات مواد شركت را مرتفع مي

نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلي و 

ت هايي را كه براي آمار گمركي الزم اسشركت اظهارنامهشهرداريها معاف خواهد بود ولي

سوخت به وسايط تبصره ـ فروش مواد نفتي )تهیه و به گمرك محل تسلیم خواهد كرد. 

كنند از هر گونه مالیات و عوارض گیري مينقلیه دريايي تجاري كه در بنادر كشور سوخت

مخزن فروش مواد نفتي معاف خواهد بود مشروط بر آنكه مواد نفتي مستقیماً بهمتعلق به

 .حويل گرددسوخت وسايط مذكور ت

o  ـ مالیات بر درآمد شركت بر اساس نرخ و مقررات قانوني مربوط به مالیات بر در  9ماده

هیچگونه مطالبه ديگري از آمد شركتهاي نفتي از سود ويژه شركت وصول خواهد شد و

شركت تحت عنوان مالیات و يا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آن چه طبق مقررات قانوني 

ـ حقوق و عوارضي كه بر  1تبصره باشد جائز نخواهد بود. نفتي قابل وصولاز شركتهاي 

طبق قوانین از طرف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت و يا 

گردد از شركت نیز قابل وصول است. شود مطالبه ميبراي عامه انجام ميخدماتي كه معموالً 

انداز كاركنان ايراني صنعت نفت و مستمري گي و پسـ وجه صندوق بازنشست 2تبصره 

بهره متعلقه بر وجوه صندوق است. بازنشستگي كارمندان شركت از هر گونه مالیات معاف

انداز نزد بانكهاي ايراني و همچنین بهره متعلقه بر وامهايي كه از محل بازنشستگي و پس

و شركتهاي فرعي و وابسته آن داده  نفت و يا به خود شركتوجوه مزبور به كارمندان صنعت

 .شود نیز از مالیات معاف استمي

o  تواند هزينه و تعهدات ارزي خود را از قبیل بهاي كاالهاي خريداري ـ شركت مي 10ماده

كارآموزان اعزامي به خارج از از خارجه و حقوق كارمندان خارجي و هزينه محصلین و

ررات شركت به خارج از كشور براي امور شركت كشور و مخارج كارمنداني كه بر طبق مق

هاي شركت در خارجه حقوق كارمندان و ساير مخارج نمايندگيكنند و همچنینمسافرت مي

شركت در اول هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت را از محل درآمد ارزي خود بپردازد. 

اي ها تحصیل و صورت هزينهبر ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي سالیانه خود يك ج

 .داري كل تسلیم خواهد نمودهر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و خزانهارزي را 
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o  ـ هر گاه زمینهايي براي انجام عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج شركت  11ماده

تملك آن الف ـ در مورد اراضي موات حیازت و واقع شود به ترتیب زير عمل خواهد شد: 

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 

شود. در صورتي كه احتیاج شركت به زمیني كه بدين طرز تحصیل نموده باشد ميواگذار

داشت و بايد آن را غیر نخواهد اجازه دولت حق انتقال آن را بهرفع شود شركت بدون 

انجام تشريفات ثبتي اين قبیل اراضي مستقیماً از طرف دولت بالعوض به دولت مسترد دارد. 

صورت خواهد گرفت. ج ـ زمینهاي داير متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله آن 

هیأت سه رت اختالف نسبت به بهاي عادله نظرشركت انتقال داده خواهد شد. در صوبه

آور خواهد بود. چنان چه احتیاج شركت از الزاماين ماده قطعي و« د»نفري مندرج در بند 

مراتب را كتباً به دولت اعالم و زمین مزبور زمیني كه از دولت خريداري نموده رفع شود بايد

لت مايل به خريد زمین مزبور باشد را براي فروش به دولت پیشنهاد كند در صورتي كه دو

مقابل بهاي خريد به دولت واگذار خواهد نمود. چنان چه ظرف شش ماه از شركت آن را در

اهد آزاد خوتاريخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننمايد شركت در فروش آن به غیر

كت به دولت از ـ در مورد اراضي دولتي مذكور در دو بند فوق مراجعه شر 1تبصره بود. 

دار باشد به عمل را عهدهطريق هر سازماني كه به حكم قانون امور اراضي متعلق به دولت

كه پیشنهاد فروش آن به دولت داده « ج»ـ در مورد اراضي مشمول بند  2تبصره خواهد آمد. 

استفاده از حق خود را شود دولت در صورتي كه خود مايل به خريد نباشد ممكن استمي

شهرداري يا مؤسسات عمومي رسمي ديگر واگذار نمايد و در اين صورت زمین در مقابل  به

عمومي رسمي كه دولت تعیین نمايد انتقال داده خواهد بهاي خريد به شهرداري يا مؤسسه

د ـ در مواردي كه شركت براي انجام عملیات خود احتیاج به اراضي متعلق به اشخاص شد. 

زمینهاي مزبور داشته باشد به ابنیه و تأسیسات و اعیانیهاي موجود دراعم از دائر و باير و 

ـ تشخیص اين كه خريد اراضي و مستحدثات موجود در آن  1طريق زير عمل خواهد شد: 

اعم ـ شركت وضع ثبتي اراضي ) 2مديره شركت است. باشد با هیأتمورد نیاز شركت مي

از ثبت محل استعالم خواهد نمود و اراده ثبت  از عرصه و اعیان( مورد نیاز عملیات خود را

( روز وضع ثبتي ملك را تعیین و اعالم دارد و در صورتي كه 15حداكثر ظرف )مكلف است

متگاه سهم هر كدام و اقاتشريفات ثبتي ملك خاتمه يافته باشد نام مالك و يا مالكین و مقدار

ـ چنان چه مالك يا  3تسلیم نمايد. آنان را تعیین و گواهینامه الزم را صادر و به شركت 

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 

 يمديره مبني بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهي ثبتمتضمن رونوشت مصوب هیأت

( نسخه نقشه زمین مورد نیاز از هیأت سه نفري 3نام و نشاني مالك و يا مالكین و )متضمن 

امالك و يا نمايندگان آنها مركب از دادستان كل كشور ـ وزير كشور ـ مدير كل ثبت اسناد و

الزام مالك و يا مالكین به فروش درخواست خواهد نمود كه براي تعیین قیمت عادله ملك و

( روز از تاريخ وصول 15ـ هیأت سه نفري حداكثر ظرف ) 4و اعیانیها اقدام نمايند. اراضي 

نمود: دادخواست شركت كارشناساني براي تعیین قیمت عادله ملك بدين شرح تعیین خواهد

يك نفر كارشناس از طرف شركت و يك نفر كارشناس بر حسب اخطار به مالك يا مالكین 

دو نفر كارشناس مزبور گردد و كارشناس سوم با توافقمياز طرف آنان تعیین و معرفي 

در صورتي كه بین دو نفر كارشناس در انتخاب كارشناس سوم توافق حاصل شود. انتخاب مي

ـ مالك يا مالكین ظرف  1تبصره نشود كارشناس سوم را هیأت سه نفري تعیین خواهد نمود. 

دفتر هیأت سه نفري صادر خواهد شد بايد اي كه از طرف ده روز از تاريخ ابالغ اخطاريه

سه نفري معرفي و برگ قبولي او را نیز دريافت نموده و در دفتر هیأتكارشناس خود را به

در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفي كارشناس و يا عدم همین مدت ارسال دارند. 

نفري توسط هیأت سهارسال برگ قبولي كارشناس مالك و يا مالكین كارشناس مزبور نیز 

ـ در صورتي كه اقامتگاه يا محل كار مالك يا مالكین مشخص  2تبصره تعیین خواهد شد. 

نباشد ابالغ اخطاريه به اقامتگاه مالك و يا مالكین كه در گواهي اداره ثبت تعیین شده باشد 

شند ـ در صورتي كه ملك مشاع و يا مالكین آن متعدد با 3تبصره قانوني خواهد بود. 

ـ دستمزد و هزينه اياب و ذهاب  4تبصره كارشناس توسط اكثريت مالكین تعیین خواهد شد. 

العاده روزانه كارشناسان به میزاني كه از طرف هیأت سه نفري تعیین گردد به وسیله و فوق

ـ كارشناسان مكلفند  5از طريق دفتر هیأت سه نفري پرداخت خواهد شد. شركت ملي نفت و

( روز از تاريخ انتخاب قیمت عادله اراضي و اعیانیهاي مورد نیاز عملیات 15ف )حداكثر ظر

آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور و بدون در نظر شركت را به اتفاق يا به اكثريت

باشد و به بهاي قبل از تاريخ اي كه منظور شركت ميگرفتن منابع نفتي و نوع استفاده

ـ هیأت سه  6تعیین و به دفتر هیأت سه نفري اعالم نمايند. مديره شركت هیأتتصويب

ي در صورتشركت ابالغ خواهد نمود. نفري بهاي عادله تعیین شده از طرف كارشناسان را به

كه مالك يا مالكین به بهاي تعیین شده تسلیم شوند انتقال زمین به بهاي مزبور به عمل 

به صندوق دادگستري توديع و قبض عینه راخواهد آمد و در غیر اين صورت شركت قیمت م

دريافتي را به دفتر هیأت سه نفري ارسال خواهد داشت. هیأت سه نفري حداكثر ظرف سه 
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الزام مالك و يا مالكین به تنظیم سند مذكور تصمیم الزم دائر بهروز از تاريخ تسلیم قبض

وز رمالك يا مالكین ظرف دهانتقال را صادر و به طرفین ابالغ خواهد نمود و در صورتي كه 

از تاريخ ابالغ تصمیم هیأت از امضاء سند خودداري نمايند به دستور دادستان كل از طرف 

امضاء و عرصه و اعیان مورد تصمیم به دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملك

 د.اي از طرف دادستان شهرستان به نماينده شركت تحويل خواهد شموجب صورت جلسه

در اين مورد هر وقت مالك يا مالكین حاضر به دريافت قیمت ملك خود گرديدند حواله 

صادر خواهد شد و همچنین پرداخت آن به صندوق دادگستري از طرف دفتر هیأت سه نفري 

شدن مالك حواله پرداخت ( زير كه پس از مشخص7است در مورد امالك مندرج در شق )

ـ در مورد امالكي كه مالكیت آن مورد اختالف بوده و يا  7د. گردنام او صادر ميوجه به

كارشناس تشريفات ثبتي آن ملك انجام نگرفته و يا دسترسي به مالك و يا مالكین نباشد تعیین

هیأت سه نفري خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملك و توديع مالك و يا مالكین آن به عهده

طرف هیأت سه نفري بنا به دستور دادستان زم ازدر صندوق دادگستري و صدور تصمیم ال

كل سند انتقال را داستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء نموده و اراضي و اعیانیهاي واقعه 

ـ در صورتي كه  1تبصره موجب صورت جلسه به شركت تحويل خواهند داد. در آن را به

و سند مالكیت به نام دولت  اين قبیل اراضي مورد اختالف به مالكیت دولت شناخته شود

ـ  2ره تبصقیمت اراضي بائر به شركت مسترد خواهد شد. صادر گردد وجوه توديعي بابت

اقامه دعوي شخص ثالث و يا دعوي متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات اين ماده نخواهد 

را  كمكارشناسي و توديع بها و صدور حبود و هیأت سه نفري بايد در هر مورد تشريفات

ـ هر گاه به تشخیص  8ظرف مواعدي كه به شرح فوق تصريح گرديده است انجام دهد. 

كارشناسان و تأيید هیأت سه نفري اراضي و اعیانیهاي مورد ارزيابي ممر اعاشه مالك و يا 

ـ درباره امالك  9قیمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد. ( درصد15مالكین باشد برابر )

نین و مقررات اصالحات ارضي مورد احتیاج شركت وزارت اصالحات مزروعي مشمول قوا

يك ماه از تاريخ درخواست شركت اجازه تجزيه و ارضي و تعاون روستايي ظرف مدت

فروش آن امالك را خواهد داد. ضمناً در مواردي كه مساحت اراضي مزروعي مورد احتیاج 

ت عالوه بر قیمت ملك كه پرداخت باشد كه زارعین مجبور به كوچ كردن شوند شركقدريبه

تعاون روستايي با حضور درصد قیمت را هم به وسیله وزارت اصالحات ارضي و 25كند مي

 10نمايند تقسیم خواهد كرد. فرماندار يا بخشدار محل بین زارعین محل كه از آنجا كوچ مي

ز آن استفاده و يا ـ در مورد امالك موقوفه و يا امالكي كه شركت بخواهد به طريق اجاره ا

 حق ارتفاق بین شركت و طرف مقابلحق ارتفاق تحصیل كند اگر براي تعیین میزان اجاره و
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( بند، د، اين ماده اقدام و 5و  4توافق نشود هیأت سه نفري به ترتیب مندرج در شقوق )

فاق تارتفاقي را تعیین و رأي به تنظیم سند اجاره و يا تفويض حق ارمیزان اجاره و يا حق

متولیان يا صادر خواهد نمود كه در صورت امتناع مالك و يا مالكین و همچنین متولي يا

نماينده اوقاف به دستور دادستان كل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان 

مورد لزوم به موجب صورت جلسه به شهرستان محل وقوع ملك امضاء و زمین و اعیانیهاي

تبصره ـ در مورد امالك موقوفه مزروعي زارعین مستأجر اين شد.  شركت تحويل خواهد

اي كه به شرح مذكور االجارهامالك مكلفند اراضي مورد احتیاج شركت را در مقابل مال

در صورتي كه زارعین مستأجر اين شق تعیین خواهد شد به اجاره شركت واگذار نمايند. در

گردند و يا خساراتي به زراعت يا مستحدثات آنان  اين امالك ناگزير به ترك اراضي زراعتي

خسارت توسط وزارت اصالحات اراضي و تعاون روستايي تعیین وارد شود میزان حقوق و

ـ در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده  11وسیله شركت پرداخت خواهد شد. و به

يا ايجاد شبكه مخابراتي  هاي نفت و گاز و انواع ديگر مواد نفتيشهرها كه براي عبور لوله

احتیاج شركت باشد عرصه مجاناً از طرف شركت تصرف شده و مورد استفاده قرار مورد

صاحبان اعیان و در صورت خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانیهاي موجود در آن با توافق با

. گردد( بند، د، اين ماده تعیین و پرداخت مي6و  5و  4عدم توافق به شرح مفاد شقوق )

ـ شركت در معدوم كردن اعیانیهاي موجود در مسیر خطوط لوله پس از توديع  1تبصره 

ـ اراضي خارج از محدوده  2تبصره قیمت عادله به شرح مندرج در اين ماده مختار است. 

ـ  3تبصره شود. شهرداري هر شهر جزو زمینهاي خارج از محدوده آن شهر محسوب مي

ـ هر  12شركت مجموعاً از چهل متر تجاوز نخواهد كرد.  عرض مسیر و حريم خطوط لوله

گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي كه به موجب مقررات اين اساسنامه براي خطوط 

باشد غرس اشجار و يا زراعت و غیره ممنوع ميلوله تحصیل شده است اعم از احداث بنا يا

حضور نماينده ژاندارمري يا  ها و مستحدثات را باو شركت مجاز است اين قبیل اعیاني

بخشداري كه دعوت خواهد نمود منهدم نمايد و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و شهرباني يا

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

كه متكي به نشر آگهي در مجله رسمي و يك روزنامه دسترسي به مالك اظهار شركت

و ـ در مورد تمام يا قسمتي از امالك كه مورد نیاز كثیراالنتشار باشد كفايت خواهد كرد. 

عملیات شركت بوده و در رهن يا بیع شرط هستند در صورتي كه مالك خود براي پرداخت 

حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد  و امضاء سند انتقالبدهي
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فته مورد اين حكم قرار گرهیأت سه نفري مراجعه و به نسبت اراضي كهتواند بهبستانكار مي

طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دريافت دارد و سندي مبني بر ابطال يا اصالح 

ه بدهد و در اين مورد كه طلب بستانكار در توديع شدسند رهني يا شرطي و وصول وجه

صندوق دادگستري سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله 

هر گاه مبلغ سند رهني يا شرطي بیش از مبلغ ارزيابي شده باشد گردد. محسوب نميمعارض

ي سند انتقال به عهده ز ـ پرداخت هزينه دفترنسبت به مازاد شركت مسئول نخواهد بود. 

باشد و در مواردي كه دادستان سند هاي آن به عهده مالك ميطرفین است و ساير هزينه

هیأت نمايد تمام مخارج وسیله شركت پرداخت و با ارائه مدارك مربوطه بهامضاء ميانتقال را

خواهد وجه سپرده مسترد سه نفر آنچه را كه به حساب مالك پرداخت نموده است از محل

داشت. ح ـ در اجراي هر يك از موارد مندرج در اين ماده اعم از ارزيابي و پرداخت بهاي 

قوانین و مقررات اصالحات امالك و اراضي مورد نیاز شركت بايد حقوق زارعین بر اساس

ارضي با نظر وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستايي تعیین و از بهاي ملك كسر و به 

 .رددزارعین پرداخت گ

o  تواند در حوزه عملیات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به ـ شركت مي 12ماده

و آهك و سنگ و گچ و مصالح دولت يا بال مالك از آب و همچنین از هر نوع خاك و شن

اين قانون طبق  9ماده  1ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و با رعايت تبصره 

اگر عمل شركت براي استفاده از مواد مذكور موجب ضرر اده نمايد.مقررات مربوطه استف

شخص ثالث گردد شركت بايد جبران خسارت را بنمايد ولي در هر صورت شخص 

 .تواند مانع عملیات شركت بشودنميثالث

o  برداري ـ هر گاه دولت در مناطق عملیات شركت قراردادي براي اكتشاف و يا بهره 13ماده

موجب خسارت و مانع عملیات منعقد نمايد بايد شرايطي در آن منظور دارد كهمعادن ديگر 

هر گاه خسارتي وارد شود طرف قرارداد دولت ملزم به جبران خسارت شركت شركت نباشد. 

 .خواهد بود

 فصل سوم ـ اركان شركت 

o  ره و مديهیأتمجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام. ـ اركان شركت عبارتند از:  14ماده

 .هیأت عالي بازرسيمدير عامل. 

 قسمت اول ـ مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام. 

  وزير ـ نمايندگان صاحب سهام در مجمع عمومي عبارتند از:  15ماده

دادستان وزير آب و برق. وزير كار و امور اجتماعي وزير اقتصاد. دارايي. 
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ه تبصربانك مركزي ايران.  ريیس كلمديرعامل سازمان برنامه. كل كشور. 

ـ رياست جلسه مجمع عمومي با وزير دارايي و در غیاب او با يكي از  1

 تبصرهوزراي حاضر در جلسه به ترتیب تقدم مذكور در فوق خواهد بود. 

ـ در صورتي كه يكي از وزيران عضو مجمع نتواند در يكي از جلسات  2

توسط نخست ان وزراي ديگرحضور يابد جانشین او براي همان جلسه از می

وزير معرفي خواهد شد و در مورد غیبت دادستان كل معاون وي و در 

آنها در مقاممورد مديرعامل سازمان برنامه و ريیس كل بانك مركزي قائم

 .جلسه حضور خواهند يافت

  ـ جلسات مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام در مركز شركت  16ماده

صره تبشود. مقام او تشكیل ميمديره يا قائمهیأت در تهران با حضور ريیس

هر سال براي ـ مجمع عمومي نمايندگان صحاب سهام در شهريور ماه

تصويب همان سال به منظور رسیدگي ورسیدگي به ترازنامه و در آبان ماه

موضوع گردد و تا موقعي كه نسبت بهبودجه به طور عادي تشكیل مي

خواهد میم اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامهمندرج در دستور جلسه تص

داشت و در جلسات مذكور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممكن است بر 

مديره و مديرعامل يا طبق نظر رياست حسب پیشنهاد ريیس هیأت

 .موضوعات ديگري نیز در دستور مذاكرات قرار گیردمجمع

  تقاضاي وقع بنا بهـ مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام در هر م 17ماده

مجمع مديره و مديرعامل و يا سه نفر از اعضاءوزير دارايي و يا ريیس هیأت

 .العاده تشكیل خواهد شدعمومي نمايندگان صاحب سهام به طور فوق

  العاده از طرف ريیس ـ دعوت مجمع عمومي به طور عادي يا فوق 18ماده

در صورتي آيد. به عمل ميمقام او مديره و مديرعامل شركت يا قائمهیأت

مديره و مديرعامل اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايد كه ريیس هیأت

ـ دستور  1تبصره وزير دارايي رأساً مجمع عمومي را دعوت خواهد نمود. 

جلسه مجمع عمومي از طرف اشخاصي كه تقاضاي تشكیل جلسه را 

قاضاي تشكیل جلسه ـ در صورتي كه ت 2تبصره اند تعیین خواهد شد. كرده

مديره و مديرعامل شركت بايد منتهي تا ده العاده گردد ريیس هیأتفوق

از نمايندگان صاحب سهام در مجمع عمومي روز پس از وصول تقاضا

دعوت به عمل آورد و دستور جلسه را به ضمیمه دعوتنامه براي آنها ارسال 
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ه و هیأت عالي مديرالبدل هیأتـ اعضاي اصلي و علي 3تبصره دارد. 

توانند بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي بازرسي مي

 .صاحب سهام شركت نمايندنمايندگان

  ـ جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد  19ماده

ضرورت يافت و براي اعتبار كلیه تصمیمات متخذه در هر مورد چهار رأي

مديره و نفر را به پیشنهاد ريیس هیأت تبصره ـ مجمع عمومي يكدارد. 

مديرعامل به سمت دبیر مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود و 

جلسات مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام پس از تصويب در صورت

پرونده مخصوصي نگاهداري خواهد شد. صورت جلسات تصويب شده 

 .امضاي ريیس مجمع عمومي برسدبايد به

  قرار زير است: عمومي نمايندگان صاحب سهام بهعـ وظايف مجم 20ماده

مديره و هیأتالف ـ رسیدگي و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه 

گزارش تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به

مديره و ترازنامه و حساب سود و هیأتگزارش سالیانهعالي بازرسي. هیأت

الي بازرسي بايد الاقل دو هفته قبل از زيان شركت و گزارش هیأت ع

كلیه اعضاء مجمع عمومي قرار گیرد. ب ـ بررسي تشكیل جلسه در اختیار

هاي جاري شركت و بررسي و هزينهو تصويب فصول و ارقام كلي بودجه

شده و اعتبارات بینياي و ارقام درآمدهاي پیشهاي سرمايهتصويب هزينه

مديره و مدير عامل. پیشنهاد ريیس هیأت اضافي و اصالح بودجه بر اساس

هاي شركت را هاي تفصیلي هزينهمديره و مديرعامل بودجهريیس هیأت

در حدود ارقام كلي مصوب از طرف مجمع عمومي تنظیم و پس از 

بودجه پیشنهادي بايد الاقل دو گذارد. مديره به موقع اجرا ميهیأتتصويب

مديره و مديرعامل براي ريیس هیأتهفته قبل از تشكیل جلسه از طرف 

هر گونه كلیه اعضاء مجمع عمومي فرستاده شود. ج ـ اظهار نظر نسبت به

پیشنهاد راجع به اصالح يا تغییر مواد اساسنامه شركت كه براي اخذ تصمیم 

تسلیم خواهد شد. پیشنهاد اصالح يا دولتنهايي و تقديم به قوه مقننه به

مديره يا الاقل دو نفر از اعضاء طرف ريیس هیأتتغییر اساسنامه بايد از 

د ـ اجازه استفاده از ذخیره عمومي شركت بنا مجمع عمومي به عمل آيد. 

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 

دارند و تعیین شرايط كلي مشاركت و يا خريد سهام غالبه عملیات نفتي اشت

و ـ مديره و مديرعامل شركت. شركتهاي ديگر بنا به پیشنهاد ريیس هیأت

اتخاذ تصمیم نسبت به افزايش سرمايه و پیشنهاد آن به دولت براي تصويب. 

نامه معامالت شركت. ح ـ انتخاب ريیس و اعضاء هیأت ز ـ تصويب آيین

سي. ط ـ تعیین خط مشي عمومي شركت. ي ـ اتخاذ تصمیم عالي بازر

هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه نسبت به

 .عمومي نمايندگان صاحب سهام قرار گیرد

  ـ هر گاه مجمع عمومي بازرسي قسمتي از عملیات شركت را الزم  21ماده

 .م خواهد كردهیأت بازرسي اقداتشخیص دهد منحصراً به وسیله

 مديره و مدير عاملقسمت دوم ـ هیأت 

  مديره از يك نفر ريیس كه سمت مديريت عامل را نیز ـ هیأت 22ماده

شود. حداكثر سه نفر نیز خواهد داشت و چهار نفر عضو اصلي تشكیل مي

شوند تا در صورت اقتضاء به جاي البدل انتخاب ميعنوان عضو عليبه

مديره به سن اعضاء اصلي هیأتشركت نمايند. ) اعضاي اصلي در جلسات

ره تبصسال نبايد بیشتر باشد(.  65مديره و مديرعامل از استثناي ريیس هیأت

 .مديره بايد ايراني باشندالبدل هیأتـ ريیس و اعضاي اصلي و علي

  مديره و مديرعامل از بین اشخاصي كه سابقه خدمات ـ ريیس هیأت 23ماده

مملكتي بوده اعي داشته و مدتي از آن را متصدي كارهاي مهمدولتي و اجتم

و يا از بین كارمندان صنعت نفت ايران كه بیست سال خدمت در صنعت 

شركت ملي نفت داشته و حداقل پنج سال از آن را عضويت هیأت مديره

 .دار بوده انتخاب خواهد شدنفت ايران را عهده

  بین اشخاص ذيصالحیت كه الاقل  مديره ازـ اعضاء اصلي هیأت 24ماده

بیست سال سابقه خدمات دولتي و اجتماعي داشته و پنج سال از آن 

اند و يا از بین كارمندان صنعت نفت كه پانزده متصدي مشاغل عالیه بودهرا

دار سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و الاقل پنج سال عهده

تبصره ـ الاقل واهند شد. اند انتخاب خمهمي در صنعت نفت بودهمشاغل

مديره بايد از میان كارمندان شركت انتخاب دو نفر از اعضاي اصلي هیأت

 .شوند
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  مديره منحصراً از بین كارمندان عالیرتبه البدل هیأتـ اعضاي علي 25ماده

الاقل سال سابقه خدمت در صنعت نفت بوده و 15شركت كه حداقل داراي 

اند انتخاب مشاغل مهم در صنعت نفت بوده دارپنج سال از آن را عهده

 .شوندمي

  مديره موظفاً انجام وظیفه خواهند البدل هیأتـ اعضاي اصلي و علي 26ماده

موظف در كرد و بايد تمام اوقات در اختیار شركت باشند و هیچ نوع شغل

دل الباشتغال غیر موظف اعضاي اصلي و عليخارج از شركت قبول نكنند. 

ي كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد و عضويت در شوراها و در امور

صورت افتخاري و بدون دريافت حقوق با مجامع فرهنگي و اجتماعي به

ـ هر  1تبصره مديره و مديرعامل مجاز خواهد بود. موافقت ريیس هیأت

مديره كه از مقررات اين ماده تخلف البدل هیأتيك از اعضاي اصلي و علي

عضويت اعضاء  2تبصره ت خود مستعفي شناخته خواهد شد. نمايد از سم

مديره در هیأتهاي مديره و هیأتهاي بازرسي شركتهاي فرعي و وابسته هیأت

باشد. مديره و مديرعامل ميبه شركت موكول به تصويب ريیس هیأت

مديره و مديرعامل در هیأتهاي مديره و هیأتهاي عضويت ريیس هیأت

 .و وابسته بالمانع است بازرسي شركتهاي فرعي

  مديره و مديرعامل سه ـ مجمع عمومي براي انتخاب ريیس هیأت 27ماده

هیأت نفر از اشخاص واجد صالحیت را توسط وزير دارايي به

نمايد كه يك نفر از آنها براي مدت شش سال انتخاب و پیشنهاد ميوزيران

انتخاب ريیس  به فرمان همايوني به اين سمت منصوب خواهد شد. تجديد

مديره بنا به اعضاي اصلي هیأتمديره و مديرعامل بالمانع است. هیأت

مديره و مديرعامل و تصويب هیأت وزيران براي مدت پیشنهاد ريیس هیأت

همايوني به اين سمت منصوب  پنج سال انتخاب و به موجب فرمان

مديره هیأتالبدل اعضاي عليشوند و تجديد انتخاب آنها منعي ندارد. مي

مديره و مديرعامل و تصويب مجمع عمومي بنا به پیشنهاد ريیس هیأت

انقضاي مدت ممكن است مجدداً شوند و در براي مدت سه سال تعیین مي

تواند تغییر هر يك از مديره و مديرعامل ميريیس هیأتانتخاب شوند. 

هیأت وزيران مديره را قبل از پايان مدت عضويت آنان بهاعضاء اصلي هیأت

البدل را قبل از خاتمه همچنین تغییر هر يك از اعضاي عليپیشنهاد نمايد و
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ـ ريیس  1تبصره مدت عضويت آنان به مجمع عمومي پیشنهاد كند. 

مديره و مديرعامل سه ماه قبل از انقضاي دوره عضويت هر يك از هیأت

تا نمايد. نهاد ميپیشهیأت وزيرانمديره جانشین او را بهاعضاء اصلي هیأت

اند مديره و مديرعامل و اعضاي جديد انتخاب نشدهزماني كه ريیس هیأت

ـ  2تبصره مديره به خدمت خود ادامه خواهند داد. ريیس و اعضاي هیأت

مديره با مجمع عمومي و تعیین تعیین حقوق ريیس و اعضاي اصلي هیأت

تصويب مديره والبدل بنا بر پیشنهاد ريیس هیأتحقوق اعضاي علي

مديره حق ندارند بیش از هیأتـ اعضاي 3تبصره مديره خواهد بود. هیأت

 .دريافت دارندحقوقيك

  توانند يك يا دو نفر از اعضاء مديره و مديرعامل ميـ ريیس هیأت 28ماده

ي مقام وظائفقائممقام خود تعیین نمايند. مديره را به سمت قائماصلي هیأت

مديره و مديرعامل بر عهده او محول دارد انجام خواهد هیأت را كه ريیس

 .داد

  مقام مديره و يا قائممديره به رياست ريیس هیأتـ جلسات هیأت 29ماده

در د.كنالبدل رسمیت پیدا مياو با حضور چهار نفر از اعضاء اصلي و يا علي

دل البصورت غیبت اعضاء اصلي هر گاه حد نصاب كافي نباشد اعضاء علي

مديره شركت هیأتمديره در جلسهبه دعوت ريیس هیأت

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

 .مديره ضروري استهیأت

  ـ در صورت فوت يا استعفا يا بركناري هر يك از اعضاء  30ماده

 .مديره جانشین او طبق مقررات اين اساسنامه تعیین خواهد شدهیأت

  مديره و هیأت عالي بازرسي و همچنین كارمندان ـ اعضاء هیأت 31ماده

شركت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و 

تبصره ـ خريد باشند. در معامالت دولتي و كشوري ميكارمندان

هاي نفتي و اموال و كاالهايي كه شركت و يا سازمانهاي تعاوني فرآورده

اختصاص آنها نمايند يا بهن براي كاركنان شركت تهیه ميوابسته به آ

 .دهند در حدود استفاده شخصي از مقررات اين ماده مستثني استمي

  مديره و مديره بر حسب تشخیص ريیس هیأتـ جلسات هیأت 32ماده

 .مديرعامل تشكیل خواهد شد
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  صوبات و مديره و ابالغ و اجراء مـ دعوت و اداره جلسات هیأت 33ماده

 .باشدمديره و مديرعامل ميتصمیمات آن از وظايف ريیس هیأت

  مديره پس از تصويب به امضاي ريیس و ـ صورت جلسات هیأت 34ماده

رسد و هر قسمت از مديره حاضر در جلسه مياعضاي هیأت

مديره آن را محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد در هیأتكهمذاكرات

 وظائف و اختیارات هیأت مديرهد شود. صورت جلسه قی

  مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختیار براي ـ هیأت 35ماده

الف باشد: اجراي وظائف مصرح در اين اساسنامه منجمله وظايف زير مي

ـ تصويب برنامه عملیات شركت به طور كلي. ب ـ تعیین سیاست كلي 

واد نفتي و پیشنهاد قیمت فروش فروش و پخش و صدور نفت خام و م

كشور براي تصويب هیأت بنزين و نفت و نفت گاز و نفت كوره در داخل

ـ تعیین قیمت ساير فرآورده ـ اعطاء تخفیفاتهاي نفتي و گاز. وزيران. ج   د 

ـ اجازه تحصیل و دادن اعتبار يا وام با رعايت مقررات  ـ  متعارف بازرگاني. ه

و ـ ن صرفاً به منظور حسن انجام عملیات شركت. اين قانو 5ماده « د»بند 

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. 

بررسي و تصويب بودجه تفصیلي شركت. ح ـ بررسي و تصويب كلیه ز ـ 

عم از استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني هاي داخلي شركت انامهآيین

نامه معامالت و پیشنهاد آيینو حسابداري و حسابرسي و غیره و تدوين

شركت براي تصويب مجمع عمومي. ط ـ تصويب قراردادهاي مربوط به 

اجراي عملیات موضوع اين اساسنامه و تصويب معامالت غیر منقول 

يا انحالل شركتهاي فرعي و  شركت. ي ـ اخذ تصمیم نسبت به تشكیل و

مشاركت با مؤسسات و شركتهايي كه در داخل يا خارج از ايران به عملیات 

اشتغال دارند. ك ـ اعمال كلیه حقوق شركت در شركتهاي عامل و نفتي

مديره و ترازنامه ها. ل ـ تهیه گزارش هیأتشركتهاي فرعي و مشاركت

مجمع عمومي و تعیین دستور  سالیانه و حساب سود و زيان براي تقديم به

برداري از جلسه مجمع عمومي. م ـ نگاهداري و به كار انداختن و بهره

انداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع وجوه بازنشستگي و پس

اي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسید. نامهآيینو مصالح آنها طبق
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كارمندان صنعت نفت كه  اندازـ وجوه بازنشستگي و پس 1تبصره 

باشد. مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نميهیأتبه

شود. شركت نسبت به اين وجوه در حكم امین محسوب ميمديره هیأت

مديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات ـ هیأت 2تبصره 

 .مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسلیم دارد

 مديره و مدير عاملظايف و اختیارات ريیس هیأتو 

  مديره و مديرعامل باالترين مقام اجرايي ـ ريیس هیأت 36ماده

شركت بوده و بر كلیه سازمانهاي تابعه شركت رياست دارد و 

كلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال مسئول حسن جريان

وبات باشد و براي اداره امور شركت و اجراء مصشركت مي

و تمام بوده و مديره داراي همه گونه حقوق و اختیارات تامهیأت

نمايندگي شركت را در مقابل كلیه مقامات قضايي ـ كشوري و 

لشكري و مؤسسات و اشخاص اعم از ايراني و خارجي با حق 

تواند تمام يا قسمتي از اختیارات خواهد داشت و ميتوكیل غیر

مديره و رؤساي قسمتهاي تهر يك از اعضاي هیأخود را به

كه امور قسمتهاي مختلف شركت به تشخیص خود تفويض كند

گردد زير نظر و شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي

مسئولیت مستقیم وي اداره كنند. اختیارات و وظائف ريیس 

الف ـ عزل باشد: مديره و مديرعامل شامل موارد زير نیز ميهیأت

و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ و نصب و ارتقاء 

تصمیم درباره كلیه امور استخدامي كاركنان شركت اعم از ايراني 

هاي مجاز و تعهدآور براي شركت. خارجي. ب ـ تعیین امضاءو يا

ج ـ اخذ و پرداخت وجوه و باز كردن حساب ريالي يا ارزي در 

مضاي ريیس در موارد مذكور با ابانكهاي داخلي و خارجي. 

مديره عمل مديره و مديرعامل و امضاي يك عضو هیأتهیأت

يك يا چند تواندمديره و مديرعامل ميخواهد شد. ريیس هیأت

مديره را به اين منظور انتخاب و معرفي نمايد. نفر از اعضاي هیأت

توانند حق امضاي مديره و عضو منتخب مزبور ميريیس هیأت

به تشخیص و مسئولیت خود واگذار  كارمندان شركتخود را به
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ـ اعمال نظارتنمايند.  هاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت د 

به عملیات و معامالت و مخارج شركت و بازرسي در كلیه امور 

ـ نظارت الزم در كلیه امور حسابداري شركتهاي فرعي  شركت. هـ 

هاي و ـ تنظیم برنامهو شعب و نمايندگیها و مؤسسات مربوطه. 

المدت متناسب با هدفهاي شركت و همچنین تصويب طويل

هاي سازماني و تعیین وظائف و مسئولیتهاي طرح

 .هاي آموزشيمختلف شركت و اجراي برنامهواحدهاي

 قسمت سوم ـ هیأت عالي بازرسي 

  ـ هیأت عالي بازرسي مركب از پنج نفر خواهد بود كه سه نفر از  37ماده

و معلومات كافي در امور حسابداري صنعتي و  آنها داراي تجربیات

و اقتصادي بوده و يك نفر آنها مهندس در امور مربوط به نفت و بازرگاني

 .يك نفر از كارمندان عالي رتبه دولت خواهد بود

  ـ بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب  38ماده

به سمت ريیس هیأت شوند. يك نفر از آنها را مجمع عمومي مي

مقام بازرسي و يك نفر را به پیشنهاد ريیس هیأت بازرسي به سمت قائمعالي

تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نیامده بازرسان او تعیین خواهد نمود. 

 .به خدمت خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است

  غییر شغل يا بركناري از خدمت ـ در صورت فوت يا استعفاء يا ت 39ماده

شود العاده تشكیل ميهر يك از بازرسان عالي مجمع عمومي به طور فوق

 .شخصي را كه واجد شرايط باشد به جاي او انتخاب خواهد كردو

  ـ هیأت عالي بازرسي از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلي  40ماده

وظائف تواند براي انجامهنگام ضرورت استفاده خواهد كرد و ميشركت به

خود از كارشناسان اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد 

براي انجام اين منظور ريیس هیأت عالي بازرسي به ريیس هیأت 

مديره مكلف است نظر هیأت مراجعه خواهد نمود و ريس هیأتمديره

 .مزبور را تأمین نمايد

  الف ـ تطبیق ي به قرار ذيل است: ـ وظايف هیأت عالي بازرس 41ماده

ـ رسیدگي به ترازنامه و حساب سود  عملیات شركت با بودجه مصوب. ب 

و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با كارتها و دفاتر شركت و تهیه 
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تقديم به مجمع عمومي. گزارش گزارش چگونگي عملیات شركت براي

مي سالیانه به ريیس مزبور بايد الاقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمو

مديره با ترازنامه به هیأتضمیمه نظريات مديره تسلیم شود كه بههیأت

مجمع عمومي تقديم گردد. ج ـ مطالعه و اظهار نظر راجع به گزارش 

ـ هیأت عالي بازرسي در اجراي وظايف خود  1تبصره هیأت مديره. سالیانه

ادهاي شركت را خواهد داشت ها و قراردكلیه دفاتر و پروندهحق مراجعه به

مديره و مدارك و اطالعات الزم مخصوصاً مصوبات هیأتو رونوشت كلیه 

شود در اختیار آن آن چه كه به نحوي از انحاء مربوط به بودجه شركت مي

هیأت عالي بازرسي در حین كار ـ چنان چه 2تبصره گذارده خواهد شد. 

ي مشاهده نمايد و با مراجعه به هايترتیبياشتباهات يا تخلفات و يا بي

مسئولین مربوطه موضوع روشن و حل نشود مطالب را به مديران و رؤسا و

دهد و چنان چه نسبت به اين مديره اطالع و گزارش ميريیس هیأت

 .نیامد مراتب را به مجمع عمومي گزارش خواهد دادگزارش اقدام به عمل

  ي كه بر طبق مقررات اين ـ اجراي وظائف هیأت عالي بازرس 42ماده

هیچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد. اساسنامه تعیین شده نبايد به

نامه خاصي انجام تبصره ـ هیأت عالي بازرسي وظايف خود را طبق آيین

خواهد داد كه از طرف ريیس هیأت عالي بازرسي تهیه شده و پس از 

 .د شدوزير دارايي به مرحله اجرا گذارده خواهتأيید

  ـ حقوق اعضاء هیأت عالي بازرسي از طرف مجمع عمومي تعیین  43ماده

 .و از طرف شركت پرداخت خواهد شد

  ـ ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي حق اشتغال موظف ديگري  44ماده

در داخل يا خارج از شركت و شركتهاي فرعي وابسته آن را ندارند. 

افت حقوق( در هر مورد منوط افتخاري بدون دريغیر موظف )اشتغال

 .موافقت وزير دارايي خواهد بودبه

 فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زيان 

o  هر سال شروع شده و در تاريخ دي ماه سال ـ سال مالي شركت از يازدهم دي ماه 45ماده

 .يابدبعد خاتمه مي
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o  ه آن كه بايد پلمپ شود بـ تعداد و نوع دفاتر محاسباتي شركت و شركتهاي فرعي  46ماده

تبصره ـ منظور از دفاتر محاسباتي عبارت مديره تعیین خواهد شد. موجب تصمیم هیأت

 .است از دفاتر مذكور در قانون تجارت و يا فرمها و وسائل ديگر نگاهداري حساب

o  ـ كلیه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب  47ماده

از تاريخ تشكیل مجمع عمومي مديره الاقل دو ماه پیشو زيان شركت و گزارش هیأت سود

 .تهیه شده و در اختیار هیأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد

o  ـ در ترازنامه اقالم دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهالك منظور  48ماده

شود. اقالم وز تنظیم ترازنامه احتساب ميمطالبات مشكوك به ارزش احتمالي رشود. مي

مديره تجديد ارزيابي هیأتـ هر گاه 1تبصره سوخت شده نبايد جزء دارايي محسوب گردد. 

تواند با تصويب مجمع هاي شركت را الزم تشخیص دهد ميتمام و يا قسمتي از دارايي

ا كاهشي حاصل شود به به تجديد ارزيابي بنمايد و در صورتي كه افزايش و يعمومي اقدام

ـ میزان  2تبصره منظور خواهد شد.  50هاي مخصوص مذكور در ماده حساب اندوخته

هاي شركت طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین استهالك نسبت به انواع دارايي

 .موقع اجرا گذاشته خواهد شدمديره بهو پس از تصويب هیأت

o  دو درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخیره ـ شركت مكلف است ساالنه  49ماده

 .عمومي انتقال دهد

o  هاي مخصوصي به میزان ـ شركت مكلف است با تصويب مجمع عمومي اندوخته 50ماده

صنعت نفت از محل درآمد كل در نظر متناسب براي تأمین احتیاجات خود طبق معمول

 .بگیرد

o  اضافه پرداخت مشخص مندرج در قرارداد  ـ درآمد كل عبارت است از سود ويژه به 51ماده

االرض و برگشت به عنوان پذيره و حقو وجوهي كه 1333فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه 

عايد شركت شود و  1336هزينه اكتشاف به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه 

 عنوان سود خالص از شركتهاي فرعي و وابسته پس از پرداختهمچنین وجوهي كه به

تبصره ـ سود ويژه عبارت است از گردد. مالیات بر درآمد آن شركتها به شركت عايد مي

 .اي جاري و استهالكدرآمد حاصل از عملیات مستقیم شركت پس از وضع هزينه

o  ـ وجوه دريافتي شركت حاصل از پرداخت مشخص مقرر در قرارداد فروش نفت  52ماده

االرض به موجب قانون نفت حقعنوان پذيره و و وجوهي كه به 1333آبان ماه  7مصوب 

 .باشدعايد شركت خواهد شد مشمول مالیات نمي 1336مصوب نهم مرداد ماه 
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o  گذاري ـ سرمايه الزم به منظور توسعه عملیات شركت و همچنین هر گونه سرمايه 53ماده

صورتي كه محل درآمد كل و در بايد از 1336به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه 

میسر نباشد از هر طريقي كه مجمع عمومي در حدود اختیارات خود تصويب نمايد تأمین 

 .گردد

o  موجب مقررات اين اساسنامه ـ آن چه از محل درآمد كل پس از وضع مبالغي كه به 54ماده

 .خواهد شدداري كل پرداختشود باقي بماند به خزانهپرداخت مي

 فصل پنجم ـ مقررات مختلفه 

o  مديره و بازرسان عالي و كاركنان شركت حق نخواهند داشت ـ اعضاي هیأت 55ماده

ر در صورت تخلف اگنمايند.  اطالعاتي را كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشاء

مديره و تصويب مجمع عمومي متخلف مدير يا بازرس عالي باشد به پیشنهاد ريیس هیأت

مديره و مديرعامل از خدمت بر كنار ريیس هیأتباشد با تصويب و اگر كارمند و يا كارگر

خواهد شد و در صورتي كه خساراتي متوجه شركت شده باشد بركناري متخلف مانع از 

 .براي جبران زيان وارده نخواهد بودتعقیب او

o  ـ در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت بشوند  56ماده

و انضباطي شركت صورت هاي استخدامينامهو مجازات اداري آنها بر طبق آيینتعقیب 

هر گاه ضمن تحقیق معلوم شود كه تخلف از نظر قوانین جنبه جزايي دارد خواهد گرفت. 

قانوني احاله خواهد مديره و مديرعامل شركت موضوع را به مراجع صالحیتدار ريیس هیأت

 .نمود

o  شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده از اشخاص و اداره  ـ كلیه عملیات 57ماده

توسعه و پیشرفت هدفهاي شركت هر امري به منظور اموال و انجام كلیه معامالت و اقدام به

مديره و طبق مقررات انجام امور مزبور به تشخیص هیأتباشد. تابع اصول بازرگاني مي

فات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد داخلي شركت بوده و از هر گونه تشري

 .خواهد بودمعاف

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

 .بود

o  قانون  19مديره و يا كاركنان شركت طبق ماده ـ در مواردي كه يكي از اعضاء هیأت 59ماده

بركناري كارمند از طرف شركت و خاتمه م تعلیق مانعشود اجراي حككیفر عمومي معلق مي

 .دادن به خدمت او نخواهد بود
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o  ها و يا سازمانهاي ـ در مواردي كه اختالف نظر بین شركت و هر يك از وزارتخانه 60ماده

شركت به وزارت دارايي گزارش وابسته به دولت يا شهرداريها پیش آيد موضوع از طرف 

ايي موضوع اختالف را به كمیسیوني مركب از نمايندگان خود و خواهد شد و وزارت دار

كمیسیون مزبور از راه سازش به حل اختالف اقدام خواهد كرد طرفین ارجاع خواهدنمود. 

تواند و هرگاه موضوع اختالف به طريق مزبور فیصله نیافت هر يك از طرفین مي

عه كند. در صورتي كه بین وزارت عمومي ديوان عالي كشور براي رفع اختالف مراجهیأتبه

هیأت هفیصله نیابد موضوع بدارايي و شركت اختالف نظري به وجود آيد كه با مذاكره مستقیم

 .وزيران مراجعه خواهد شد و تصمیم هیأت وزيران براي طرفین قاطع خواهد بود

o  شركت  ـ هیچ يك از كاركنان شركت در ادارات و اماكن و مجامع مربوط به كار 61ماده

داير كردن و نشر روزنامه مجله سیاسي يا عضويت در هیأت حق فعالیت سیاسي ندارند. 

تحريريه اين دسته از جرايد و همچنین انتشار مقاالت سیاسي براي كاركنان شركت 

است. منتشر كردن هر نوع اطالع راجع به عملیات شركت بدون اجازه كتبي شركت ممنوع

نامه ات اين ماده موجب تعقیب اداري و انضباطي طبق آيینتخلف از مقررممنوع است. 

 .شركت خواهد بود

o  ـ شركت در تهیه مسكن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات  62ماده

آنها در مقابل حوادث اهتمام به سالم كاركنان خود و كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظت

 .عمل خواهد آورد

o  مديره تمام يا قسمتي از حقوق و مزاياي اين تواند با تصويب هیأتت ميـ شرك 63ماده

 .اساسنامه را شامل شركتهاي فرعي خود نمايد

o  ـ قوانین و مقرراتي كه كالً با بعضاً مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد در حدودي  64ماده

مادام كه مصرحاً به اين اساسنامه كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نبوده و مقررات

 .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[

رسیده بود در جلسه روز يكشنبه پانزدهم به تصويب مجلس سنا 1346شنبه بیست و سوم اسفند ماه 

چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار  ارديبهشت ماه يك هزار و سیصد و

 ريیس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبداهلل رياضيگرفت. 

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

 فصل اول ـ كلیات و سرمايه 

o  تأسیس  1330ـ شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نه ارديبهشت  1ماده

طبق مقررات اين اساسنامه و گرديده شركت سهامي بازرگاني است كه عملیات خود را بر

 .قانون تجارت اجراء خواهد نمود

o  اي هايي براي اجرتواند شعب يا نمايندگيشركت تهران است شركت ميـ مركز اصلي  2ماده

 .عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نمايد

o  ـ سرمايه شركت ده هزار میلیون ريال است كه به ده هزار سهم يك میلیون ريالي بنا  3ماده

ه سبت بنمنقول پرداخت شده است. نام تقسیم و پنجاه درصد آن به صورت منقول و غیر

ب تقاضاي هیأت مديره شركت و تصويباشند كه بهپنجاه درصد بقیه صاحبان سهام متعهد مي

شركت كالً متعلق به دولت ايران و غیر قابل شوراي عالي نفت آن را پرداخت نمايند ـ سهام

 1333آبان  7كلیه تأسیسات صنعت نفت در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب انتقال است. 

گرديده عالوه بر سرمايه هاي عامل نفت ايران واگذارفاده قسمتي از آن به شركتكه حق است

 .باشدمذكور متعلق به شركت و جزو دارايي و اندوخته آن مي

 فصل دوم ـ موضوع و حقوق و اختیارات شركت 

o  الفـ موضوع شركت و حدود عملیات آن در سرتاسر فالت قاره به شرح زير است:  4ماده 

ز مايع اعم ابرداري و اكتشاف نفت و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر )نقشه ـ تفحص و

هاي نفتي ـ هر گونه عملیات به آوردن فرآوردهو جامد( استخراج و تصفیه و ساختن و عمل

تبصره ـ اشتغال منظور قابل عرضه كردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آن. 

منحصراً  1336بند در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه  به امور مذكور در اين

خواهدبود بجز مواردي كه به موجب قوانین جداگانه اشتغال به عهده شركت ملي نفت ايران

اين امور تجويز شده و يا در آينده به موجب مقررات قانون نفت مؤسسات ديگر به 

هاي فرعي از جمله مشتقات و فرآورده تجويز شود. ب ـ ساختن 1336نهم مرداد مصوب
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مواد شیمیايي حاصله از نفت گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر حمل و نقل و انبارداري 

مواد نفتي و مشتقات حاصله از آن ـ پخش و صدور مشتقات مزبور. ج ـ مراقبت و كلیه

به آن از  ابستهاهتمام و اقدام مقتضي براي توسعه و پیشرفت صنعت نفت ايران و صنايع و

 .لحاظ علمي و فني و بازرگاني و غیره

o  باشد. شركت داراي حقوق و اختیارات زير مي 4ـ براي انجام عملیات مذكور در ماده  5ماده

الف ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شعب نمايندگیها در ايران و خارج از ايران يا انحالل آنها و 

يا خارجي در حدود مقررات قانون مؤسسات داخليانعقاد قراردادهاي همكاري با شركتها و 

براي اجراي هر قسمت از عملیات مربوط به صنعت نفت از  1336نفت مصوب نهم مرداد 

برداري و تصفیه مواد نفتي و آماده نمودن گاز براي مصرف و بهرهقبیل اكتشاف و استخراج

يل حمل و نقل اعم از هاي فرعي از نفت و گاز و تهیه وساو ساختن مشتقات و فرآورده

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 

د ـ اجراي همه گونه كارهاي فني كه براي العمل كاري. قات آن ـ انبارداري ـ حقنفتي و مشت

انجام مقاصد شركت الزم باشد به خصوص هر نوع تبديل نفت خام يا گاز طبیعي يا عمل 

نفتي و مشتقات آنان را قابل عرضه در بازار ايران و خارجه بنمايد. ه ـ خريد ديگري كه مواد

یل و توسعه و تعمیر و نظارت و اداره كلیه انواع كارخانجات و و اجازه تأسیس و تكم

داري و حمل براستخراج و تصفیه و بهرهدستگاهها و تأسیسات و وسايلي كه براي اكتشاف و 

آهن ـ تبصره ـ ايجاد و به كار انداختن راهو فروش نفت و گاز و مشتقات آن الزم باشد. 

سیم و هواپیمايي در مواردي كه عملیات م و بيبندر و سرويسهاي تلگراف و تلفن باسی

و ـ عملیات عمراني و نمايد مشروط به اجازه قبلي دولت خواهد بود. شركت ايجاب

كشاورزي و استفاده به هر نحو ديگر از زمینهايي كه در اختیار شركت است و هر گونه 

تیاجات شركت و مزبور منحصراً به منظور تأمین احمعامله نسبت به محصوالت زمینهاي

االمكان توسط افراد يا مؤسسات خصوصي تبصره ـ عملیات مذكور بايد حتيكاركنان آن. 

ز ـ انعقاد قراردادهاي استخدامي و پیمانكاري يا مشاوره با اشخاص و مؤسسات انجام شود. 

مقررات شركت. ح ـ تحصیل داخلي يا خارجي به منظور اجراي مقاصد شركت در حدود

هاي مربوط به ي اختراع و هر گونه اطالعات درباره اختراعات و طرحها و طريقههاپروانه

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  اي هنامهر طبق آيینـ استخدام كارشناسان و كارمندان و كارگران اعم از دائم و موقت ب 6ماده

استخدام اتباع خارجه منحصراً در مواردي مجاز خواهد بود كه داخلي شركت خواهد بود. 

يا تشخیص هیأت مديره ايرانیاني كه واجد شرايط و تجربیات الزم باشند يافت نشوند وبه

ت عاستفاده از خدمات آنان عمالً میسر نباشد به منظور تشكیل كادر مجهز الزم براي صن

خارجي شركت هر گونه نیاز شدن صنعت نفت مزبور از استخدام كاركناننفت و بي

هاي تعلیم و تربیت و كارآموزي را كه شايسته بداند مخصوصاً اعزام تعداد كافي برنامه

 .خواهد نموددانشجو در هر سال به خارج تنظیم و اجرا

o  لف ـ بدون تحصیل هیچ گونه پروانه اـ شركت از تسهیالت زير استفاده خواهد نمود:  7ماده

ولي با انجام تشريفات گمركي آنچه را كه منحصراً براي عملیات خود در ايران ضروري 

ها و اجراي آن ـ افزار و ادوات قطعات يدكي ـ مواد آالت كارخانهبداند از قبیل ماشین

وسايل  شودـته نميشیمیايي و معدني ـ مصالح ساختماني و اثاثیه كه در ايران نظاير آن ساخ

حمل و نقل ـ وسايل آزمايشگاه ـ دارو و كلیه لوازم طبي بیمارستانها و درمانگاهها بدون 

عوارض ديگر از خارجه وارد كند. پرداخت حقوق و عوارض گمركي و هر نوع مالیات و

هاي ـ در مواردي كه دولت از لحاظ سیاست و مصالح عمومي كشور اخذ پروانه 1تبصره 

مخدره ضروري بداند شركت تشريفات ي را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادويهمخصوص

اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیكن انجام تشريفات مزبور موجب هیچ گونه محدوديتي 

مواردي كه رعايت اين شركت در وارد كردن مواد مورد بحث نخواهد گرديد. آزادينسبت به

ره تبصبنمايد از طرف وزارت دارايي به شركت ابالغ خواهد شد. گونه تشريفات را ايجاب 

ـ شركت ملي نفت ايران موظف است در موقع ترخیص كاالهايي كه بر طبق بند الف اين  2

كاالها در صورت نداشتن معافیت گمركي ماده معافیت دارد میزان حقوق گمركي را كه بر آن

در آخر هر سال براي اين كه معلوم شود چه  گیرد از اداره گمرك دريافت دارد وتعلق مي

ايران از معافیت گمركي استفاده نموده صورتهاي مزبور را به وزارت مبلغ شركت ملي نفت

دارايي تسلیم دارد. ب ـ صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و 

هايي شركت اظهارنامهيعوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود ول

ـ  1تبصره را كه براي آمار گمركي الزم است تهیه و به گمرك محل تسلیم خواهد كرد. 

شركت مكلف است بري تهیه وسائل صنعتي يا مواد مصرفي با توجه به مرغوبیت و ارزش 

نسبت به كاالهاي مشابه داخلي حق تقدم قائل شده جنس و رعايت مصالح اقتصادي كشور

ـ در مورد مواد و اشیايي 2تبصره والت و مصنوعات داخلي را به مصرف برساند. و محص

كه شركت وارد نموده و بعداً به آنها احتیاج نداشته باشد شركت در فروش آن در داخل و 
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آزاد است ولي چنانچه اشیاء مزبور با معافیت از حقوق و عوارض خارجيا در صدور آن به

انحصارات آن در داخل كشور به اطالع وزارت گمركات و گمركي وارد شده باشد فروش

ـ كلیه معافیتهاي مذكور در اين ماده  3تبصره باشد. مشروط به پرداخت حقوق گمركي مي

باشد و آنچه اشیاء و لوازم جهت ناظر به عملیات شركت جهت اجراي اين اساسنامه مي

ت حقوق و عوارض گمركي شود از پرداخكاركنان شركت از طرف شركت وارد ميمصرف

 .و ساير عوارض معاف نخواهند بود

o  1328قانون مالیات بر درآمد سال  35ـ مالیات بر درآمد شركت طبق مقررات ماده  8ماده 

از سود ويژه شركت وصول تأيید گرديده 1335قانون مالیات بر درآمد  36كه طبق ماده 

يگر زايد بر میزان مقرر از شركت قابل هیچ گونه مالیات و يا عوارض و حقوق دخواهد شد. 

ـ حقوق و عوارضي كه بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتي  1تبصره وصول نخواهد بود. 

شود عامه انجام مييا محلي در ازاي خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه معموالً براي

وق بازنشستگي و ـ وجوه صند 2تبصره گردد از شركت نیز قابل وصول است. مطالبه مي

انداز كاركنان ايراني صنعت نفت و كلیه عوايد و بهره حاصله از آن وجوه از هر گونه پس

 .استمالیات معاف

o  تواند هزينه و تعهدات ارزي خود را از قبیل بهاي كاالهاي خريداري از ـ شركت مي 9ماده

ي به خارج كشور و كارآموزان اعزامخارجه و حقوق كارمندان خارجي و هزينه محصلین و

مخارج كارمنداني كه بر طبق مقررات شركت به خارج از كشور براي امور مهمه شركت كه 

شركت در اول نمايند از محل درآمد ارزي خود بپردازد. مسافرت ميضرورت ايجاب نمايد

هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي سالیانه خود 

هر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و هاي ارزي رايك جا تحصیل و صورت هزينه

 .داري كل تسلیم خواهد نمودخزانه

o  ـ هر گاه زمیني براي انجام عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج شركت واقع  10ماده

تملك آن از الف ـ در مورد اراضي موات حیازت و شود به ترتیب زير عمل خواهد شد: 

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 

شود و در صورتي كه احتیاج شركت به زمیني كه بدين طرز تحصیل نموده باشد ميواگذار

را بالعوض به دولت داشت بلكه بايد آنتقال آن را به غیر نخواهدرفع شود شركت حق ان

هاي داير متعلق به دولت بهاي عادله آن بايد از طرف شركت مسترد دارد. ج ـ در مورد زمین

هیأت وزيران قطعي و به دولت پرداخت شود در صورت اختالف نسبت به بهاي عادله نظر
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ركت از زمیني كه از دولت خريداري نموده رفع شود آور خواهد بود. چنانچه احتیاج شالزام

بهاي خريد به دولت واگذار نمايد چنانچه ظرف شش شركت بايد زمین مزبور را در مقابل

ماه از تاريخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننمايد شركت در فروش آن به غیر آزاد 

مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج د ـ در مورد زمینهايي كه از لحاظ عملیات خواهد بود. 

مالكین خريداري شركت بوده و متعلق به اشخاص باشد شركت آن زمینها را مستقیماً از

ها را در ازاي دريافت بهاي عادله به شركت واگذار خواهد نمود و مالكین بايد آن زمین

 بهاي عادله توافق چنانچه مالك از فروش ملك خودداري نمايد و يا طرفین در تعییننمايند. 

از تاريخ درخواست نكنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شركت در ظرف دو هفته

الطرفین و يا در صورت عدم تراضي طرفین به قید قرعه مزبور سه نفر كارشناس مرضي

تا دو هفته پس از تاريخ انتخاب بهاي عادله تعیین خواهد نمود كارشناسان مزبور حداكثر

تقاضا را با اكثريت آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور بدون در نظر  زمین مورد

ت باشد به بهاي روز درخواست شركاي كه منظور شركت مينوع استفادهگرفتن منابع نفتي و

پس از توديع بهاي معینه از طرف شركت در صندوق تعیین و به دادگاه اعالم خواهند نمود. 

ت حكم به تصرف و تملك شركت نسبت به اراضي مورد بحث دادگستري دادگاه مكلف اس

نمايد حكم مزبور نسبت به تصرف و تملك شركت قطعي و غیر قابل پژوهش و فرجام صادر

رض از طرف كارشناسان معتبهاي تعیین شدهخواهد بود لكن چنانچه يكي از طرفین نسبت به

نوني درخواست رسیدگي تواند نسبت به بهاي تعیین شده در ظرف مهلت قاباشد مي

دهد از لحاظ به موجب مقررات اين ماده به دادگاه ميپژوهشي بنمايد درخواستي كه شركت

ـ  1تبصره قانون آيین دادرسي مدني غیرمالي تلقي خواهد شد.  684الصاق تمبر طبق ماده 

اي از بهچنانچه در زمینهاي موضوع اين بند اعیاني وجود داشته باشد تقويم اعیان جداگانه 

عادله به عمل خواهد آمد هر گاه اعیاني محل عرصه بر اساس پنج درصد عالوه بر قیمت

سكونت مالك و يا ممر اعاشه منحصر به فرد او باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از اين 

ـ در مورد امالك مزروعي در صورتي كه مساحت  2تبصره پرداخت خواهد گرديد. اوبابت به

د احتیاج شركت به قدري باشد كه زارعین مجبور به كوچ كردن بشوند اراضي مور

درصد آن را نیز به وسیله  25نمايد عالوه بر قیمت ملك كه به مالك پرداخت ميشركت

ار حضور فرماندار يا بخشدباشد باشوراي محلي يا در صورتي كه شوراي مزبور وجود نداشته

ـ در صورتي  3تبصره نمايند تقسیم خواهد كرد. محل بین زارعین محل كه از آنجا كوچ مي

در مورد عدم اعتراض به روز پس از قطعیت حكم دادگاه ) 10كه مالك يا مالكین ظرف 

در صورتي كه بهاي معینه در تاريخ ابالغ حكم پژوهشي )دوي( يا ازبهاي معینه در حكم به
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تقال حاضر نشوند ريیس اداره حكم دادگاه به دوي اعتراض شده باشد( براي امضاي سند ان

محل موظف است طبق تقاضاي شركت سند انتقال تنظیم و به شركت تسلیم نمايد سند ثبت

 شود و اداره ثبت بر اساسميمزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر امالك ثبت

تبصره  آن تقاضاي ثبت از شركت پذيرفته و سند مالكیت به نام شركت صادر خواهد نمود.

ـ چنانچه احتیاج شركت نسبت به اراضي مذكور در اين بند رفع شود شركت در فروش  4

ماه از  6شرايط مساوي در ظرف مدت آن به غیر آزاد خواهد بود منتهي فروشنده سابق در

تاريخ ابالغ حق تقدم خواهد داشت. ه ـ در مورد زمینهايي كه دسترسي به مالك آن غیر 

نین در مورد زمینهايي كه مالكیت آن مورد اختالف و يا تشريفات ثبتي مقدور باشد و همچ

نیافته باشد با نظر دادستان محل يا متصرفین وقت بهاي آن از طرف دادگاه به نحوي انجام

 پس از توديع بهاي ملكشود ود( اين ماده قید گرديده تعیین ميكه به اختالف موارد در بند )

كند در صورتي كه مالك تعیین گرديد و يا ف شركت صادر ميمزبور دادگاه حكم به تصر

ع ثبتي خاتمه يافت چنانكه مالك يا مالكین به بهاي تودياختالف ثبت رفع شد و يا تشريفات

ـ نسبت به  1تبصره د( حق پژوهش خواهند داشت. شده تسلیم نشوند طبق مقررات بند )

سي شود بس از امكان دستربند تحصیل مي تنظیم اسناد انتقال امالكي كه طبق مقررات اين

د( عمل خواهد بند ) 3تشريفات ثبتي طبق مقررات تبصره به مالك يا رفع اختالف و انجام

 1باشد طبق تبصره ـ چنانچه در زمینهاي موضوع اين بند اعیاني وجود داشته 2تبصره شد. 

تعیین میزان خسارات و رسیدگي دادگاه به درخواست شركت و د( عمل خواهد شد. بند )

و ـ در مورد د( اين ماده مذكور است. صدور حكم تصرف به نحوي خواهد بود كه طي بند )

تحصیل حقوق ارتفاقي نسبت به اراضي و استفاده از آب و رعايت خسارات مالك نسبت به 

ه رسیدگي دادگااز طريق دادگاه اقدام خواهد شد. مجموع آب و زمین در صورت عدم توافق

به درخواست شركت و تعیین میزان خسارات و صدور حكم تصرف به نحوي خواهد بود 

ز ـ تصرف اراضي و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت د( اين ماده مذكور است. كه طي بند )

اي كه يا توديع تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضايت مالكین. ح ـ نسبت به امالك موقوفه

المدت استفاده خواهد شد. ط ـ مالك احتیاج به طريق اجاره طويل فروش آنها مجاز نیست

 براي احراز عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختالفباشد. شركت به اراضي تشخیص شركت مي

در مالكیت اراضي گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به مالك اظهار شركت 

روزنامه كثیراالنتشار محل باشد كفايت خواهد  به نشر آگهي در مجله رسمي و يككه متكي

 .كرد
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o  تواند در حوزه عملیات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به ـ شركت مي 11ماده

و آهك و سنگ و گچ و مصالح دولت يا بالمالك از آب و همچنین از هر نوع خاك و شن

 وطه استفاده نمايد اگر عملساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و طبق مقررات مرب

مذكور موجب ضرر شخصي گردد شركت بايد جبران خسارت شركت براي استفاده از مواد

 .تواند مانع عملیات شركت بشودرا بنمايد ولي در هر صورت شخص ثالث نمي

o  ـ هر گاه دولت در مناطق عملیات شركت قراردادي را براي به كار انداختن معادن  12ماده

 .خسارتي وارد شود جبران گرددقد نمايد بايد مانع عملیات شركت نباشد و هر گاهديگر منع

 فصل سوم ـ اركان شركت 

o  دوم ـ شوراي عالي. اول ـ مجمع عمومي صاحبان سهام. ـ اركان شركت عبارتند از:  13ماده

 .چهارم ـ هیأت عالي بازرسيسوم ـ هیأت مديره. 

o  سهامقسمت اول ـ مجمع عمومي صاحبان 

  نفر به شرح زير خواهد  3ـ نمايندگي صاحبان سهام در مجمع عمومي با  14ماده

وزير دارايي و وزير صنايع و معادن و يك نفر از وزراي ديگر به انتخاب هیأت بود. 

 .وزيران رياست مجمع عمومي صاحبان سهام با وزير دارايي خواهد بود

  در اداره مركزي شركت در تهران ـ جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام  15ماده

صاحبان سهام سالي يك شود مجمع عموميبا حضور ريیس هیأت مديره تشكیل مي

گردد ولي تا موضوع مندرج در بار براي رسیدگي به ترازنامه در مرداد ماه منعقد مي

 .خواهد داشتدستور مجمع پايان نیافته جلسات ادامه 

  د هر سه نفر نمايندگان صاحبان سهام حضور ـ در جلسه مجمع عمومي باي 16ماده

اه يكي باشد. هر گداشته باشند و كلیه تصمیمات بايد الاقل با موافقت دو نفر از آنها

از وزيران نتواند حاضر شود هیأت وزيران جانشین او را از میان ساير وزراء معین 

 .خواهد كرد

  ع به تقاضاي وزير دارايي العاده ممكن است در هر موقـ مجمع عمومي فوق 17ماده

نفر از اعضاء هیأت يا اكثريت اعضاء شوراي عالي يا ريیس هیأت مديره يا الاقل دو

ـ دعوت مجمع عمومي اعم از عادي و  1تبصره عالي بازرسي تشكیل شود. 

 2تبصره مقام او به عمل خواهد آمد. العاده از طرف ريیس هیأت مديره با قايمفوق

تبصره كنند. اند تعیین ميالعاده را كساني كه تقاضاي آن را نمودهقـ دستور جلسه فو

العاده از طرف اشخاص مذكور در ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوق 3

تا ده روز پس از وصول اين ماده به عمل آيد ريیس هیأت مديره مكلف است منتهي
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ه نامجلسه را نیز دعوتتقاضا براي تشكیل جلسه دعوت به عمل آورده و دستور 

ـ اعضاي شوراي عالي و هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي  4تبصره ضمیمه نمايد. 

تبصره العاده حضور خواهند يافت. در جلسات مجمع عمومي اعم از عادي و فوق

ـ در صورتي كه ريیس هیأت مديره نتواند در جلسات مجمع عمومي صاحبان  5

 .حضور خواهد يافتريیس هیأت مديره در جلسه مقامسهام شركت نمايد قايم

  الف ـ رسیدگي ـ وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام به قرار زير است:  18ماده

و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیأت مديره و تصويب ترازنامه و حساب 

عالي بازرسي ـ گزارش هیأت مديره سود و زيان شركت با توجه به گزارش هیأت

یأت عالي بازرسي و ترازنامه سالیانه شركت الاقل يك هفته قبل از تشكیل جلسه و ه

ـ انتخاب مجمع عمومي صاحبان سهام بايد در اختیار كلیه اعضاء آن گذارده شود. ب 

اعضاي هیأت عالي بازرسي. ج ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعي كه هیأت 

مومي صاحبان سهام منظور شده مديره شركت طبق اين اساسنامه در دستور مجمع ع

 .باشد

  الف ـ اتخاذ العاده است: ـ امور زير از وظايف خاصه مجمع عمومي فوق 19ماده

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 

هاي و برداشت از اندوخته 3ه زائد بر میزان ده هزار میلیون ريال مقرر در ماده سرماي

 .شركت

  ـ صورت جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام بايد در دفتر مخصوصي  20ماده

تصويب به امضاء شود درج شود صورت جلسه پس ازكه براي اين منظور تهیه مي

 .ريیس و منشي جلسه خواهد رسید

o  شوراي عاليقسمت دوم ـ 

  الف ـ دو نفر از شود: نفر به شرح زير تشكیل مي 7ـ شوراي عالي از  21ماده

نمايندگان مجلس سنا و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي. ب ـ وزير دارايي. 

اشخاصي كه از طرف د ـ دادستان كل ديوان عالي كشور. ج ـ وزير صنايع و معادن. 

ساله دت مأموريت آنها براي يك سال خواهد بود و همهشوند ممجلسین انتخاب مي

شوند و هر يك از آنها تا انتخاب ميمقارن تجديد انتخاب هیأت رئیسه مجلسین

رياست جلسات انتخاب جانشین خود به عضويت شوراي عالي باقي خواهد بود. 

 ايبباشد در غیاب وزير دارايي رياست جلسه با نشوراي عالي با وزير دارايي مي
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در جلساتي كه خواهد كرد. ريیس خواهد بود كه شورا براي مدت يك سال تعیین

جاي او حضور خواهد وزير دارايي غايب باشد معاون وزير دارايي با حق رأي به

 .يافت

  ـ جلسات شوراي عالي به دعوت ريیس هیأت مديره و حضور ريیس هیأت  22ماده

شود و در هر موقع به مياد و آذر تشكیلمديره به طور عادي سالي دو بار در خرد

درخواست سه نفر از اعضاي شورا و يا الاقل دو دعوت ريیس هیأت مديره و يا به

ـ دستور جلسه  1تبصره گردد. منعقد ميالعاده طور فوقنفر از هیأت عالي بازرسي به

ر كنند و داند تعیین ميالعاده شورا را كساني كه تقاضاي تشكیل آن را نمودهفوق

صره تبشده تصمیماتي اتخاذ نخواهد شد. جلسات شورا غیر از آنچه در دستور معین

العاده از طرف اشخاص مذكور در ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوق 2

پس از وصول تقاضا اين ماده به عمل آيد ريیس هیأت مديره بايد منتهي تا ده روز

ـ اعضاء هیأت مديره و شركت و هیأت عالي  3تبصره جلسه را تشكیل دهد. 

ـ در  4تبصره توانند در جلسات شورا حاضر شوند. بازرسي بدون حق رأي مي

س مقام ريیصورتي كه ريیس هیأت مديره نتواند در جلسه شورا شركت نمايد قايم

 .هیأت مديره در جلسه شركت خواهد نمود

  نفر از اعضاء رسمیت خواهد يافت  5ـ جلسات شوراي عالي با حضور اقالً  23ماده

 .و تصمیمات شورا با اكثريت آراء اعضاء معتبر خواهد بود

  الف ـ بررسي و تصويب دار وظايف زير خواهد بود: ـ شوراي عالي عهده 24ماده

 هايهاي تفصیلي هزينهبودجههاي جاري شركت )فصول و ارقام كلي بودجه هزينه

رقم كلي مزبور تعیین نموده و به موقع اجرا دود شركت را هیأت مديره خود در ح

اي و اعتبارات اضافي و اصالح بودجه هاي سرمايهبگذارد( بررسي و تصويب هزينه

مديره. ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تشكیل يا انحالل شركتهاي به پیشنهاد هیأت

مشي عمومي شركت و تصويب برنامه و شرايط كلي فروش فرعي. ج ـ تعیین خط

د ـ بررسي و تصويب و صدور نفت و محصوالت نفتي به پیشنهاد هیأت مديره. 

هاي استخدامي و اداري و مالي و فني و نامههاي شركت از قبیل آيیننامهكلیه آيین

حفظ هماهنگي در دستگاههاي مختلف غیره با توجه به تعهدات قانوني شركت و

در بهاي فروش بنزين موتور  صنعت نفت. ه ـ بررسي و تصويب هر گونه تغییري

ـ و نفت كوره براي تأمین احتیاجات داخلي كشور به پیشنهاد ـ نفت گاز  هیأت ـ نفت 

 .مديره
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  تواند نسبت به جريان كارهاي شركت در هر قسمت از عملیات ـ شورا مي 25ماده

 توضیحاتي بخواهد و ريیسهاي تفصیلي شركتآن كه باشد از جمله در مورد بودجه

ت مديره موظف است اطالعات مورد احتیاج را در اسرع وقت در اختیار شورا هیأ

هر گاه شورا اجراي هر گونه بازرسي را الزم بداند ريیس هیأت مديره بگذارد. 

تبصره ـ نمايندگان مجلسین عضو شوراي وسايل انجام آن را فراهم خواهد نمود. 

ركت ملي نفت را به هر يك عالي نفت مكلفند در هر سال يك بار گزارش امور ش

 .از مجلسین بدهند

o قسمت سوم ـ هیأت مديره و مدير عامل 

  ـ هیأت مديره از يك نفر ريیس كه سمت مديريت عامل را نیز خواهد  26ماده

ند ايراني باششود ريیس و اعضاء هیأت مديره بايدداشت و ده نفر عضو تشكیل مي

لف ـ ريیس هیأت مديره از بین اشخاص او شرايط انتخاب آنها به شرح زير است: 

انتخاب خواهد شد كه الاقل بیست سال سابقه خدمات دولتي و اجتماعي داشته و 

متصدي كارهاي مهم مملكتي بوده و نیز داراي اطالعات كلي در قسمتي از آن مدت

در مورد مربوط به صنعت نفت باشد ادامه خدمت ريیس هیأت مديره تا سن هفتاد 

بود. ب ـ شش نفر از اعضاء هیأت مديره از بین اشخاصي انتخاب  خواهدمجاز

خواهند شد كه ده سال سابقه خدمت در يكي از قسمتهاي فني ـ بازرگاني ـ 

يا اداري صنعت نفت داشته و اقالً در طي سه سال از آن مدت در يكي از حقوقي

شش نفر د. دار بوده باشنادارات مربوط به صنعت نفت ايران شغل مهمي را عهده

عضو مزبور موظفاً انجام وظیفه خواهند نمود و بايد تمام وقت آنها در اختیار شركت 

اشتغال غیر نداشته باشند.  بوده و به هیچ نوع اشتغال موظف در خارج از شركت

موظف هر يك از آنها به شرط موافقت ريیس هیأت مديره منحصراً در امور فرهنگي 

اين ماده تخلف كند بركنار اعضاء مزبور كه از مقررات مجاز خواهد بود هر يك از

خواهد شد. ج ـ ساير اعضاء هیأت مديره از بین شخصیتهاي ذيصالحیت انتخاب 

 .شوند اعضاء مشمول اين بند بايد تمام وقت در اختیار شركت بوده باشندمي

  ا كه ـ براي انتخاب ريیس هیأت مديره شوراي عالي سه نفر از اشخاصي ر 27ماده

دارايي به هیأت وزيران باشند به توسط وزير 27واجد شرايط مذكور در بند الف ماده 

نمايد و يك نفر از آنها براي مدت چهار سال انتخاب و به فرمان همايوني پیشنهاد مي

هیأت مديره به پیشنهاد ريیس هیأت و موافقت شود. اعضاءبه اين سمت منصوب مي

وزيران به موجب فرمان همايوني براي مدت چهار  وزير دارايي و تصويب هیأت
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در انقضاء مدت تجديد انتخاب آنها مانعي نخواهد داشت. شوند وسال تعیین مي

تواند تغییر هر يك از اعضاء هیأت مديره را قبل از پايان دوره مجمع عمومي مي

از انقضاء ـ سه ماه قبل  1تبصره عضويت هیأت مديره به هیأت دولت پیشنهاد نمايد. 

دوره خدمت هر يك از اعضاء هیأت مديره ريیس هیأت بايد جانشین او را به 

انتخاب او مانعي نخواهد داشت تا زماني كه وزارت دارايي پیشنهاد نمايد و تجديد

دهد. انتخاب جديد به عمل نیامده اعضاي هیأت مديره به خدمت خود ادامه مي

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

 .دريافت دارند

  تواند يكي از اعضاء هیأت مديره را به انتخاب ـ ريیس هیأت مديره مي 28ماده

به  هیأت مديرهمقام ريیس تعیین نمايد كه در مواقع غیبت ريیسخود به سمت قايم

 .جاي مشارالیه انجام وظیفه كند

  مقام او با حضور الاقل هشت ست يا قايمـ جلسات هیأت مديره تحت ريا 29ماده

موافق ضرورت نفر رسمیت يافته و براي تصويب هر موضوعي حداقل شش رأي 

ه مديرهر گاه نسبت به موضوعي كه در هیأت مديره مطرح گرديده ريیس هیأتدارد. 

ا تصمیم رتواند اتخاذ مقام او شور قبلي با صاحبان سهام را الزم بداند مييا قايم

 .وكول به جلب نظر صاحبان سهام بنمايدم

  ـ حقوق ريیس و اعضاء هیأت مديره به پیشنهاد شوراي عالي و تصويب  30ماده

 .شودهیأت وزيران در هر سال تعیین مي

  ـ اعضاي شوراي عالي و هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي و همچنین  31ماده

تبصره شركت ندارند. ر مستقیم باكارمندان شركت حق هیچ گونه معامله مستقیم يا غی

هاي نفتي و كاالهايي كه شركت با سازمانهاي تعاوني وابسته به آن ـ خريد فرآورده

شخصي از مقررات اين ماده نمايد در حدود مصرفبراي كاركنان خود تهیه مي

 .مستثني است

  ه ـ هر يك از اعضاء هیأت مديره كه در سه جلسه متوالي يا پنج جلس 32ماده

بر كنار متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیأت مديره حاضر نشود 

 .خواهد شد

  مديره جانشینـ در صورت فوت يا استعفاء يا تغییر هر يك از اعضاء هیأت 33ماده 

 .از طرف هیأت وزيران تعیین خواهد شد 27و  26او طبق مواد 
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  نفر( اعضاء هیأت مديره  8ثلث ) ـ اگر در نتیجه بروز اختالفي اكثريت دو 34ماده

هیأت سابق ممكن شود و اعضاءاستعفا كنند انتخاب كلیه اعضاء هیأت تجديد مي

 .است مجدداً انتخاب شوند

  العاده بر حسب ـ جلسات هیأت مديره اقالً ماهي يك بار و جلسات فوق 35ماده

 .ضرورت تشكیل خواهد شد

  ده و اداره جلسات هیأت مديره و اجراء العاـ دعوت جلسات عادي و فوق 36ماده

 .باشدعامل ميمصوبات و تصمیمات از وظايف ريیس هیأت مديره و مدير

  ـ صورت مذاكرات هیأت مديره در دفتر مخصوصي ضبط شده و به امضاي  37ماده

محرمانه تلقي كند  مديره آن راريیس خواهد رسید هر قسمت از مذاكرات كه هیأت

 .بايد در صورت جلسه قید شود محرمانه بودن آن

  گونه اختیار براي ـ هیأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه 38ماده

خاصه هیأت مديره به باشد وظايفاين اساسنامه مي 4اجراء وظايف مصرح در ماده 

الف ـ تصويب برنامه عملیات شركت به طور كلي مخصوصاً برنامه قرار زير است: 

شناسي و ژئوفیزيك ـ عملیات اكتشاف اعم از زمین 1به امور زير: مربوط 

ـ نصب و به كار انداختن و نگاهداري دستگاههاي  2هاي اكتشافي و تولیدي. حفاري

تولید و خطوط لوله و انبارهاي نفت خام و محصوالت نفتي و وسايل باربري و 

 مختلف از نفت خام وباراندازي و تأسیسات مربوط به تهیه محصوالت بارگیري و 

پخش هاي شیمیايي و صنعتي و تأسیسات مربوط بهگاز طبیعي به انضمام فرآورده

ـ اجازه انعقاد قراردادها براي انجام عملیات مزبور.  3و فروش محصوالت مزبور. 

ـ تعیین سیاست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و تهیه  4

داخلي  مصرفور نفت و نفت گاز و نفت كوره برايپیشنهاد قیمت فروش بنزين موت

 6ـ تعیین ساير قیمتها.  5به منظور بررسي و تصويب شوراي عالي هیأت وزيران. 

ـ اجازه تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع  7ـ اعطاء تخفیف متعارف بازرگاني. 

اخذ  ـ 8و خريد ماشین آالت و ملزومات و هر نوع كاال براي رفع احتیاج شركت. 

و پرداخت وجوه و باز كردن حساب در بانكهاي داخلي و خارجي اجازه تحصیل 

ـ دادن اختیار براي سازش و تعیین داور در  9و دادن اعتبار طبق مقررات شركت. 

مورد مسائل مطروحه در دادگاهها و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق 

كت و برنامه و شرايط كلي شركت الزم باشد. ب ـ تعیین خط مشي عمومي شر

ـ تصويب  فروش و صدور نفت و محصوالت نفتي و پیشنهاد آن به شوراي عالي. ج 
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هاي نامهد ـ تنظیم كلیه آيین. 24بودجه تفصیلي شركت بر طبق بند الف ماده 

استخدامي و اداري و مالي و فني و غیره شركت و تقديم آن به شوراي عالي براي 

ـ  واي. هاي كارآموزي و تعلیم صنعتي و حرفهحها و برنامهتصويب. ه ـ تنظیم طر

اخذ تصمیم نسبت به تشكیل يا انحالل شركتهاي فرعي و تابعه با تصويب شوراي 

ها و ساير ز ـ اعمال كلیه حقوق شركت در شركتها و شعب و عاملیتعالي. 

اب سود مؤسسات مربوطه. ح ـ تهیه گزارش هیأت مديره و ترازنامه ساالنه و حس

ـ  تبصرهو زيان براي تقديم به مجمع عمومي و تعیین دستور جلسه مجمع عمومي 

هیأت مديره شركت ملي نفت ايران مكلف است با تشريك مساعي و نظر وزارت 

نايع اي مربوط به صاعم از حرفهفرهنگ نسبت به ايجاد توسعه دستگاههاي تعلیماتي

خیز به منظور آموزش و پرورش طق نفتنفت و باال بردن سطح تعلیمات عمومي منا

اقدام نمايد به خصوص نسبت به توسعه انستیتوي كارشناسان و سركارگران ايراني

 .تهران و كالج آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدامات الزم معمول دارد

  ـ 39ماده 

  ـ ريیس هیأت مديره بر كلیه سازمانهاي تابعه شركت رياست داشته  1بند

سن جريان كلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و مسئول ح

خواهد بود و براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هیأت مديره شركت

داراي همه گونه حقوق و اختیارات بوده و نمايندگي شركت را در مقابل 

و مؤسسات و اشخاص و دادگاهها و ساير مراجع قضايي با كلیه مقامات

 .اشتحق توكیل غیر خواهد د

  هر تواند هر قسمت از اختیارات خود را بهـ ريیس هیأت مديره مي 2بند

يك از اعضاء هیأت مديره و رؤساي ادارات شركت به تشخیص خود 

توجه به تخصص و صالحیت آنان تفويض كند كه امور قسمتهاي مختلف با

گردد تحت نظر و مسئولیت شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي

 .قیم ريیس هیأت مديره اداره كنندمست

  ـ دادن حق امضاء به كارمندان شركت موكول به پیشنهاد يكي از  3بند

 .مديران و تصويب ريیس هیأت مديره خواهد بود

  هاي مالي و محاسباتي و بازرسي عملیات و معامالت ـ اعمال نظارت 4بند

شركت وجوهو مخارج شركت به منظور حسن جريان امور و حفظ اموال و 

بر طبق اصول صحیح و متداول حسابداري صنعت نفت و اجراي نظارت 
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مؤسسات الزم در امور حسابداري شركتهاي فرعي و شعب نمايندگي و

 .باشدمربوطه ديگر با ريیس هیأت مديره و مدير عامل مي

o قسمت چهارم ـ هیأت عالي بازرسي 

  هد بود كه سه نفر از آنها داراي هاي بازرسي مركب از پنج نفر خواـ هیأت 40ماده

از  بوده و يك نفرتجربیات و معلومات كافي در امور حسابداري صنعتي و بازرگاني

آنها مهندس در امور مربوطه نفت و يك نفر از كارمندان عالي رتبه دولت خواهد 

 .بود

  شوند ـ بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي 41ماده

بازرسي تعیین خواهد نمود. يك نفر از آنها را مجمع عمومي به سمت ريیس عالي و

هر يك از اعضاي هیأت عالي بازرسي كه مدت دو ساله او پايان يافته باشد ممكن 

تمديد انتخاب به عمل نیامده بازرسان به است مجدداً انتخاب شود و تا زماني كه

 .خدمت خود ادامه خواهند داد

  هر گاه در ظرف مدت خدمت محل بازرسي به واسطه فوت يا استعفا يا ـ  42ماده

تشكیل يافته و العادهبركناري از خدمت خالي شود مجمع عمومي به طور فوق

 .شخصي را كه واجد شرايط باشد براي تصدي آن محل انتخاب خواهد كرد

  ع كارشناس تواند براي انجام وظیفه خود از هر نوـ هیأت عالي بازرسي مي 43ماده

اين منظور ريیس اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد براي انجام

هیأت عالي بازرسي به مجمع عمومي مراجعه نموده و هیأت مديره مكلف است 

 .نظر هیأت مزبور را تأمین نمايد

  الف ـ تطبیق عملیات ـ وظايف هیأت عالي بازرسي از قرار ذيل است:  44ماده

با اعتبارات مصوبه و قوانین مربوطه. ب ـ رسیدگي به ترازنامه و حساب شركت 

عمل كرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با دفاتر شركت و تهیه گزارش 

براي تقديم به مجمع عمومي گزارش مزبور بايد الاقل چگونگي عملیات شركت

مديره تسلیم شود كه يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي سالیانه به ريیس هیأت 

ـ اعضاي ضمیمه به نظريات هیأت مديره با ترازنامه به مجمع عمومي تقديم نمايد. ج 

ها و هیأت عالي بازرسي در اجراي وظیفه حق مراجعه به كلیه دفاتر و پرونده

مصوبات مالي هیأت مديره قراردادهاي شركت را خواهند داشت و رونوشت كلیه 

وطه در اختیار آنها گذارده خواهد شد چنانچه اشتباهات و مدارك و اطالعات مرب

نمايد و با مراجعه به مديران و رؤساء مربوطه هايي مشاهده ترتیبييا تخلفات و يا بي
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موضوع حل نشود مطلب را به ريیس هیأت مديره گزارش خواهند داد و چنانچه 

مي گزارش خواهند به عمل نیايد مراتب را به مجمع عمونسبت به اين گزارش اقدام

د ـ مطالعه گزارش سالیانه هیأت مديره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن. ه داد. 

 .ـ شركت در جلسات مجمع عمومي و شوراي عالي بدون حق رأي

  ـ اجراي وظايف هیأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين اساسنامه  45ماده

 .ي كار شركت گرددتعیین شده نبايد به هیچ وجه مانع جريان عاد

  ـ حقوق اعضاء هیأت عالي بازرسي از طرف مجمع عمومي تعیین و به  46ماده

 .دستور وزير دارايي از طرف شركت پرداخت خواهد شد

  ـ ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي حق اشتغال موظف ديگري در داخل  47ماده

افتخاري موظف )یريا خارج از شركت و شركتهاي وابسته آن را ندارند اشتغال غ

 .بدون دريافت حقوق( در هر مورد منوط به موافقت وزير دارايي خواهد بود

 فصل چهارم ـ ترازنامه و حسابهاي سود و زيان 

o  ـ سالي مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم دي ماه  48ماده

 .يابدسال بعد خاتمه مي

o  فاتر رسمي كه بايد پلمب شوند بر طبق تصمیم هیأت مديره خواهد ـ تعداد و نوع د 49ماده

 .بود

o  ـ كلیه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب  50ماده

تاريخ انعقاد مجمع عمومي سود و زيان شركت و گزارش هیأت مديره اقالً دو ماه پیش از

گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود تهیه و در اختیار هیأت عالي بازرسي 

 .تهیه نمايندمجمع عموميرا براي تقديم به

o  ـ در ترازنامه اقالم دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده بعد از منظور كردن  51ماده

احتمالي روز تنظیم ترازنامه محسوب ارزششود مطالبات مشكوك بهاستهالك محسوب مي

ـ چنانچه هیأت  1تبصره قالم سوخت شده نبايد جزو دارايي محسوب گردد. شود و امي

هاي غیر منقول شركت را الزم تشخیص دهد مديره تجديد ارزيابي تمام يا قسمتي از دارايي

عمومي اقدام به تجديد ارزيابي بنمايد در اين صورت چنانچه تواند با تصويب مجمعمي

محسوب ت منظور نگرديده و جزء دارايي شركتمازادي حاصل شود به حساب سود شرك

هاي شركت طبق اصول صحیح و ـ استهالك نسبت به انواع دارائي 2تبصره خواهد شد. 

آن از پنج درصد بهاي متداول صنعت نفت تعیین خواهد شد ولي در هیچ مورد میزان ساالنه

 .تمام شده كمتر نخواهد بود
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o  درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخیره ـ شركت مكلف است ساالنه دو  52ماده

موكول به پیشنهاد هیأت مديره عمومي شركت انتقال دهد استفاده از ذخیره عمومي شركت

 .و تصويب شوراي عالي خواهد بود

o  هاي مخصوصي به میزان متناسب براي تأمین ـ هیأت مديره مكلف است اندوخته 53ماده

درآمد كل در نظر گرفته و به تصويب از محلاحتیاجات شركت طبق معمول صنعت نفت 

 .شورا برساند

o  ـ درآمد شركت از محل دوازده و نیم درصد مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب  54ماده

موجب قانون نفت مصوب نهم االرض بهو وجوهي كه به عنوان پذيره و حق 1337آبان  7

 .بودعايد شركت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد  1336مرداد 

o  ي گذارـ تأمین سرمايه به منظور توسعه عملیات شركت و همچنین هر گونه سرمايه 55ماده

اي از عملیات غیر تأمین بودجه سرمايهو نیز 1336به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد 

بايد از محل درآمد كل  1333آبان  7صنعتي مصرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب 

 .به عمل آيد

o ـ آنچه از محل درآمد كل پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه  56ده ما

 .خواهد شدداري كل پرداختشود باقي بماند به خزانهبرداشت مي

o  درصد مندرج  12.5ـ درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه درآمد حاصل از  57ماده

االرض وجوهي كه به عنوان پذيره و حقو 1333در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه 

تبصره ـ سود ويژه عبارت عايد شركت شود.  1336به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد 

 .هاي جاري و استهالكاست از درآمد حاصل از عملیات شركت پس از وضع هزينه

 فصل پنجم ـ ساير مقررات 

o  جزاير ايران مسئول حفظ مخازن زيرزمیني  ـ شركت در سرتاسر كشور و فالت قاره و 58ماده

باشد در جلوگیري از اتالف مواد مزبور مينفت و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر و

مواردي كه مسئولیت اين گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات ديگري واگذار شده 

در مواردي كه در نظارت كامل در اجراي وظايف مزبور به عمل خواهد آورد. باشد شركت

محل عملیات شركت غیر از نفت و گاز مواد معدني يا غیر معدني قابل استفاده ديگري 

االمكان از طرزي اداره خواهد نمود كه حتيوجود داشته باشد شركت عملیات خود را به

 .اتالف مواد مزبور جلوگیري شود

o  نخواهند داشت اطالعاتي را  ـ اعضاء هیأت مديره و بازرسان و كاركنان شركت حق 59ماده

در صورت تخلف اگر متخلف مدير يا كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمايند
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بازرس باشد به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و تصويب مجمع عمومي و اگر كارمند يا كارگر 

رات راداره مربوطه از خدمت بركنار خواهد شد متخلف بر طبق مقتشخیص ريیسباشد به

جبران شركت مسئولجزايي مربوطه تعقیب خواهد گرديد و در صورت توجه خسارت به

 .زيان وارده خواهد بود

o  ـ در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت شوند تعقیب  60ماده

انضباطي شركت صورت خواهد هاي استخدامي ونامهو مجازات اداري آنها بر طبق آيین

گرفت چنانچه ضمن تحقیق معلوم شود كه از نظر قوانین خاصي تخلف جنبه جزايي دارد 

 .صالحیتدار قانوني احاله خواهد نمودشركت موضوع را به مراجع

o  ـ در مواردي كه اختالف نظر بین شركت و هر يك از مقامات دولتي پیش آيد  61ماده

و وزارت دارايي موضوع د شموضوع از طرف شركت به وزارت دارايي گزارش خواهد

اختالف را به كمیسیوني مركب از نمايندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود و كمیسیون 

چنانچه موضوع اختالف به طريق اقدام خواهد نمود. مزبور از راه سازش به حل اختالف 

ف مراجعه تواند به ديوان عالي كشور براي رفع اختالمزبور فیصله نیافت هر يك از طرفین مي

 .كند

o  ـ هیچ يك از كاركنان شركت در محوطه كار خود حق فعالیت سیاسي ندارد داير  62ماده

ها و مجالت سیاسي براي روزنامهكردن و نشر روزنامه و مجله يا عضويت در هیأت تحريريه

كاركنان شركت ممنوع است ولي انتشار مقاالت علمي و فني و ادبي بدون مانع خواهد بود، 

اطالع راجع به عملیات شركت فقط با اجازه كتبي شركت ممكن است. تشر كردن هر نوعمن

 .خواهد بودنامه شركتتخلف از مقررات اين ماده موجب تعقیب اداري و انتظامي طبق آيین

o  ـ شركت مكلف است در تهیه مسكن و وسايل سالمت و آسايش كارمندان و  63ماده

و مخصوصاً در مورد تأسیسات مقابل حوادث اهتمام نمايدكارگران شركت و حفاظت آنها در 

فرهنگي و بهداشتي و فراهم نمودن كمكهاي اجتماعي با توجه به مقررات قوانین كار و 

هاي عملیات خود با تنظیم و اجراي كارگران در تمام حوزههاي اجتماعيسازمان بیمه

ملي نفت ايران مجاز است از اراضي  تبصره ـ شركتهاي سالیانه اقدام به عمل آورد. برنامه

خالصه دولتي آنچه را كه براي تأمین مسكن كاركنان ايراني صنعت نفت الزم دارد با 

دولت بدون مزايده خريداري و به همان قیمت تمام شده براي ايجاد مسكن به آنان موافقت

 .بفروشد
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 قانون مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت ايران -26

  قانون مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت ايران

 

 فصل اول ـ كلیات و سرمايه 

o  تأسیس  1330ـ شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نه ارديبهشت  1ماده

طبق مقررات اين اساسنامه و ملیات خود را برگرديده شركت سهامي بازرگاني است كه ع

 .قانون تجارت اجراء خواهد نمود

o  اي هايي براي اجرتواند شعب يا نمايندگيـ مركز اصلي شركت تهران است شركت مي 2ماده

 .عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نمايد

o  م يك میلیون ريالي بنا ـ سرمايه شركت ده هزار میلیون ريال است كه به ده هزار سه 3ماده

ه نسبت بمنقول پرداخت شده است. نام تقسیم و پنجاه درصد آن به صورت منقول و غیر

باشند كه به تقاضاي هیأت مديره شركت و تصويب پنجاه درصد بقیه صاحبان سهام متعهد مي

ابل ق شركت كالً متعلق به دولت ايران و غیرشوراي عالي نفت آن را پرداخت نمايند ـ سهام

 1333آبان  7كلیه تأسیسات صنعت نفت در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب انتقال است. 

گرديده عالوه بر سرمايه هاي عامل نفت ايران واگذاركه حق استفاده قسمتي از آن به شركت

 .باشدمذكور متعلق به شركت و جزو دارايي و اندوخته آن مي

  شركتفصل دوم ـ موضوع و حقوق و اختیارات 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=50424
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o  الفـ موضوع شركت و حدود عملیات آن در سرتاسر فالت قاره به شرح زير است:  4ماده 

ز مايع اعم ابرداري و اكتشاف نفت و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر )ـ تفحص و نقشه

هاي نفتي ـ هر گونه عملیات به آوردن فرآوردهو جامد( استخراج و تصفیه و ساختن و عمل

 .ل عرضه كردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آنمنظور قاب

  تبصره ـ اشتغال به امور مذكور در اين بند در حدود مقررات قانون نفت مصوب

خواهد بود بجز مواردي منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايران 1336نهم مرداد ماه 

ور تجويز شده و يا كه به موجب قوانین جداگانه اشتغال مؤسسات ديگر به اين ام

تجويز شود. ب ـ  1336نهم مرداد در آينده به موجب مقررات قانون نفت مصوب

هاي فرعي از جمله مواد شیمیايي حاصله از نفت گاز ساختن مشتقات و فرآورده

 مواد نفتي و مشتقاتطبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر حمل و نقل و انبارداري كلیه

ـ پخش و صدور  ـ مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي حاصله از آن  مشتقات مزبور. ج 

براي توسعه و پیشرفت صنعت نفت ايران و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي و 

 .فني و بازرگاني و غیره

o  باشد. شركت داراي حقوق و اختیارات زير مي 4ـ براي انجام عملیات مذكور در ماده  5ماده

ب نمايندگیها در ايران و خارج از ايران يا انحالل آنها و الف ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شع

يا خارجي در حدود مقررات قانون انعقاد قراردادهاي همكاري با شركتها و مؤسسات داخلي

براي اجراي هر قسمت از عملیات مربوط به صنعت نفت از  1336نفت مصوب نهم مرداد 

د نفتي و آماده نمودن گاز براي مصرف برداري و تصفیه مواو بهرهقبیل اكتشاف و استخراج

ني زمیهاي فرعي از نفت و گاز و تهیه وسايل حمل و نقل اعم ازو ساختن مشتقات و فرآورده

و دريايي و هوايي و فروش محصوالت تولیدي شركت در داخل و خارج كشور. ب ـ خريد 

تأمین مقاصد  و تحصیل هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول براي رفع احتیاجات و

شركت. ج ـ تصدي هر نوع عمل بازرگاني مربوط به تهیه و فروش و صدور مواد نفتي و 

د ـ اجراي همه گونه كارهاي فني كه براي انجام العمل كاري. مشتقات آن ـ انبارداري ـ حق

مقاصد شركت الزم باشد به خصوص هر نوع تبديل نفت خام يا گاز طبیعي يا عمل ديگري 

نفتي و مشتقات آنان را قابل عرضه در بازار ايران و خارجه بنمايد. ه ـ خريد و اجازه كه مواد

تأسیس و تكمیل و توسعه و تعمیر و نظارت و اداره كلیه انواع كارخانجات و دستگاهها و 

ش برداري و حمل و فرواستخراج و تصفیه و بهرهتأسیسات و وسايلي كه براي اكتشاف و

 .آن الزم باشدنفت و گاز و مشتقات 
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 آهن ـ بندر و سرويسهاي تلگراف و تلفن باسیم تبصره ـ ايجاد و به كار انداختن راه

نمايد مشروط به اجازه سیم و هواپیمايي در مواردي كه عملیات شركت ايجابو بي

و ـ عملیات عمراني و كشاورزي و استفاده به هر نحو ديگر قبلي دولت خواهد بود. 

ر اختیار شركت است و هر گونه معامله نسبت به محصوالت از زمینهايي كه د

 .مزبور منحصراً به منظور تأمین احتیاجات شركت و كاركنان آنزمینهاي

 االمكان توسط افراد يا مؤسسات خصوصي انجام تبصره ـ عملیات مذكور بايد حتي

و ز ـ انعقاد قراردادهاي استخدامي و پیمانكاري يا مشاوره با اشخاص شود. 

مقررات مؤسسات داخلي يا خارجي به منظور اجراي مقاصد شركت در حدود

هاي اختراع و هر گونه اطالعات درباره اختراعات و شركت. ح ـ تحصیل پروانه

ـ انعقاد قرارداد طرحها و طريقه هاي مربوط به صنعت نفت و صنايع وابسته به آن. ط 

 .ت نفتي و مشتقات آنخريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و محصوال

o  اي هنامهـ استخدام كارشناسان و كارمندان و كارگران اعم از دائم و موقت بر طبق آيین 6ماده

استخدام اتباع خارجه منحصراً در مواردي مجاز خواهد بود كه داخلي شركت خواهد بود. 

يا وند وفت نشبه تشخیص هیأت مديره ايرانیاني كه واجد شرايط و تجربیات الزم باشند يا

استفاده از خدمات آنان عمالً میسر نباشد به منظور تشكیل كادر مجهز الزم براي صنعت 

خارجي شركت هر گونه نیاز شدن صنعت نفت مزبور از استخدام كاركناننفت و بي

هاي تعلیم و تربیت و كارآموزي را كه شايسته بداند مخصوصاً اعزام تعداد كافي برنامه

 .خواهد نمودسال به خارج تنظیم و اجرا دانشجو در هر

o  ـ شركت از تسهیالت زير استفاده خواهد نمود 7ماده: 

  الف ـ بدون تحصیل هیچ گونه پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي آنچه را كه

ها آالت كارخانهمنحصراً براي عملیات خود در ايران ضروري بداند از قبیل ماشین

ادوات قطعات يدكي ـ مواد شیمیايي و معدني ـ مصالح و اجراي آن ـ افزار و 

شودـ وسايل حمل و نقل ـ ساختماني و اثاثیه كه در ايران نظاير آن ساخته نمي

وسايل آزمايشگاه ـ دارو و كلیه لوازم طبي بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت 

 .رد كندعوارض ديگر از خارجه واحقوق و عوارض گمركي و هر نوع مالیات و

  ـ در مواردي كه دولت از لحاظ سیاست و مصالح عمومي كشور  1تبصره

مخدره هاي مخصوصي را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادويهاخذ پروانه

ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیكن 

ت شركانجام تشريفات مزبور موجب هیچ گونه محدوديتي نسبت به آزادي
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مواردي كه رعايت اين گونه در وارد كردن مواد مورد بحث نخواهد گرديد. 

تشريفات را ايجاب بنمايد از طرف وزارت دارايي به شركت ابالغ خواهد 

 .شد

  ـ شركت ملي نفت ايران موظف است در موقع ترخیص كاالهايي  2تبصره

كي را كه بر الف اين ماده معافیت دارد میزان حقوق گمركه بر طبق بند

گیرد از اداره گمرك كاالها در صورت نداشتن معافیت گمركي تعلق ميآن

دريافت دارد و در آخر هر سال براي اين كه معلوم شود چه مبلغ شركت 

ايران از معافیت گمركي استفاده نموده صورتهاي مزبور را به ملي نفت

 .وزارت دارايي تسلیم دارد

 اخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به ب ـ صادرات مواد نفتي از پرد

هايي را شركت اظهارنامهدولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود ولي

 .كه براي آمار گمركي الزم است تهیه و به گمرك محل تسلیم خواهد كرد

  ـ شركت مكلف است بري تهیه وسائل صنعتي يا مواد مصرفي با  1تبصره

 نسبتت و ارزش جنس و رعايت مصالح اقتصادي كشورتوجه به مرغوبی

به كاالهاي مشابه داخلي حق تقدم قائل شده و محصوالت و مصنوعات 

 .داخلي را به مصرف برساند

  ـ در مورد مواد و اشیايي كه شركت وارد نموده و بعداً به آنها 2تبصره

به احتیاج نداشته باشد شركت در فروش آن در داخل و يا در صدور آن 

آزاد است ولي چنانچه اشیاء مزبور با معافیت از حقوق و عوارض خارج

گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخل كشور به اطالع وزارت 

 .باشدانحصارات مشروط به پرداخت حقوق گمركي ميگمركات و

  ـ كلیه معافیتهاي مذكور در اين ماده ناظر به عملیات شركت جهت  3تبصره

كاركنان باشد و آنچه اشیاء و لوازم جهت مصرفاسنامه مياجراي اين اس

شود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي شركت از طرف شركت وارد مي

 .و ساير عوارض معاف نخواهند بود

o  1328قانون مالیات بر درآمد سال  35ـ مالیات بر درآمد شركت طبق مقررات ماده  8ماده 

از سود ويژه شركت وصول تأيید گرديده 1335آمد قانون مالیات بر در 36كه طبق ماده 

هیچ گونه مالیات و يا عوارض و حقوق ديگر زايد بر میزان مقرر از شركت قابل خواهد شد. 

 .وصول نخواهد بود
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  ـ حقوق و عوارضي كه بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتي يا محلي در  1تبصره

شود مطالبه عامه انجام ميموالً برايازاي خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه مع

 .گردد از شركت نیز قابل وصول استمي

  انداز كاركنان ايراني صنعت نفت و كلیه ـ وجوه صندوق بازنشستگي و پس 2تبصره

 .استعوايد و بهره حاصله از آن وجوه از هر گونه مالیات معاف

o  قبیل بهاي كاالهاي خريداري از  تواند هزينه و تعهدات ارزي خود را ازـ شركت مي 9ماده

كارآموزان اعزامي به خارج كشور و خارجه و حقوق كارمندان خارجي و هزينه محصلین و

مخارج كارمنداني كه بر طبق مقررات شركت به خارج از كشور براي امور مهمه شركت كه 

در اول شركت نمايند از محل درآمد ارزي خود بپردازد. مسافرت ميضرورت ايجاب نمايد

هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي سالیانه خود 

هر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و هاي ارزي رايك جا تحصیل و صورت هزينه

 .داري كل تسلیم خواهد نمودخزانه

o  مه مورد احتیاج شركت واقع ـ هر گاه زمیني براي انجام عملیات مقرر در اين اساسنا 10ماده

 :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

شود و در صورتي كه ميشركت و تصويب هیأت وزيران مجاناً به شركت واگذار

احتیاج شركت به زمیني كه بدين طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شركت حق 

 .را بالعوض به دولت مسترد داردانتقال آن را به غیر نخواهد داشت بلكه بايد آن

 هاي داير متعلق به دولت بهاي عادله آن بايد از طرف شركت به ج ـ در مورد زمین

هیأت وزيران صورت اختالف نسبت به بهاي عادله نظردولت پرداخت شود در 

آور خواهد بود. چنانچه احتیاج شركت از زمیني كه از دولت خريداري الزامقطعي و

بهاي خريد به دولت واگذار نموده رفع شود شركت بايد زمین مزبور را در مقابل

 یاع ننمايدنمايد چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابت

 .شركت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود

  د ـ در مورد زمینهايي كه از لحاظ عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج

مالكین شركت بوده و متعلق به اشخاص باشد شركت آن زمینها را مستقیماً از

اي عادله به ها را در ازاي دريافت بهخريداري خواهد نمود و مالكین بايد آن زمین
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چنانچه مالك از فروش ملك خودداري نمايد و يا طرفین در شركت واگذار نمايند. 

تعیین بهاي عادله توافق نكنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شركت در ظرف 

الطرفین و يا در صورت از تاريخ درخواست مزبور سه نفر كارشناس مرضيدو هفته

تا دو تعیین خواهد نمود كارشناسان مزبور حداكثرعدم تراضي طرفین به قید قرعه 

هفته پس از تاريخ انتخاب بهاي عادله زمین مورد تقاضا را با اكثريت آراء بر اساس 

كه  اينوع استفادهبهاي اراضي مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتي و

اه اعالم باشد به بهاي روز درخواست شركت تعیین و به دادگمنظور شركت مي

پس از توديع بهاي معینه از طرف شركت در صندوق دادگستري خواهند نمود. 

دادگاه مكلف است حكم به تصرف و تملك شركت نسبت به اراضي مورد بحث 

نمايد حكم مزبور نسبت به تصرف و تملك شركت قطعي و غیر قابل پژوهش صادر

رف از طبهاي تعیین شده و فرجام خواهد بود لكن چنانچه يكي از طرفین نسبت به

تواند نسبت به بهاي تعیین شده در ظرف مهلت قانوني كارشناسان معترض باشد مي

به موجب مقررات اين درخواست رسیدگي پژوهشي بنمايد درخواستي كه شركت

قانون آيین دادرسي مدني  684الصاق تمبر طبق ماده دهد از لحاظماده به دادگاه مي

 .شدغیرمالي تلقي خواهد 

  ـ چنانچه در زمینهاي موضوع اين بند اعیاني وجود داشته باشد  1تبصره

تقويم اعیان جداگانه از بهاي عرصه بر اساس پنج درصد عالوه بر 

عادله به عمل خواهد آمد هر گاه اعیاني محل سكونت مالك و يا ممر قیمت

به  بابتاعاشه منحصر به فرد او باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از اين 

 .پرداخت خواهد گرديداو

  ـ در مورد امالك مزروعي در صورتي كه مساحت اراضي مورد  2تبصره

احتیاج شركت به قدري باشد كه زارعین مجبور به كوچ كردن بشوند 

درصد آن را  25نمايد عالوه بر قیمت ملك كه به مالك پرداخت ميشركت

راي مزبور وجود نداشته نیز به وسیله شوراي محلي يا در صورتي كه شو

حضور فرماندار يا بخشدار محل بین زارعین محل كه از آنجا كوچ باشد با

 .نمايند تقسیم خواهد كردمي

  روز پس از قطعیت  10ـ در صورتي كه مالك يا مالكین ظرف  3تبصره

در مورد عدم اعتراض به بهاي معینه در حكم به دوي( يا حكم دادگاه )

در صورتي كه بهاي معینه در حكم دادگاه به كم پژوهشي )تاريخ ابالغ حاز
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دوي اعتراض شده باشد( براي امضاي سند انتقال حاضر نشوند ريیس اداره 

محل موظف است طبق تقاضاي شركت سند انتقال تنظیم و به شركت ثبت

تسلیم نمايد سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر امالك 

اداره ثبت بر اساس آن تقاضاي ثبت از شركت پذيرفته و  شود وميثبت

 .سند مالكیت به نام شركت صادر خواهد نمود

  ـ چنانچه احتیاج شركت نسبت به اراضي مذكور در اين بند رفع  4تبصره

شود شركت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود منتهي فروشنده سابق 

خ ابالغ حق تقدم خواهد ماه از تاري 6شرايط مساوي در ظرف مدت در

 .داشت

  ه ـ در مورد زمینهايي كه دسترسي به مالك آن غیر مقدور باشد و همچنین در مورد

با نظر  نیافته باشدزمینهايي كه مالكیت آن مورد اختالف و يا تشريفات ثبتي انجام

دادستان محل يا متصرفین وقت بهاي آن از طرف دادگاه به نحوي كه به اختالف 

پس از توديع بهاي ملك شود ود( اين ماده قید گرديده تعیین مير بند )موارد د

كند در صورتي كه مالك تعیین گرديد مزبور دادگاه حكم به تصرف شركت صادر مي

 ثبتي خاتمه يافت چنانكه مالك يا مالكینو يا اختالف ثبت رفع شد و يا تشريفات

 .د( حق پژوهش خواهند داشت) به بهاي توديع شده تسلیم نشوند طبق مقررات بند

  ـ نسبت به تنظیم اسناد انتقال امالكي كه طبق مقررات اين بند  1تبصره

شود بس از امكان دسترسي به مالك يا رفع اختالف و تحصیل مي

 .د( عمل خواهد شدبند ) 3تشريفات ثبتي طبق مقررات تبصره انجام

 ي و استفاده از آب و رعايت و ـ در مورد تحصیل حقوق ارتفاقي نسبت به اراض

از طريق دادگاه خسارات مالك نسبت به مجموع آب و زمین در صورت عدم توافق

 .اقدام خواهد شد

  ـ چنانچه در زمینهاي موضوع اين بند اعیاني وجود داشته باشد  2تبصره

رسیدگي دادگاه به درخواست د( عمل خواهد شد. بند ) 1طبق تبصره 

خسارات و صدور حكم تصرف به نحوي خواهد  شركت و تعیین میزان

 .د( اين ماده مذكور استبود كه طي بند )

  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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 اي كه فروش آنها مجاز نیست به طريق اجاره ح ـ نسبت به امالك موقوفه

 .ده خواهد شدالمدت استفاطويل

 براي احراز عدم باشد. ط ـ مالك احتیاج شركت به اراضي تشخیص شركت مي

انجام تشريفات ثبتي يا اختالف در مالكیت اراضي گواهینامه اداره ثبت محل و 

 به نشر آگهي در مجله رسمينسبت به عدم دسترسي به مالك اظهار شركت كه متكي

 .كفايت خواهد كردو يك روزنامه كثیراالنتشار محل باشد 

o  تواند در حوزه عملیات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به ـ شركت مي 11ماده

و آهك و سنگ و گچ و مصالح دولت يا بالمالك از آب و همچنین از هر نوع خاك و شن

ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و طبق مقررات مربوطه استفاده نمايد اگر عمل 

مذكور موجب ضرر شخصي گردد شركت بايد جبران خسارت براي استفاده از موادشركت 

 .تواند مانع عملیات شركت بشودرا بنمايد ولي در هر صورت شخص ثالث نمي

o  ـ هر گاه دولت در مناطق عملیات شركت قراردادي را براي به كار انداختن معادن  12ماده

 .خسارتي وارد شود جبران گرددنباشد و هر گاهديگر منعقد نمايد بايد مانع عملیات شركت 

 فصل سوم ـ اركان شركت 

o  دوم ـ شوراي عالي. اول ـ مجمع عمومي صاحبان سهام. ـ اركان شركت عبارتند از:  13ماده

 .چهارم ـ هیأت عالي بازرسيسوم ـ هیأت مديره. 

o قسمت اول ـ مجمع عمومي صاحبان سهام 

  نفر به شرح زير خواهد  3سهام در مجمع عمومي با  ـ نمايندگي صاحبان 14ماده

وزير دارايي و وزير صنايع و معادن و يك نفر از وزراي ديگر به انتخاب هیأت بود. 

 .وزيران رياست مجمع عمومي صاحبان سهام با وزير دارايي خواهد بود

  ـ جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام در اداره مركزي شركت در تهران  15ماده

صاحبان سهام سالي يك شود مجمع عموميحضور ريیس هیأت مديره تشكیل مي با

گردد ولي تا موضوع مندرج در بار براي رسیدگي به ترازنامه در مرداد ماه منعقد مي

 .خواهد داشتدستور مجمع پايان نیافته جلسات ادامه

  م حضور ـ در جلسه مجمع عمومي بايد هر سه نفر نمايندگان صاحبان سها 16ماده

اه يكي باشد. هر گداشته باشند و كلیه تصمیمات بايد الاقل با موافقت دو نفر از آنها

از وزيران نتواند حاضر شود هیأت وزيران جانشین او را از میان ساير وزراء معین 

 .خواهد كرد
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  العاده ممكن است در هر موقع به تقاضاي وزير دارايي ـ مجمع عمومي فوق 17ماده

نفر از اعضاء هیأت ت اعضاء شوراي عالي يا ريیس هیأت مديره يا الاقل دويا اكثري

 .عالي بازرسي تشكیل شود

  العاده ـ دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام اعم از عادي و فوق 1تبصره

 .مقام او به عمل خواهد آمداز طرف ريیس هیأت مديره با قايم

  اند تقاضاي آن را نموده العاده را كساني كهـ دستور جلسه فوق 2تبصره

 .كنندتعیین مي

  العاده از طرف ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوق 3تبصره

اشخاص مذكور در اين ماده به عمل آيد ريیس هیأت مديره مكلف است 

تا ده روز پس از وصول تقاضا براي تشكیل جلسه دعوت به عمل منتهي

 .ه ضمیمه نمايدنامآورده و دستور جلسه را نیز دعوت

  ـ اعضاي شوراي عالي و هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي در  4تبصره

 .العاده حضور خواهند يافتجلسات مجمع عمومي اعم از عادي و فوق

  ـ در صورتي كه ريیس هیأت مديره نتواند در جلسات مجمع  5تبصره

مقام ريیس هیأت مديره در عمومي صاحبان سهام شركت نمايد قايم

 .حضور خواهد يافتجلسه

  الف ـ رسیدگي ـ وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام به قرار زير است:  18ماده

و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیأت مديره و تصويب ترازنامه و حساب 

عالي بازرسي ـ گزارش هیأت مديره سود و زيان شركت با توجه به گزارش هیأت

ازنامه سالیانه شركت الاقل يك هفته قبل از تشكیل جلسه و هیأت عالي بازرسي و تر

ـ انتخاب مجمع عمومي صاحبان سهام بايد در اختیار كلیه اعضاء آن گذارده شود. ب 

اعضاي هیأت عالي بازرسي. ج ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعي كه هیأت 

 ور شدهمديره شركت طبق اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي صاحبان سهام منظ

 .باشد

  الف ـ اتخاذ العاده است: ـ امور زير از وظايف خاصه مجمع عمومي فوق 19ماده

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 

هاي و برداشت از اندوخته 3زار میلیون ريال مقرر در ماده سرمايه زائد بر میزان ده ه

 .شركت
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  ـ صورت جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام بايد در دفتر مخصوصي  20ماده

تصويب به امضاء شود درج شود صورت جلسه پس ازكه براي اين منظور تهیه مي

 .ريیس و منشي جلسه خواهد رسید

o قسمت دوم ـ شوراي عالي 

  الف ـ دو نفر از شود: نفر به شرح زير تشكیل مي 7ـ شوراي عالي از  21ماده

نمايندگان مجلس سنا و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي. ب ـ وزير دارايي. 

اشخاصي كه از طرف د ـ دادستان كل ديوان عالي كشور. ج ـ وزير صنايع و معادن. 

ساله يك سال خواهد بود و همه شوند مدت مأموريت آنها برايمجلسین انتخاب مي

شوند و هر يك از آنها تا انتخاب ميمقارن تجديد انتخاب هیأت رئیسه مجلسین

رياست جلسات انتخاب جانشین خود به عضويت شوراي عالي باقي خواهد بود. 

باشد در غیاب وزير دارايي رياست جلسه با نايب شوراي عالي با وزير دارايي مي

در جلساتي كه خواهد كرد. ه شورا براي مدت يك سال تعیینريیس خواهد بود ك

وزير دارايي غايب باشد معاون وزير دارايي با حق رأي به جاي او حضور خواهد 

 .يافت

  ـ جلسات شوراي عالي به دعوت ريیس هیأت مديره و حضور ريیس هیأت  22ماده

د و در هر موقع به شوميمديره به طور عادي سالي دو بار در خرداد و آذر تشكیل

دعوت ريیس هیأت مديره و يا به درخواست سه نفر از اعضاي شورا و يا الاقل دو 

 .گرددمنعقد ميالعادهنفر از هیأت عالي بازرسي به طور فوق

  العاده شورا را كساني كه تقاضاي تشكیل آن ـ دستور جلسه فوق 1تبصره

غیر از آنچه در دستور كنند و در جلسات شورا اند تعیین ميرا نموده

 .شده تصمیماتي اتخاذ نخواهد شدمعین

  العاده از طرف ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوق 2تبصره

اشخاص مذكور در اين ماده به عمل آيد ريیس هیأت مديره بايد منتهي تا 

 .پس از وصول تقاضا جلسه را تشكیل دهدده روز

  شركت و هیأت عالي بازرسي بدون حق ـ اعضاء هیأت مديره و  3تبصره

 .توانند در جلسات شورا حاضر شوندرأي مي

  ـ در صورتي كه ريیس هیأت مديره نتواند در جلسه شورا شركت  4تبصره

 .مقام ريیس هیأت مديره در جلسه شركت خواهد نمودنمايد قايم
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  واهد يافت نفر از اعضاء رسمیت خ 5ـ جلسات شوراي عالي با حضور اقالً  23ماده

 .و تصمیمات شورا با اكثريت آراء اعضاء معتبر خواهد بود

  الف ـ بررسي و تصويب دار وظايف زير خواهد بود: ـ شوراي عالي عهده 24ماده

 هايهاي تفصیلي هزينهبودجههاي جاري شركت )فصول و ارقام كلي بودجه هزينه

ین نموده و به موقع اجرا رقم كلي مزبور تعیشركت را هیأت مديره خود در حدود

اي و اعتبارات اضافي و اصالح بودجه هاي سرمايهبگذارد( بررسي و تصويب هزينه

به پیشنهاد هیأت مديره. ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تشكیل يا انحالل شركتهاي 

مشي عمومي شركت و تصويب برنامه و شرايط كلي فروش فرعي. ج ـ تعیین خط

د ـ بررسي و تصويب فتي به پیشنهاد هیأت مديره. و صدور نفت و محصوالت ن

هاي استخدامي و اداري و مالي و فني و نامههاي شركت از قبیل آيیننامهكلیه آيین

حفظ هماهنگي در دستگاههاي مختلف غیره با توجه به تعهدات قانوني شركت و

ور تصنعت نفت. ه ـ بررسي و تصويب هر گونه تغییري در بهاي فروش بنزين مو

ـ و نفت كوره براي تأمین احتیاجات داخلي كشور به پیشنهاد ـ نفت گاز  هیأت ـ نفت 

 .مديره

  تواند نسبت به جريان كارهاي شركت در هر قسمت از عملیات ـ شورا مي 25ماده

 توضیحاتي بخواهد و ريیسهاي تفصیلي شركتآن كه باشد از جمله در مورد بودجه

ات مورد احتیاج را در اسرع وقت در اختیار شورا هیأت مديره موظف است اطالع

هر گاه شورا اجراي هر گونه بازرسي را الزم بداند ريیس هیأت مديره بگذارد. 

 .وسايل انجام آن را فراهم خواهد نمود

  تبصره ـ نمايندگان مجلسین عضو شوراي عالي نفت مكلفند در هر سال

 .ك از مجلسین بدهنديك بار گزارش امور شركت ملي نفت را به هر ي

o قسمت سوم ـ هیأت مديره و مدير عامل 

  ـ هیأت مديره از يك نفر ريیس كه سمت مديريت عامل را نیز خواهد  26ماده

ند ايراني باششود ريیس و اعضاء هیأت مديره بايدداشت و ده نفر عضو تشكیل مي

ز بین اشخاص الف ـ ريیس هیأت مديره او شرايط انتخاب آنها به شرح زير است: 

انتخاب خواهد شد كه الاقل بیست سال سابقه خدمات دولتي و اجتماعي داشته و 

متصدي كارهاي مهم مملكتي بوده و نیز داراي اطالعات كلي در قسمتي از آن مدت

در مورد مربوط به صنعت نفت باشد ادامه خدمت ريیس هیأت مديره تا سن هفتاد 

ضاء هیأت مديره از بین اشخاصي انتخاب خواهد بود. ب ـ شش نفر از اعمجاز
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خواهند شد كه ده سال سابقه خدمت در يكي از قسمتهاي فني ـ بازرگاني ـ 

يا اداري صنعت نفت داشته و اقالً در طي سه سال از آن مدت در يكي از حقوقي

شش نفر دار بوده باشند. ادارات مربوط به صنعت نفت ايران شغل مهمي را عهده

وظفاً انجام وظیفه خواهند نمود و بايد تمام وقت آنها در اختیار شركت عضو مزبور م

اشتغال غیر نداشته باشند. بوده و به هیچ نوع اشتغال موظف در خارج از شركت

موظف هر يك از آنها به شرط موافقت ريیس هیأت مديره منحصراً در امور فرهنگي 

اين ماده تخلف كند بركنار اتمجاز خواهد بود هر يك از اعضاء مزبور كه از مقرر

خواهد شد. ج ـ ساير اعضاء هیأت مديره از بین شخصیتهاي ذيصالحیت انتخاب 

 .شوند اعضاء مشمول اين بند بايد تمام وقت در اختیار شركت بوده باشندمي

  ـ براي انتخاب ريیس هیأت مديره شوراي عالي سه نفر از اشخاصي را كه  27ماده

دارايي به هیأت وزيران باشند به توسط وزير 27الف ماده ر بندواجد شرايط مذكور د

نمايد و يك نفر از آنها براي مدت چهار سال انتخاب و به فرمان همايوني پیشنهاد مي

هیأت مديره به پیشنهاد ريیس هیأت و موافقت شود. اعضاءبه اين سمت منصوب مي

مايوني براي مدت چهار وزير دارايي و تصويب هیأت وزيران به موجب فرمان ه

در انقضاء مدت تجديد انتخاب آنها مانعي نخواهد داشت. شوند وسال تعیین مي

تواند تغییر هر يك از اعضاء هیأت مديره را قبل از پايان دوره مجمع عمومي مي

 .عضويت هیأت مديره به هیأت دولت پیشنهاد نمايد

  يك از اعضاء هیأت ـ سه ماه قبل از انقضاء دوره خدمت هر  1تبصره

مديره ريیس هیأت بايد جانشین او را به وزارت دارايي پیشنهاد نمايد و 

انتخاب او مانعي نخواهد داشت تا زماني كه انتخاب جديد به عمل تجديد

 .دهدنیامده اعضاي هیأت مديره به خدمت خود ادامه مي

  ز ـ اعضاء هیأت مديره نفت حق ندارند بیش از يك حقوق ا 2تبصره

 .شركت دريافت دارند

  تواند يكي از اعضاء هیأت مديره را به انتخاب ـ ريیس هیأت مديره مي 28ماده

به  هیأت مديرهمقام ريیس تعیین نمايد كه در مواقع غیبت ريیسخود به سمت قايم

 .جاي مشارالیه انجام وظیفه كند

  ضور الاقل هشت مقام او با حـ جلسات هیأت مديره تحت رياست يا قايم 29ماده

موافق ضرورت نفر رسمیت يافته و براي تصويب هر موضوعي حداقل شش رأي

هر گاه نسبت به موضوعي كه در هیأت مديره مطرح گرديده ريیس هیأت دارد. 
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میم تصتواند اتخاذمقام او شور قبلي با صاحبان سهام را الزم بداند ميمديره يا قايم

 .ام بنمايدرا موكول به جلب نظر صاحبان سه

  ـ حقوق ريیس و اعضاء هیأت مديره به پیشنهاد شوراي عالي و تصويب  30ماده

 .شودهیأت وزيران در هر سال تعیین مي

  ـ اعضاي شوراي عالي و هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي و همچنین  31ماده

 .شركت ندارندكارمندان شركت حق هیچ گونه معامله مستقیم يا غیر مستقیم با

 هاي نفتي و كاالهايي كه شركت با سازمانهاي تبصره ـ خريد فرآورده

نمايد در حدود تعاوني وابسته به آن براي كاركنان خود تهیه مي

 .شخصي از مقررات اين ماده مستثني استمصرف

  ـ هر يك از اعضاء هیأت مديره كه در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه  32ماده

بر كنار موجه در جلسات هیأت مديره حاضر نشودمتناوب در سال بدون عذر 

 .خواهد شد

  ـ در صورت فوت يا استعفاء يا تغییر هر يك از اعضاء هیأت مديره جانشین  33ماده

 .از طرف هیأت وزيران تعیین خواهد شد 27و  26او طبق مواد 

  يره نفر( اعضاء هیأت مد 8ـ اگر در نتیجه بروز اختالفي اكثريت دو ثلث ) 34ماده

هیأت سابق ممكن شود و اعضاءاستعفا كنند انتخاب كلیه اعضاء هیأت تجديد مي

 .است مجدداً انتخاب شوند

  العاده بر حسب ـ جلسات هیأت مديره اقالً ماهي يك بار و جلسات فوق 35ماده

 .ضرورت تشكیل خواهد شد

  ه و اجراء العاده و اداره جلسات هیأت مديرـ دعوت جلسات عادي و فوق 36ماده

 .باشدعامل ميمصوبات و تصمیمات از وظايف ريیس هیأت مديره و مدير

  ـ صورت مذاكرات هیأت مديره در دفتر مخصوصي ضبط شده و به امضاي  37ماده

محرمانه تلقي كند ريیس خواهد رسید هر قسمت از مذاكرات كه هیأت مديره آن را

 .محرمانه بودن آن بايد در صورت جلسه قید شود

  ـ هیأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه گونه اختیار براي  38ماده

خاصه هیأت مديره به باشد وظايفاين اساسنامه مي 4اجراء وظايف مصرح در ماده 

الف ـ تصويب برنامه عملیات شركت به طور كلي مخصوصاً برنامه قرار زير است: 

شناسي و ژئوفیزيك شاف اعم از زمینـ عملیات اكت 1مربوط به امور زير: 

ـ نصب و به كار انداختن و نگاهداري دستگاههاي  2هاي اكتشافي و تولیدي. حفاري
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تولید و خطوط لوله و انبارهاي نفت خام و محصوالت نفتي و وسايل باربري و 

باراندازي و تأسیسات مربوط به تهیه محصوالت مختلف از نفت خام و بارگیري و

پخش هاي شیمیايي و صنعتي و تأسیسات مربوط بهبه انضمام فرآورده گاز طبیعي

ـ اجازه انعقاد قراردادها براي انجام عملیات مزبور.  3و فروش محصوالت مزبور. 

ـ تعیین سیاست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و تهیه  4

داخلي  مصرفبرايپیشنهاد قیمت فروش بنزين موتور نفت و نفت گاز و نفت كوره 

 6ـ تعیین ساير قیمتها.  5به منظور بررسي و تصويب شوراي عالي هیأت وزيران. 

ـ اجازه تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع  7ـ اعطاء تخفیف متعارف بازرگاني. 

ـ اخذ  8االت و ملزومات و هر نوع كاال براي رفع احتیاج شركت. و خريد ماشین

ن حساب در بانكهاي داخلي و خارجي اجازه تحصیل و پرداخت وجوه و باز كرد

ـ دادن اختیار براي سازش و تعیین داور در  9و دادن اعتبار طبق مقررات شركت. 

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 

ـ تصويب  فروش و صدور نفت و محصوالت نفتي و پیشنهاد آن به شوراي عالي. ج 

هاي نامهد ـ تنظیم كلیه آيین. 24الف ماده بودجه تفصیلي شركت بر طبق بند

استخدامي و اداري و مالي و فني و غیره شركت و تقديم آن به شوراي عالي براي 

ـ  واي. تعلیم صنعتي و حرفههاي كارآموزي و تصويب. ه ـ تنظیم طرحها و برنامه

اخذ تصمیم نسبت به تشكیل يا انحالل شركتهاي فرعي و تابعه با تصويب شوراي 

ها و ساير ز ـ اعمال كلیه حقوق شركت در شركتها و شعب و عاملیتعالي. 

مؤسسات مربوطه. ح ـ تهیه گزارش هیأت مديره و ترازنامه ساالنه و حساب سود 

 مجمع عمومي و تعیین دستور جلسه مجمع عموميو زيان براي تقديم به 

  ـ هیأت مديره شركت ملي نفت ايران مكلف است با تشريك مساعي تبصره 

ز اعم او نظر وزارت فرهنگ نسبت به ايجاد توسعه دستگاههاي تعلیماتي

اي مربوط به صنايع نفت و باال بردن سطح تعلیمات عمومي مناطق حرفه

پرورش كارشناسان و سركارگران و كارگران خیز به منظور آموزش و نفت

اقدام نمايد به خصوص نسبت به توسعه انستیتوي تهران و كالج  ايراني

 .آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدامات الزم معمول دارد

  ـ ريیس هیأت مديره بر كلیه سازمانهاي تابعه شركت رياست داشته  1بند ـ  39ماده

خواهد بود ر و حفظ حقوق و منافع و اموال شركتو مسئول حسن جريان كلیه امو
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و براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هیأت مديره داراي همه گونه حقوق و 

و مؤسسات و اشخاص اختیارات بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كلیه مقامات

س ـ ريی 2بند و دادگاهها و ساير مراجع قضايي با حق توكیل غیر خواهد داشت. 

تواند هر قسمت از اختیارات خود را به هر يك از اعضاء هیأت هیأت مديره مي

توجه به تخصص و صالحیت مديره و رؤساي ادارات شركت به تشخیص خود با

آنان تفويض كند كه امور قسمتهاي مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول 

ـ دادن  3بند ه اداره كنند. مستقیم ريیس هیأت مديرگردد تحت نظر و مسئولیتمي

حق امضاء به كارمندان شركت موكول به پیشنهاد يكي از مديران و تصويب ريیس 

هاي مالي و محاسباتي و بازرسي ـ اعمال نظارت 4بند هیأت مديره خواهد بود. 

عملیات و معامالت و مخارج شركت به منظور حسن جريان امور و حفظ اموال و 

صول صحیح و متداول حسابداري صنعت نفت و اجراي شركت بر طبق اوجوه

مؤسسات نظارت الزم در امور حسابداري شركتهاي فرعي و شعب نمايندگي و

 .باشدمربوطه ديگر با ريیس هیأت مديره و مدير عامل مي

o قسمت چهارم ـ هیأت عالي بازرسي 

  ز آنها داراي هاي بازرسي مركب از پنج نفر خواهد بود كه سه نفر اـ هیأت 40ماده

از  بوده و يك نفرتجربیات و معلومات كافي در امور حسابداري صنعتي و بازرگاني

آنها مهندس در امور مربوطه نفت و يك نفر از كارمندان عالي رتبه دولت خواهد 

 .بود

  شوند ـ بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي 41ماده

بازرسي تعیین خواهد نمود. مجمع عمومي به سمت ريیس عالي و يك نفر از آنها را

هر يك از اعضاي هیأت عالي بازرسي كه مدت دو ساله او پايان يافته باشد ممكن 

تمديد انتخاب به عمل نیامده بازرسان به است مجدداً انتخاب شود و تا زماني كه

 .خدمت خود ادامه خواهند داد

  خدمت محل بازرسي به واسطه فوت يا استعفا يا ـ هر گاه در ظرف مدت  42ماده

تشكیل يافته و العادهبركناري از خدمت خالي شود مجمع عمومي به طور فوق

 .شخصي را كه واجد شرايط باشد براي تصدي آن محل انتخاب خواهد كرد

  تواند براي انجام وظیفه خود از هر نوع كارشناس ـ هیأت عالي بازرسي مي 43ماده

اين منظور ريیس اخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد براي انجاماعم از د
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هیأت عالي بازرسي به مجمع عمومي مراجعه نموده و هیأت مديره مكلف است 

 .نظر هیأت مزبور را تأمین نمايد

  الف ـ تطبیق عملیات ـ وظايف هیأت عالي بازرسي از قرار ذيل است:  44ماده

و قوانین مربوطه. ب ـ رسیدگي به ترازنامه و حساب شركت با اعتبارات مصوبه 

عمل كرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با دفاتر شركت و تهیه گزارش 

براي تقديم به مجمع عمومي گزارش مزبور بايد الاقل چگونگي عملیات شركت

ه ب يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي سالیانه به ريیس هیأت مديره تسلیم شود كه

نظريات هیأت مديره با ترازنامه به مجمع عمومي تقديم نمايد. ج ـ اعضاي ضمیمه

ها و هیأت عالي بازرسي در اجراي وظیفه حق مراجعه به كلیه دفاتر و پرونده

مصوبات مالي هیأت مديره و قراردادهاي شركت را خواهند داشت و رونوشت كلیه

ذارده خواهد شد چنانچه اشتباهات يا مدارك و اطالعات مربوطه در اختیار آنها گ

نمايد و با مراجعه به مديران و رؤساء مربوطه هايي مشاهدهترتیبيتخلفات و يا بي

موضوع حل نشود مطلب را به ريیس هیأت مديره گزارش خواهند داد و چنانچه 

به عمل نیايد مراتب را به مجمع عمومي گزارش خواهند نسبت به اين گزارش اقدام

د ـ مطالعه گزارش سالیانه هیأت مديره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن. ه داد. 

 .ـ شركت در جلسات مجمع عمومي و شوراي عالي بدون حق رأي

  ـ اجراي وظايف هیأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين اساسنامه  45ماده

 .تعیین شده نبايد به هیچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد

 ـ حقوق اعضاء هیأت عالي بازرسي از طرف مجمع عمومي تعیین و به  46ه ماد

 .دستور وزير دارايي از طرف شركت پرداخت خواهد شد

  ـ ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي حق اشتغال موظف ديگري در داخل  47ماده

افتخاري موظف )يا خارج از شركت و شركتهاي وابسته آن را ندارند اشتغال غیر

 .ن دريافت حقوق( در هر مورد منوط به موافقت وزير دارايي خواهد بودبدو

 فصل چهارم ـ ترازنامه و حسابهاي سود و زيان 

o  ـ سال مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم دي ماه  48ماده

 .يابدسال بعد خاتمه مي

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

 .بود
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o  ـ كلیه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب  50ماده

تاريخ انعقاد مجمع عمومي سود و زيان شركت و گزارش هیأت مديره اقالً دو ماه پیش از

از مطالعه آن گزارش خود تهیه و در اختیار هیأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد تا پس 

 .تهیه نمايندرا براي تقديم به مجمع عمومي

o  ـ در ترازنامه اقالم دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده بعد از منظور كردن  51ماده

احتمالي روز تنظیم ترازنامه محسوب شود مطالبات مشكوك به ارزشاستهالك محسوب مي

 .و دارايي محسوب گرددشود و اقالم سوخت شده نبايد جزمي

  هاي غیر ـ چنانچه هیأت مديره تجديد ارزيابي تمام يا قسمتي از دارايي 1تبصره

عمومي اقدام به تواند با تصويب مجمعمنقول شركت را الزم تشخیص دهد مي

تجديد ارزيابي بنمايد در اين صورت چنانچه مازادي حاصل شود به حساب سود 

 .محسوب خواهد شددارايي شركتشركت منظور نگرديده و جزء 

  هاي شركت طبق اصول صحیح و متداول ـ استهالك نسبت به انواع دارائي 2تبصره

آن از پنج درصد بهاي صنعت نفت تعیین خواهد شد ولي در هیچ مورد میزان ساالنه

 .تمام شده كمتر نخواهد بود

o  ا به حساب ذخیره ـ شركت مكلف است ساالنه دو درصد از درآمد كل خود ر 52ماده

موكول به پیشنهاد هیأت مديره عمومي شركت انتقال دهد استفاده از ذخیره عمومي شركت

 .و تصويب شوراي عالي خواهد بود

o  هاي مخصوصي به میزان متناسب براي تأمین ـ هیأت مديره مكلف است اندوخته 53ماده

گرفته و به تصويب  درآمد كل در نظراحتیاجات شركت طبق معمول صنعت نفت از محل

 .شورا برساند

o  ـ درآمد شركت از محل دوازده و نیم درصد مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب  54ماده

موجب قانون نفت مصوب نهم االرض بهو وجوهي كه به عنوان پذيره و حق 1333آبان  7

 .عايد شركت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد بود 1336مرداد 

o  ي گذارسرمايه به منظور توسعه عملیات شركت و همچنین هر گونه سرمايهـ تأمین  55ماده

اي از عملیات غیر تأمین بودجه سرمايهو نیز 1336به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد 

بايد از محل درآمد كل  1333آبان  7صنعتي مصرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب 

 .به عمل آيد

o  آمد كل پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه ـ آنچه از محل در 56ماده

 .خواهد شدداري كل پرداختشود باقي بماند به خزانهبرداشت مي
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o  درصد  12.5ـ درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه درآمد حاصل از محل  57ماده

عنوان پذيره و  وجوهي كه بهو 1333مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه 

 .عايد شركت شود 1336االرض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد حق

  تبصره ـ سود ويژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات شركت پس از وضع

 .هاي جاري و استهالكهزينه

 فصل پنجم ـ ساير مقررات 

o  حفظ مخازن زيرزمیني ـ شركت در سرتاسر كشور و فالت قاره و جزاير ايران مسئول 58ماده 

باشد در جلوگیري از اتالف مواد مزبور مينفت و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر و

مواردي كه مسئولیت اين گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات ديگري واگذار شده 

در مواردي كه در نظارت كامل در اجراي وظايف مزبور به عمل خواهد آورد. باشد شركت

حل عملیات شركت غیر از نفت و گاز مواد معدني يا غیر معدني قابل استفاده ديگري م

االمكان از طرزي اداره خواهد نمود كه حتيوجود داشته باشد شركت عملیات خود را به

 .اتالف مواد مزبور جلوگیري شود

o  عاتي را ـ اعضاء هیأت مديره و بازرسان و كاركنان شركت حق نخواهند داشت اطال 59ماده

در صورت تخلف اگر متخلف مدير يا كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمايند

بازرس باشد به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و تصويب مجمع عمومي و اگر كارمند يا كارگر 

اداره مربوطه از خدمت بركنار خواهد شد متخلف بر طبق مقررات باشد به تشخیص ريیس

 جبرانتعقیب خواهد گرديد و در صورت توجه خسارت به شركت مسئولجزايي مربوطه 

 .زيان وارده خواهد بود

o  ـ در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت شوند تعقیب  60ماده

انضباطي شركت صورت خواهد هاي استخدامي ونامهو مجازات اداري آنها بر طبق آيین

قیق معلوم شود كه از نظر قوانین خاصي تخلف جنبه جزايي دارد گرفت چنانچه ضمن تح

 .صالحیتدار قانوني احاله خواهد نمودشركت موضوع را به مراجع

o  ـ در مواردي كه اختالف نظر بین شركت و هر يك از مقامات دولتي پیش آيد  61ماده

وضوع و وزارت دارايي مموضوع از طرف شركت به وزارت دارايي گزارش خواهد شد

اختالف را به كمیسیوني مركب از نمايندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود و كمیسیون 

چنانچه موضوع اختالف به طريق اقدام خواهد نمود. مزبور از راه سازش به حل اختالف

تواند به ديوان عالي كشور براي رفع اختالف مراجعه مزبور فیصله نیافت هر يك از طرفین مي

 .كند
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o ـ هیچ يك از كاركنان شركت در محوطه كار خود حق فعالیت سیاسي ندارد داير  62 ماده

ها و مجالت سیاسي براي روزنامهكردن و نشر روزنامه و مجله يا عضويت در هیأت تحريريه

كاركنان شركت ممنوع است ولي انتشار مقاالت علمي و فني و ادبي بدون مانع خواهد بود، 

ع راجع به عملیات شركت فقط با اجازه كتبي شركت ممكن است. اطالمنتشر كردن هر نوع

 .خواهد بودنامه شركتتخلف از مقررات اين ماده موجب تعقیب اداري و انتظامي طبق آيین

o  ـ شركت مكلف است در تهیه مسكن و وسايل سالمت و آسايش كارمندان و  63ماده

و مخصوصاً در مورد تأسیسات مايدكارگران شركت و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام ن

فرهنگي و بهداشتي و فراهم نمودن كمكهاي اجتماعي با توجه به مقررات قوانین كار و 

هاي عملیات خود با تنظیم و اجراي كارگران در تمام حوزههاي اجتماعيسازمان بیمه

 .هاي سالیانه اقدام به عمل آوردبرنامه

  است از اراضي خالصه دولتي آنچه را كه براي تبصره ـ شركت ملي نفت ايران مجاز

دولت بدون مزايده تأمین مسكن كاركنان ايراني صنعت نفت الزم دارد با موافقت

 .خريداري و به همان قیمت تمام شده براي ايجاد مسكن به آنان بفروشد

 [قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و سي و سه تبصره است در جلسه سه ]وزدهم نشنبه امضاء

ريیس مجلس مجلس شوراي ملي رسید. بهمن ماه يك هزار و سیصد و سي و هشت به تصويب

 به تصويب مجلس سنا رسیده است 1339.2.26قانون باال در جلسه شوراي ملي ـ رضا حكمت 

 

 

 آلودگي با مواد نفتيهاي مرزي ازقانون حفاظت دريا و رودخانه -27

  قانون  3درياي ساحلي موضوع ماده  "درياي زيرزمیني"منظور از ـ در اصطالح اين قانون:  1ماده

آلوده "باشد. مي1338فروردين  22اصالح قانون تعیین حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 

 "نفت"نفتي در آبهاي مشمول اين قانون.  كردن اعم است از تخلیه يا نشست نفت يا هر گونه مخلوط

اعم است از نفت خام يا تصفیه شده خواه به تنهايي و يا به صورت آمیخته با فضوالت و رسوبات 

اعم است از هر نوع  "كشتي"هر گونه مخلوطي است كه داراي نفت باشد.  "مخلوط نفتي"آنها. 

 "تكشنف"وي محرك باشد يا به نوعي يدك شود. وسیله نقلیه دريارو و وسايل شناور خواه داراي نیر

هر گونه كشتي است كه قسمت اعظم مخازن بارگیري آن به منظور حمل و نقل مايعات ساخته شده 

ه عبارت است از میل دريايي ك "میل"ديگري جز نفت نباشد. از نفت و در قسمت مزبور بالفعل بار
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ريايي عبارت است از سرعت حركت كشتي بر حسب گرده د "گره دريايي"باشد. متر مي 1852معدل 

ب يعني مقدار نفت تخلیه شده بر حس "شدت تخلیه يا نشست محتوي نفتي"میل دريايي در ساعت. 

 .دريايي در همان لحظهلیتر در ساعت در هر لحظه تقسیم بر سرعت حركت كشتي بر حسب گره

  ي و درياي سرزمیني ايران به نفت يا هر نوع هاي مرزي و آبهاي داخلالوده كردن رودخانهـ  2ماده

ت و اعم از ثابسكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي )ها و خواه توسطمخلوط نفتي خواه توسط كشتي

رتكب مها و تأسیسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع است وشناور( و خواه توسط لوله

داخت جزاي نقدي از يك میلیون تا ده میلیون ريال يا اي از شش ماه تا دو سال يا پربه حبس جنحه

ع شود. احتیاطي واقمباالتي يا بيالودگي به واسطه بيصورتي كهگردد، درهر دو مجازات محكوم ميبه

ژاندارمري كشور بر مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدي مذكور است. نیروي دريايي شاهنشاهي يا

ي در الودگي مرتكب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزانحسب مورد به منظور جلب و دستگیر

امه عملیات كننده از ادالودهنفتكش باشد آن را متوقف و در مورد ساير منابعكنندهالودهصورتي كه وسیله

الودگي خلیج فارس و كه نحوه جلوگیري ازتبصره ـ تا هنگاميآنها جلوگیري به عمل خواهد آورد. 

 دولت شاهنشاهي ايرانهاي دو جانبه بینالمللي با توافقدات چند جانبه بینبحر عمان از طريق معاه

و ساير دول ساحلي مناطق مذكور فوق تعیین نشده باشد مقررات اين قانون در خلیج فارس تا حد 

در بحر عمان تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء درياي سرزمیني نهايي آبهاي روي فالت قاره و

ا هايي بدر مناطقي كه فالت قاره ايران در خلیج فارس به موجب موافقتنامهاهد بود. االجراء خوالزم

ده باشد طرفین توافق نشدول ديگر تعیین و تحديد نگرديده است تا زماني كه به ترتیب ديگر بین

ترين نقاط خطوط اجراي مقررات اين قانون محدود به خط منصفي است كه كلیه نقاط آن از نزديك

 .است و كشور مقابل آن به يك فاصله باشددرياي سرزمیني ايران مبداء

  ـ انواع كشتیهاي زير كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظیم و نگاهداري دفتري به  3ماده

تن يا بیشتر.  150الف ـ كلیه كشتیهاي نفتكش به ظرفیت غیر خالص باشند: مي "دفتر ثبت نفت"نام 

 .تن يا بیشتر 400یهاي غیر نفتكش به ظرفیت غیر خالص ب ـ كلیه كشت

  ـ وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بالفاصله پس از وقوع به طور كامل و بر حسب تاريخ،  4ماده

جغرافیايي در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده باال درج شود، ساعت، نام بندر يا بنادر با عرض و طول

به بايد همان روز توسط افسر يا افسران مسئول كشتي امضاء و عیناً گزارش مندرج در دفتر مزبور 

الف ـ آبگیري در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنین تخلیه آن با گواهي فرمانده كشتي برسد. 

ـ نوع مواد نفتي كه قبالً  2ـ نام و يا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجايش كشتي.  1قید: 

ـ مقدار تقريبي نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن  3خازن مذكور بار بوده است. در هر كدام از م

ـ نام و يا شماره  1با حداكثر ده درصد تقريب(. ب ـ شستشوي مخازن نفت با ذكر به مخازن گنداب )
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م يا ـ نا 3ـ نوع مواد نفتي كه قبالً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.  2مخازن شسته شده. 

در صورتي كه آب و شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي به آنها منتقل گرديده است )

نشین شدن آب از نفت در مخازن گنداب و گردد(. ج ـ تهنفت مزبور به دريا تخلیه گردد بايد ذكر

نشین اعات تهـ دفعات و س 2ـ نام و يا شماره مخازن گنداب كشتي.  1تخلیه آب آن به دريا با قید: 

ـ مقدار  4نشین شده كه به دريا تخلیه شده است. ـ مقدار آب ته 3شدن آب در مخازن گنداب. 

ي از د ـ تخلیه فضوالت نفتتقريبي نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجايش كشتي. 

خواه ل آن )ـ روش تخلیه و مح 1مخازن گنداب و يا ساير مخازن يا قسمتهاي ديگر كشتي با ذكر: 

ـ مقدار و نوع مواد نفتي  3ـ نام و يا شماره مخازن و يا قسمتهاي ديگر.  2در ساحل باشد يا دريا(. 

ـ مقدار تقريبي و  1تخلیه شده. ه ـ فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارد استثنايي و يا اتفاقي با تعیین: 

ـ عالوه بر موارد  1تبصره و علت آن. ـ چگونگي فرار نفت  2نوع مواد نفتي با تقريب ده درصد. 

ـ گزارش  1هاي نفتكش در دفتر ثبت نفت قید گردد: فوق الزم است مراتب زير نیز در مورد كشتي

ـ گزارش  3ـ كیفیت انتقال نفت به مخازن مختلف كشتي در اثناي حمل.  2بارگیري محموالت نفتي. 

ننده مخازن حمل نفت قبل يا بعد از عملیات كبستن يا باز كردن شیرها و ساير دستگاههاي مرتبط

سازند. هاي نفت را با آب توازن مرتبط ميـ باز كردن يا بستن شیرهايي كه لوله 4بارگیري يا تخلیه. 

يا  شوند در حین بارگیري يا تخلیهـ باز كردن يا بستن شیرهاي طرفین كه به آب دريا مرتبط مي 5

ـ ثبت وقايع در دفتر ثبت  2تبصره ارش تخلیه محموالت نفتي. ـ گز 6پس از هر يك از اين دو كار. 

ـ هر دفتر ثبت نفت تا  3تبصره نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگلیسي يا فرانسه خواهد بود. 

مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد در كشتي نگاهداري شود و پس از آن به سازمان 

ره تبصارسال گردد كه حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداري شود. ايران بنادر و كشتیراني

ـ پاك نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه بايد طوري خط زده شود كه  4

 .شودخوانا باشد و صحیح آن دوباره نوشته

  ر كشتي اعم از ايراني يا خارجي هتوانند تا زماني كهـ مأمورين سازمان بنادر و كشتیراني مي 5ماده

رند. هاي دفاتر مزبور رونوشت بگیبازرسي بكنند و از واردهدر آبها و يا بنادر ايران است دفاتر ثبت را

انند از توميرونوشت بايد به امضاي افسر مسئول و فرمانده كشتي برسد. همچنین مأمورين مزبور

عمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي  افسر مسئول يا فرمانده كشتي تحقیقات الزم به

كشتیراني اداره يا دفتر يا نمايندگي ندارد ساير مقامات برداري كنند در نقاطي كه سازمان بنادر ونمونه

لحاظ  شود ازرونوشتي كه بدين ترتیب تهیه ميبه ترتیب فوق عمل خواهند كرد.  11مذكور در ماده 

 .قانوني معتبر شناخته خواهد شد
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  الودگي كه الف ـ موارد استثناييدر موارد زير اعمال نخواهد شد:  2ـ مجازاتهاي مقرر در ماده  6ماده

به خاطر رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غیر قابل اجتناب تشخیص داده 

ست كرده ايالودگي با خطري كه كشتي و يا سرنشینان را تهديد ممیزانشود مشروط بر آن كه اوالً

ته آن صورت گرفمتناسب باشد و ثانیاً پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگیري و رفع آثار

بیني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي الودگي غیر عمدي كه درنتیجه نشتي پیشباشد. ب ـ

ظور وري به منآنكه پس از وقوع اقدامات فكشتي و يا خطوط لوله و يا تأسیسات باشد مشروط بر

تبصره ـ در كلیه موارد مذكور در باال مسئولین مكلف جلوگیري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد. 

ر غیترين بندر ايران اطالع دهند درخواهند بود كه جريان امر را فوراً به مقامات صالحیتدار نزديك

د شد. ج ـ در مورد تخلیه اين صورت متخلفین به حداقل مجازات مذكور در ماده دو محكوم خواهن

ـ شدت تخلیه  1يا نشت از كشتیهاي غیر نفتكش در حال حركت در صورت احراز كلیه شرايط زير: 

ـ نسبت نفت موجود در  2يا نشست محتوي نفتي از شصت لیتر در هر میل دريايي تجاوز نكند. 

میلي از  12حداقل ـ تخلیه يا نشت در فاصله  3هزار تجاوز نكند. مخلوط نفتي از يك در ده

د ـ در مورد تخلیه يا نشت از نفتكشهاي در ترين نقطه درياي ساحلي ايران صورت گیرد. نزديك

ـ شدت تخلیه يا نشت محتوي نفتي از شصت لیتر  1حال حركت در صورت احراز كلیه شرايط زير: 

لیه شده از نفتكش ـ مقدار كل نفت مخلوط با آب توازن تخ 2نفت در هر میل دريايي تجاوز نكند. 

ترين نقطه ساحل ـ فاصله نفتكش از نزديك 3از يك سي هزارم ظرفیت بارگیري آن تجاوز نكند. 

تبصره ـ تخلیه يا نشت از قسمت تحتاني موتور خانه، تلمبه خانه ايران بیش از پنجاه میل باشد. 

 آب توازن از مخزن نفتكش نفتكش تابع حكم مقرر در بند ج اين ماده خواهد بود. ه ـ در مورد تخلیه

در صورتي كه پس از حمل آخرين محموله به طوري پاك شده باشد كه مواد تخلیه شده از آن به 

هوا صاف باشد اثر مشهودي از نفت و متوقف بودن نفتكش در آب تمیز و آرام در روزي كهفرض

گاه ه كشتي مجهز به دستدر صورتي كنگذارد. فضوالت آن به سطح يا زير آب يا سواحل مجاور باقي

گیري يا آزمايش آب توازن معلوم وارسي باشد يا آب توازن در بندر تخلیه شود بايد قبالً با اندازه

و ـ در مورد تخلیه يا نشت قسمت در میلیون تجاوز نكند.  15نفت موجود در آن از شود كه نسبت

 فرسأسیسات در نتیجه قوه قهريه )مخازن يا ساير تها، سكوهاي حفاري، جزاير مصنوعي،از لوله

آنكه قبالً كلیه اقدامات احتیاطي انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوري به ماژور( مشروط بر

 .منظور جلوگیري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد

  بیني شده در اين قانون مكلفند دستوراتي را كه از طرف مقامات صالحیتدارـ مسئولین پیش 7ماده 

از  مسئولیني كهشود به موقع اجرا بگذارند. ابالغ ميالودگي صادر و به آنانبه منظور جلوگیري از

اجراي دستورات كتبي مقامات مزبور خودداري ورزند و نیز مسئولین كشتي كه تكلیف راجع به 
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واقع در  اين قانون را انجام ندهند و يا مطلب نادرست و خالف 3ماده نگهداري دفتر ثبت مقرر در

 .آن ثبت كنند به حداقل مجازات مقرر در ماده دو اين قانون محكوم خواهند شد

  تواند اقدامات الزم را جهت پیشگیري و جلوگیري از ـ سازمان بنادر و كشتیراني مي 8ماده

الودگي آلودگي دريا بشود يا به نحوي خطر وقوعالودگي در موارد سوانح و اتفاقاتي كه موجبسرايت

ا فراهم آورد كه سالمت آبهاي مقرر در ماده دو اين قانون را مورد تهديد قرار دهد به عمل آورد. ر

هايي كه مقتضي بداند تسهیالت و تأسیسات الزم را به منظور تواند در بنادر و اسكلهسازمان مزبور مي

سات به اده از اين تأسیايجاد و اداره نمايد كارمزد استفتخلیه آب توازن و فضوالت نفتي از نفتكشها

تعیین دشواي كه از طرف سازمان بنادر و كشتیراني و شركت ملي نفت ايران تهیه مينامهموجب آيین

 .خواهد شد

  تواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي را كه در ـ سازمان بنادر و كشتیراني مي 9ماده

تولید و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مكلف درياي ساحلي و فالت قاره ايران به اكتشاف و

ماده كند تا ظرف مدت مناسبي در بنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تأسیسات و تسهیالت مذكور در

قبل اقدام نمايد. در هر حال شركتهاي مزبور مكلفند كه در جريان اداره عملیات خود مقررات و 

اطي تبصره ـ در نقشود رعايت نمايند. اعالم ميلودگي توسط دولتانظاماتي را كه براي حفظ دريا از

كه تأسیسات و تسهیالت مذكور در اين ماده و ماده قبل ايجاد گرديده يا خواهد گرديد كشتیهايي كه 

نفت و فضوالت نفتي خود را داشته باشند ملزم به استفاده از اين الوده بهقصد تخلیه آب توازن

د و شركت ملي نفت ايران مكلف است ترتیب اداره تأسیسات و تسهیالت تأسیسات خواهند بو

 .مذكور را در بنادر صادراتي نفت ايران فراهم آورد

  ـ كشتیهاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حین ورود به درياي ساحلي ايران در  10ماده

ند كشتیهايي كه بیمه نشده باشاشند. دريا بیمه شده بالودگي كردنمقابل خسارات احتمالي ناشي از

نامه يا تعهدنامه مالي و تعیین بايد حامل تعهدنامه مالي جهت جبران خسارات باشند شرايط بیمه

 .سدراي خواهد بود كه به تصويب هیأت وزيران مينامههر يك به موجب آيینحداقل و حداكثر مبلغ

  اشد. بطرف وزارت راه و ترابري، بنادر و كشتیراني مي ـ مقام صالحیتدار اجراي اين قانون از 11ماده

نیروهاي دريايي و هوايي شاهنشاهي و اداره كل هواپیمايي كشوري ايران و شركت ملي نفت ايران 

مكلفند همكاري الزم را با سازمان بنادر و و سازمان حفاظت محیط زيست و ژاندارمري كشور

 .كشتیراني بنمايند

  سازمان بنادر و كشتیراني كه از طرف سازمان مزبور كشف و تعقیب جرائم در  ـ مأمورين 12ماده

دادگستري را در كالس مخصوص زير نظر دادستان شوند در صورتي كه وظايف ضابطیناين قانون مي

شهرستان تعلیم گرفته و موفق به دريافت گواهي الزم از دادستان شده باشند از لحاظ اجراي اين 
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رسیدگي به شوند. ظايف قانوني خود در رديف ضابطین دادگستري محسوب ميدر حدود وقانون

جرائم مندرج در اين قانون تا زماني كه دادگاههاي اختصاصي مقرر در قانون دريايي ايران تشكیل 

 .بودنگرديده در صالحیت دادگاه جنحه خواهد

  گونه خسارتي به بندرها و هر ـ در صورتي كه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه 13ماده

بشود و يا خسارتي به آبزيان و منابع طبیعي وارد پالژها( يا ساير تأسیسات ساحلي ايراندريا بارها )

 .آورد دادگاه مسئولین را به پرداخت خسارات وارده نیز محكوم خواهد نمود

  صالحیتدار و يا به دستورهايي را كه از طرف مقامات هزينهالودگي مكلفند كلیهـ مسئولین 14ماده 

الودگي و رفع آن به عمل بیايد بپردازند به طور كردن آثارآنان و توسط عاملین ديگر به منظور محدود

كلي مقامات مزبور و سازمانها و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتي كه به منظور فوق 

 .دهند مستحق دريافت كارمزد مناسب خواهند بودميانجام

 تواند در صورت لزوم تأمین خواسته را معادل خسارت وارده ـ سازمان بنادر و كشتیراني مي 15اده م

 .دادرسي كیفري درخواست نمايداز مراجع قضايي صالحه طبق مقررات آيین

  الودگي نسبت ـ دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آبهاي موضوع اين قانون از 16ماده

هايي را كه در اين خصوص الزم و موافقتنامهي با دولتهاي ذينفع اقدامهمكاري و تشريك مساعبه

 .داند تنظیم و اجرا نمايدمي

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

 .خسارت خواهد بود

  دگي الوو همچنین جلوگیري ازاكولوژيك( دريايي )و بوميـ هر گونه بررسي شرايط اقلیمي 18ماده

اين قانون كماكان به عهده سازمان حفاظت محیط زيست بغیر از موارد مذكور در 2آبهاي موضوع ماده 

 .باشدمي

  هاي نامهآيینباشند. ـ وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي اين قانون مي 19ماده

و كشتیراني با مشاركت سازمان حفاظت محیط زيست و شركت  مربوط به اين قانون را سازمان بنادر

هاي مزبور پس از تصويب هیأت وزيران به موقع اجرا نامهآيینملي نفت ايران تهیه خواهد كرد. 

 .گذارده خواهد شد

  ]قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز ]امضاء

بهمن ماه يك هزار و سیصد و پنجاه و چهار شنبه چهاردهم، در جلسه روز سه1354.9.19چهارشنبه 

 ريیس مجلس شوراي ملي ـ عبداهلل رياضيشمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسید. 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=88585 
 

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

 

 شود آن قسمت از ترتیبات مقرر در موافقتنامه كشورهاي اطراف ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي

( ضمیمه 1972ژانويه  20برابر با ) 1350دي ماه  30مورخ  ا شركتهاي خريدار نفت خامخلیج فارس ب

 .باشد به موقع اجراء بگذارداين ماده واحده را كه مربوط به ايران مي

  امضاء[ قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي[

بیست و دوم خرداد ماه يك هزار و سیصد  در جلسه روز دوشنبه 12/1/1351شنبه در جلسه روز سه

 اماميريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفو پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسید. 

  قرارداد بین كشورهاي منطقه خلیج فارس و شركتهاي نفتي در مورد تعیین بهاي نفت خام قرارداد

ورهاي كش"كه از اين پس در اين قرارداد به نام ستان سعودي )ابوظبي. ايران. عراق. كويت. قطر و عرب

ضمیمه شماره يك اين قرارداد و شركتهاي وابسته آنها شوند و شركتهاي نامبرده درخوانده مي "خلیج

شوند( قبالً ترتیبات مختلفي از جمله خوانده مي "شركتها"كه از اين پس در اين قرارداد به نام )

بین كشورهاي خلیج و  1971فوريه  14قرارداد مورخ اند. برده در زير را منعقد ساختهقراردادهاي نام

بین كويت و  1971مه  14برخي از شركتها راجع به نفت صادر از خلیج، قرارداد مورخ 

 7سعودي و شركت نفت عربي راجع به نفت صادر از خلیج، قرارداد مديترانه شرقي مورخ عربستان

بین عربستان سعودي  1971ژوئن  23اق و برخي از شركتها و قراردادهاي مورخبین عر 1971ژوئن 

ان( و لبنو شركت نفت عربي آمريكايي راجع به فروش نفت خام براي تحويل در بندر صیدون )

در زمینه فروش نفت خام توسط آرامكو براي صدور از خلیج.  1971فوريه  14مورخ مرتبط با قرارداد

طرفین شوند(. خوانده مي"قراردادهاي مربوط"ياد شده باال در اين قرارداد به نام  كلیه قراردادهاي)

اند كه ترتیبات مزبور را تا حدود و به نحو مقرر در اين قرارداد تكمیل نمايند. و از اين موافقت كرده

 .اندرو درباره مراتب زير به توافق رسیده

o 1  ـ اين قرارداد مكمل و جزئي از ترتیبات موجود بین هر يك از كشورهاي خلیج و هر يك

از جمله "باشد كلیه ترتیبات مزبور نامبرده باال مي "قراردادهاي مربوط"از شركتها، از جمله 

تسري داده شده به صادرات  1971فوريه  14قرارداد مورخ  3جزء الف و جزء ب بند 

كه از اين پس در اين قرارداد به صادرات مديترانه شرقي )نادر مديترانه كشورهاي خلیج از ب

شوند( بر طبق شرايط مربوط به قوت خود باقي خواهند ماند. اما عراق خوانده مي "شرقي

صادرات مديترانه "هاي عربستان سعودي ذيحق خواهند بود تعديالت ديگري در قیمت و
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 با حسن نیت مورد بررسيبوط بايد اين تعديالت راخواستار شوند و شركتهاي مر "شرقي

الف ـ هر قرار دهند و از قبول آنها بدون دلیل معوق استنكاف نورزند مشروط بر اين كه: 

قراردادي كه همان مواد مصرح در اين قرارداد را مورد توجه قرارداده و يكي از قراردادهاي 

منطقه مديترانه و يكي از شركتهاي بزرگ  موجود را اصالح كند، بین يكي از تولیدكنندگان

( منعقد شده باشد، و ب ـ 1971فوريه  14به شرح مذكور در قرارداد مورخ نفتي )

هاي اعالم شده در چنین قراردادي مقرر گرديده باشند كه وقتي به هايي در قیمتافزايش

اين  2ره اجراي مدلول ضمیمه شماصورت درصد بیان شوند از درصد افزايش حاصل از 

 هايهايي در قیمتزيادتر باشند، و ج ـ افزايش "صادرات مديترانه شرقي"قرارداد در مورد 

هايي كه بر مبناي فرمولي از اعالن شده در چنین قراردادي مقرر گرديده باشند كه از افزايش

لف اين قرارداد، پس از در نظر گرفتن عوامل مخت 2مدلول ضمیمه لحاظ مفهوم كلي همانند 

 .و سايرنابرابريهاي مربوط اگر وجود داشته باشند، محاسبه شوند، زيادتر باشند

o 2 شوند كه تعديالت قیمتهاي نفت خام مقرر در قراردادهاي مربوط. از ـ شركتها متعهد مي

قیمتهاي نفت خام كه ممكن اي را با تعديالت اضافي ديگري در هاي دورهجمله افزايش

كه پیوست اين قرارداد است و جزئي از اين قرارداد  2ره است به موجب ضمیمه شما

 .نمايندشود مقرر گردد تكمیل محسوب مي

o 3  ـ الف ـ براي انجام ترتیباتي كه به موجب آن هر يك از شركتها عملیات خود را در قلمرو

 قیمتهاي اعالن شده به پولهايي غیر ازدهند براي تبديل هر يك از كشورهاي خلیج ادامه مي

دولتها يا مؤسسات دولتي، كه به پولهايي غیر از پول قابل پرداخت هاي بهلیره و تبديل بدهي

ـ نرخ ارز مورد عمل در هر ماه براي  1شده باشند به پول قابل پرداخت. محاسبه يا نشان داده

پولهايي غیر از پول كشور مربوط عبارت خواهد بود از میانگین ساده گواهي شده بانك 

هاي روزانه يا هر بانك ديگر كه مورد قبول طرفین باشد( میانگینوست مینیستر لندن )نشنال 

كه نرخ خريد و فروش انتقاالت تلگرافي پولهاي مورد بحث كه در روزهايي كه از هر ماه

بازار ارز خارجي لندن باز باشد از طرف بانك در ساعت ده و نیم صبح به وقت گرينويچ 

ـ نرخ ارز مورد عمل در هر ماه براي پول كشور مربوط عبارت خواهد  2اعالن شده باشد، و 

آن ماه بود از میانگین موزون ماهانه نرخي كه بر مبناي آن پول مزبور توسط شركت در

خريداري شده است. ب ـ هر شركت ذيحق خواهد بود پول محلي مورد نیاز براي انجام 

بدون هاي پولي تجارتي كه معموالًرختعهدات خود به موجب قراردادهاي موجود را به ن

 .باشد خريداري نمايدتبعیض در دسترس مي
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o 4 موجب اين قرارداد و كند كه تعهدات شركتها بهـ هر يك از كشورهاي خلیج قبول مي

كشورهاي خلیج نسبت به براي كلیه دعاوي و هدفهاي"نامبرده باال  "قراردادهاي مربوط"

چه بر حسب يك معیار مشترك و چه بر حسب پول ديگري  "لتغییراتي كه در ارزش هر پو

آيد، و نیز براي تغییرات در قدرت خريد، يا ارزش واقعي پديد آمده، و يا ممكن است پديد 

 1975دسامبر  31درآمد حاصل از صادرات نفت از كشورهاي خلیج در طي مدتي كه در 

هاي باشند، و در قطعنامهه اين مسائل مييابد. از جمله دعاوي و هدفهايي كه مربوط بميپايان 

ها اشاره شده يا بدان 140و 131، 122، 103، 90، 32هاي شماره اوپك، به ويژه قطعنامه

 .آيندتصريح شده، در حكم توافقي عادالنه و مناسب و قطعي به شمار مي

o 5 اين  ـ هر يك از كشورهاي خلیج در قلمرو خود تدابیر الزم را براي اجراي مقررات

 .قرارداد اتخاذ خواهد كرد

o 6  نامبرده باال نبوده  "قراردادهاي مربوط"ـ هر يك از شركتهاي طرف اين قرارداد كه طرف

را تا جايي كه مربوط به  1971فوريه 14است با امضاي اين قرارداد مقررات قرارداد مورخ 

د پذيراين قرارداد ميشود، از تاريخ اجراي عملیاتش در قلمرو هر يك از كشورهاي خلیج مي

 .كندو رعايت مي

o 7  هر شركت عبارت است از هر شركتي كه تمام يا قسمتي از آن به طور  "شركت وابسته"ـ

 .مستقیم يا غیر مستقیم در تملك آن شركت باشد

o 8  از طرف  1972ژانويه  20ژنو ـ باشد. مي 1972ژانويه  20اين قرارداد  "تاريخ اجراء"ـ

ید جمشمناسعید عتیبه ـ ابوظبي جورج تي. پیرسي : از طرف شركتها: كشورهاي خلیج

عبدالرحمن جويیور( سي. دكران )رشیدالرفاعي ـ عراق ا.ا. كاراليل آموزگار ـ ايران ب.

احمد زكي حسن كامل ـ قطر جي. دبلیو. آر. ساتكلیف العتیقي ـ كويت جي. دبلیو. سیمونز 

 يماني ـ عربستان سعودي

 ت شركشركت گالف اويل. شركت فرانسوي نفت. شركت نفت انگلیس محدود.  1ه شماره ضمیم

شركت استاندارد اويل كالیفرنیا. وي شركت نفت شل محدود و شركت نفت شل ان.موبیل اويل. 

یك ريچفیلد شركت آتالنتشركت نفت كنتینانتال. شركت تگزاگو. نیوجرزي(. شركت استاندارد اويل )

 شركت نفت امريكن اينديپندنتشركت سهامي نفت هیسپانیكا. اوهايو(. ت استاندارد اويل )شرك

 .شركت نفت فیلیپسشركت نفت عربي محدود. ايران(. شركت نفت سیگنال )ايران. 

  2ضمیمه شماره 

o 1  ـ از تاريخ اجراء قیمت كنوني اعالن شده براي هر نوع نفت خام صادر از كشورهاي خلیج

صادرات "هاي اعالن شده قیمتدرصد افزايش خواهد يافت. در مورد  8.49میزان به 
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بدون اضافه پرداخت كانال سوئز و "هاي اعالن شده اين افزايش به قیمت "مديترانه شرقي

به میزان اضافه پرداخت كانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل و "امتیاز موقت حمل و نقل

 .ل واقع شود جداگانه تعلق خواهد گرفتگاه مورد عمكه گاه به

o 2 الف ـ میانگین ساده هاي اعالن شده به شرح زير خواهد بود: ـ از آن به بعد تعديل قیمت

برحسب در مقابل دالر امريكا ) "كشورهاي گروه ده"پول ديگر  9 "نرخ ارز"تغییرات 

به طوري كه در الحاقي  (1971آوريل  30درالمللي پول نرخهاي مركزي برابري صندوق بین

باشد و اين میانگین ساده از اين پس در اين قرارداد درصد مي 11.02الف( نشان داده شده )

شود. ب ـ در اول مارس، اول ژوئن، اول سپتامبر و اول دسامبر خوانده مي میانگین مبدأ()

امريكا با برابريهاي  پول نامبرده در مقابل دالر 9 "نرخ ارز"هر سال میانگین ساده تغییرات 

مجدداً محاسبه خواهد گرديد. چنانچه  1971آوريل  30المللي پول در مورد عمل صندوق بین

تر از تمام يا بیشتر باالتر يا پايیندرصد 2میزان در نتیجه اين تجديد محاسبه اختالفي به

شود میانگین بر حسب مورد( مشاهده  "میانگین مورد عمل"يا آخرين ) "میانگین مبدأ"

 میانگین"ماهه تقويمي بعد به عنوان محاسبه از اولین دوره سهجديد حاصل از اين تجديد 

مورد بحث در اين قرارداد عبارت است از  "نرخ ارز"محسوب خواهد شد  "مورد عمل

پول و دالر آمريكا كه در نتیجه توافق در مورد تجديدنظر  9تبديل موجود بین هر يك از نرخ

جانشین آنها باشند حاصل شده  يا نرخهاي ديگري كه "كشورهاي گروه ده"هاي ارز رخدر ن

 هاي نه گانهچنانچه هر يك از پولالمللي پول رسانیده شده باشد. و به اطالع صندوق بین

بدين معني كه نرخ تبديل آن ديگر از مربوط در آينده در مقابل دالر مجاز به نوسان گردد )

المللي مربوط بین حدود عمومي مورد عمل اعضاي صندوق بینزي كشور طرف بانك مرك

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 

وقت گرينويچ در روزهايي از ه و نیم صبح به مربوط بر حسب دالر آمريكا كه در ساعت د

ماه تقويمي قبل از ماه محاسبه كه بازار ارز خارجي لندن باز است به وسیله بانك ناشنال 

اعالم شده و مورد گواهي بانك نامبرده باشد. ج ـ از تاريخ وست مینیستر محدود در لندن 

نفت خام به شرح زير تعديل  جديد قیمت اعالن شده هر "میانگین مورد عمل"برقراري 

قیمت اعالن شده هاي اعالن شده نفت خام صادر از خلیج: )ـ در مورد قیمت 1خواهد شد. 

شامل كلیه "قیمت اعالن شده ) 2./11 ( A* TـB) %849تعديل شده( مساوي است با 

ماهه در كه در اولین روز دوره سه "موجب قرارداد مربوطاي قابل اعمال بههاي دورهافزايش

ـ در مورد قیمتهاي اعالن شده  2بود(. آخرين تعديل حكمفرما ميصورت عدم كاربرد اين 
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( باال به طور جداگانه براي قیمتهاي 1فرمول مشروح در شق ) "صادرات مديترانه شرقي"

پرداخت كانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل ولي با كلیه  بدون اضافهاعالن شده )

اي كه به موجب قرارداد مربوط قابل اعمال شده باشند( مجري دوره هايافزايش

ها و امتیازها كه در هر مورد قابل اعمال باشند مجموع چنین اضافه پرداختگرديد. خواهد

براي قیمت اعالن اي كه در فرمول زير ضرب خواهد شد و حاصل ضرب به نتیجه محاسبه

از جزء ج باال به دست آمده اضافه خواهد شد. ( 2شده به شرح مذكور در جمله اول شق )

میزان تعديل شده اضافه پرداخت كانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل( مساوي است با )

موجب قرارداد مربوط بدون اضافه پرداخت كانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل كه به )

 (B+1*./849) رديده( ضربدردر نظر گرفتن هرگونه تعديالت موضوع اين قرارداد تعیین گ

اعالن شده مورد عمل در روز قبل از تاريخ اجراي اين قرارداد قیمت  T= كه در آن 11/.2

قبل از تاريخ  "میانگین مورد عمل"آخرين  A= .نحوي كه در قرار داد مربوط مقرر گرديدهبه

شده ي جانشین آن نادر صورتي كه میانگین مورد عمل قبلي "میانگین مبدأ"يا تغییر پول )

د ـ علیرغم جزء ج باال هیچ قیمت اعالن باشد. میانگین مورد عمل جديد مي B= وباشد(. 

اي از میزاني كه بدون در نظر گرفتن آثار تعديالت موضوع اين قرارداد اي در هیچ دورهشده

چنانچه شد كمتر نخواهد بود. موجب قراردادي مربوط مورد عمل واقع ميدر آن دوره به 

ور از میزان مزباي برسد كه نتیجه محاسبه مذكور در جزء ج به قیمت اعالن شده تعديل شده

گاه به صورتي كه اگر قیمت اعالن شده به میزان قیمت كمتر باشد اين محاسبه همچنان گاه به

يابد و هرگاه نتیجه محاسبه مجدداً قیمت مي يافت ادامهاعالن شده تعديل شده كاهش مي

تر باشد قیمت اعالن شده اي به دست دهد كه از آن میزان فزونعالن شده تعديل شدها

تغییرات نرخ ارز در مقابل دالر  2به ضمیمه شماره  "الف"الحاقي تعديل خواهد يافت. 

هاي مركزي مورد عمل در تاريخ اجراي قرارداد در مقابل نرخهاي مورد عمل نرخآمريكا: )

آلمان % +  8.57فرانسه % + 11.57بلژيك % (. 1971آوريل  30ول در المللي پصندوق بین

 8.57انگلستان % +  7.49سوئد % + 11.57هلند % + 16.88ژاپن % +  7.48ايتالیا % + 13.58

 "11.02( = 99.21میانگین ساده = )+ 99.21جمع + ـــــــــــــــــ 13.50سويیس % + 

 9 درصد + 

o اد فوق منضم به قانون قرارداد بین كشورهاي منطقه خلیج فارس و شركتهاي ]امضاء[ قرارد

 اماميباشد. ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفنفتي در مورد تعیین بهاي نفت خام مي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=78727 
 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=78727
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 امريكن پتروليومبه قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت پان قانون قرارداد الحاقي -29

 ايران(شركت نفت اموكوكورپوريشن )

 امريكن پترولیوم ن شركت ملي نفت ايران و شركت پانماده واحده ـ قرارداد الحاقي به قرارداد بی

را كه مشتمل بر يك  1337هیجدهم ارديبهشت شركت نفت اموكو ايران( مصوب كورپوريشن )

باشد و به امضاي شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شرح پیوست ميمقدمه و چهار ماده به

رات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم مرداد نفت اموكو ايران از طرف ديگر رسیده و طبق مقرشركت

واقع گرديده است تصويب و به دولت اجازه ماه يك هزار و سیصد و سي و شش مورد تأيید دولت 

 1971تواند نسبت به اختالفات مالیاتي تا آخر سال وزارت دارايي ميشود. مبادله و اجراي آن داده مي

ده و ايران توافق نموبه نحو مقتضي با شركت نفت اموكوبا توجه به مقررات قرارداد الحاقي حاضر 

 .مفاصا حساب مالیاتي صادر نمايد

  امضاء[ قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد الحاقي پس از تصويب مجلس شوراي ملي در[

ام بهمن ماه يك هزار و سیصد و پنجاه و سيدر جلسه روز دوشنبه 8/11/1351جلسه روز يكشنبه 

 تصويب مجلس سنا رسید. ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريف اماميشمسي بهيك 

 امريكن پترولیوم كورپوريشنقرارداد الحاقي به قرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركت پان 

رف ط"كه از اين پس اين قرارداد الحاقي بین شركت ملي نفت ايران )شركت نفت اموكو ايران( )

اياالت دالوار از شركتي كه به موجب قوانین اموكو ايران اويل كمپاني ) شود( ونامیده مي"اول

نظر . گرددشود( منعقد مينامیده مي "طرف دوم"كشورهاي متحده آمريكا تشكیل يافته و از اين پس 

م امريكن پترولیوبر اينكه قراردادي براي ايجاد يك دستگاه مختلط بین طرف اول و شركت پان

به موقع اجرا  1958مطابق با پنجم ژوئن  1337خرداد 15عقد گرديده و از تاريخ كورپوريشن من

رولیوم امريكن پتو نظر بر اينكه پانشود(. نامیده مي "قرارداد اصلي"كه از اين پس گذارده شده است )

 بقرارداد اصلي كلیه منافع و حقوق و تعهداتي را كه به موج 36كورپوريشن به موجب مقررات ماده 

نكه شركت و نظر بر ايامريكن اينترنشنال اويل كمپاني انتقال داده است. داشته به شركت پانآن قرارداد 

( نام خود را به شركت 1969دهم اكتبر ) 1348امريكن اينترنشنال اويل كمپاني از تاريخ اول مهرماه پان

دوم به دنبال مذاكراتي نسبت به  و نظر بر اينكه طرفهاي اول وداده است. نفت اموكو ايران تغییر

رح علیهذا بدين وسیله طرفین به شاند. اصالح و توضیح برخي از مقررات قرارداد اصلي موافقت كرده

 :زير توافق حاصل نمودند
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o  قرارداد اصلي ذكر شده است از تاريخ  31الف( ماده ـ نرخ مالیات بر درآمد كه در بند)1ماده

مبني بر اصالح ماده  1349اسفند  19( به موجب قانون مورخ1970نوامبر  14) 1349آبان  22

 .به پنجاه و پنج درصد تغییر يافته است 1345اسفند  28قانون مالیاتهاي مستقیم مورخ  173

o  قرارداد اصلي مقرر است مبلغي كه طرف دوم از بابت  15ماده 11ـ همانطوركه در بند 2ماده

از ماده 12مبلغي كه به موجب مقررات بند منجمله كلیه وهاي اكتشافي )استهالك كلیه هزينه

شود( در هر دوره مالیاتي از درآمد ناويژه خود قرارداد اصلي به طرف اول پرداخت مي 15

هیچگاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشكه نفت صادر شده كمتر نخواهد كند كسر مي

 موافقت قبلي و كتبي وزارت دارايي و كسر مبلغي اضافه بر ده سنت مذكور موكول بهبود. 

 .طرف اول خواهد بود

o  ـ مالیات بر درآمد متعلق به پنجاه درصد سهم هر يك از طرفهاي اول و دوم از بابت 3ماده

پرداخت خواهد شد عالوه بر نفت خام در هر دوره مالیاتي مستقیماً توسط طرف مربوط

فرعي هیچیك از طرفین از بابت خريد يا شود شركتهاي مالیاتي كه به شرح فوق تأديه مي

ناحیه قرارداد مشمول هیچگونه پرداختي به هیچیك از مقامات صدور نفت خام تولید شده از

 .دولتي ايران اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود

o  ـ اين قرارداد الحاقي كه توسط طرفین امضاء شده به تصويب مجلسین ايران خواهد 4ماده

صحه ملوكانه برسد قابل اجرا خواهد خي كه قانون مربوط به تصويب آن بهرسید و از تاري

مطابق با بیست و پنجم اكتبر  1351اين قرارداد الحاقي در تاريخ روز سوم ماه آبان بود. 

ريیس شركت نفت اموكو ايران شركت ملي نفت ايران در تهران منعقد و مبادله گرديد.  1972

 .هیأت مديره و مدير عامل

o  امضاء[ قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهار ماده منضم به قانون قرارداد الحاقي به[

كت نفت شركورپوريشن )امريكن پترولیومقرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركت پان

 باشد. ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامياموكو ايران( مي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=79484 
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 ـ قرارداد كه مشتمل  1333الحاقي سوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ماده واحده 

دولت ايران و شركت ملي نفت ايران به عنوان طرفهاي امضاي باشد و بهيك مقدمه و چهار بند ميبر 

موبیل  (Gulf Oil Corporation) گلف اويل كورپوريشنزير: االسامي اول و شركتهاي مفصلهْْْ

 Standard Oil) استاندارد اويل كمپاني (Mobil Oil Corporation) اويل كورپوريشن

Company) استاندارد اويل كمپاني آو كالیفرنیا (Standard Oil Company of California) 

 The British) دي بريتیش پترولیوم كمپاني لیمیتد (Texaco INC) تكساكو اينكورپوريتد

petroleum Company Limited)  شل پترولیوم ان. وي ـ كمپاني فرانسزده پترول ـ گلف

 CompanyFrancaise des) (.Shell Petroleum N. V) اينترنشنال كمپاني

Petroles)(Gulf International Company) موبیل اويل ايران اينكورپوريتد (Mobil Oil 

(Iran) Inc. اسوتريدينگ كمپاني آو ايران (Esso Trading company of Iran)  ايران كالیفرنیا

 (Iran California Oil Company texaco Iran Ltd) اويل كمپاني ـ تكساكو ايران لیمیتد

 Netherlands Iraanse Aardolie) هاندل ماتشاپايندرلندز ايرانز اردولي

HandelMaatschappij) ( لیمیتداويل تريدينگ كمپاني )ايران (Oil Trading Company 

(Iran) Limited) امريكن اينديپندنت اويل كمپاني (American Independent Oil 

Company) آتالنتیك ريچفیلد كمپاني ـ كنتینانتال اويل كمپاني (Atlantic Richfield 

Company) Continental Oil Company)  گتي اويل كمپاني ـ دي سیگنال كمپانیز

دي استاندارد اويل  (The Signal Companies Inc) (Getty Oil Company) اينكورپوريتد

پندنت اويل كمپاني امريكن ايندي The Standard Oil Company (Ohio)) اوهايو(كمپاني )

 آركو ايران اينكورپوريتد (American Independent Oil Company of Iran) آو ايران

(Arco Iran, Inc) ( لیمیتدگتي ايران لیمیتد ـ كالتكس )ايران (Getty Iran Ltd) (Caltex 

Iran) Limited) شنسان جاسینتو ايسترن كورپوري (San Jacinto Eastern CorP)  سیگنال

ساهايو ـ ايران تريدينگ  (Signal (Iran) petroleum Company) ايران( پترولیوم كمپاني)

 Iraanse) ايرانز اردولي رافیناج ماتشاپاي (Iran Trading, Inc ـ Sohio) اينكورپوريتد

Aardolie Raffinge Maatschappij) (ن. و تصفیه نفشركت سهامي )ايرانز اردولي ت ايران

 Iraanse Aardolie Exploratie on Productie) اكسپلورتي آن پرودكتي ماتشاپاي

Maatschappij) (ن. و شركت سهامي )به عنوان طرفهاي دوم رسیده اكتشاف و تولید نفت ايران

مل بر يك ماده و متن قانون فوق مشتشود. است تصويب و به دولت اجازه اجرا و مبادله آن داده مي

در جلسه  13/10/1349قرارداد ضمیمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 

 .ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سیصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسیدروز دوشنبه 
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 امامي]امضاء[ ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريف 

 اقي بین ايران از طريق دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت الحاين قراردادالحاقي سوم قرارداد

عنوان طرفهاي اول و شركتهاي شركتي كه طبق قوانین ايران تشكیل يافته و وجود دارد( بهايران )

 Gulf Oil گلف اويل كورپوريشننامبرده زير به عنوان طرفهاي دوم منعقد شده است: 

Corporation ( پنسیلوانیاي ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود شركتي كه طبق قوانین

شركتي كه طبق قوانین نیويورك ) Mobil Oil Corporation موبیل اويل كورپوريشنو دارد( 

 Standard Oil استاندارد اويل كمپانيو ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد( 

Company (شركتي كه طبق قوانین نیوجرزي مم )و الك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد

شركتي كه طبق ) Standard Oil Company of California استاندارد اويل كمپاني آو كالیفرنیا

 Texaco تكساكو اينكورپوريتدو قوانین دالوار ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد( 

INC (شركتي كه طبق قوانین دالوار مما )ريتیش دي بو لك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد

شركتي كه طبق ) The British petroleum Company Limited پترولیوم كمپاني لیمیتد

 .Shell Petroleum N. V شل پترولیوم ان. ويو قوانین انگلیس تشكیل يافته و وجود دارد( 

یل يافته شركتي كه طبق قوانین هلند تشكشد( )و نامیده ميكه سابقاً باتافسه پترولیوم ماتشاپاي ن. )

شركتي كه ) Company Francaise des Petroles كمپاني فرانسزده پترولو و وجود دارد( 

 "اصليشركتهاي عضو "كه از اين به بعد مجتمعاً طبق قوانین فرانسه تشكیل يافته و وجود دارد( )

موبیل اويل ايران و  Gulf International Company نال كمپانيگلف انترنشو شود( نامیده مي

 Esso Trading اسو تريدينگ كمپاني آو ايرانو  .Mobil Oil Iran Inc اينكورپوريتد

company of Iran  ايران كالیفرنیا اويل كمپانيو Iran California Oil Company  تكساكو و

ندرلندز ايرانین اويل هاندل ماتشاپاي )ندرلندز ايرانز اردوليو  texaco Iran Ltd ايران لیمیتد

 Netherlands Iraanse Aardolie Handel Maatschappij تردينگ كمپاني( ن. و

(Netherlands Iranian Oil Trading Co.) N. V.  ايران( لیمیتد اويل تريدينگ كمپاني )و

ه ه طبق قوانین دالوار ممالك متحده امريكا تشكیل يافتشركتي كپندنت اويل كمپاني )و امريكن ايندي

ي شركتآتالنتیك ريچفیلد كمپاني )و  Oil Trading Company (Iran) Limited و وجود دارد(

 Atlantic Richfield كه طبق قوانین پنسیلوانیاي ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد(

Company  نيكنتینانتال اويل كمپاو Continental Oil Company ( شركتي كه طبق قوانین

 Getty Oil گتي اويل كمپانيو دالوار ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد( 

Company ( )و دي شركتي كه طبق قوانین دالوار ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد

شركتي كه طبق قوانین دالوار ) The Signal Companies Inc سیگنال كمپانیز اينكورپوريتد
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شد( ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد و سابقاً سیگنال اويل اندگس كمپاني نامیده مي

شركتي كه به ) The Standard Oil Company (Ohio) اوهايو(دي استاندارد اويل كمپاني )و 

امريكن اينديپندنت اويل و تشكیل يافته و وجود دارد(  موجب قوانین اوهايو ممالك متحده امريكا

آركو ايران و  American Independent Oil Company of Iran كمپاني آو ايران

 Iran Atlantic Company كه سابقاً ايران آتالنتیك كمپاني) Arco Iran, Inc اينكورپوريتد

 كه سابقاً پاسیفیك وسترن ايران لیمیتد) Getty Iran Ltd گتي ايران لیمیتدو  (شدنامیده مي

Pacific Western ـ Iran Ltd كالتكس ايران لیمیتدو  (شدنامیده مي Caltex (Iran) 

Limited  سان جاسینتو ايسترن كورپوريشنو San Jacinto Eastern Corp.  ايران( سیگنال )و

ساهايو ـ ايران تريدينگ و  Signal (Iran) petroleum Company پترولیوم كمپاني

ايرانز اردولي اكسپلورتي آن پرودكتي ماتشاپاي و  Iran Trading, Inc ـ Sohio اينكورپوريتد

 Iraanse Aardolie Exploratie on اكتشاف و تولید نفت ايران( ن. وشركت سهامي)

Productie Maatschappij (Iranian Oil Exploration and producing Company) 

N. V. ( )ايرانز اردولي رافیناج و شركتي كه به موجب قوانین هلند تشكیل يافته و وجود دارد

 Iraanse Aardolie Raffinge تصفیه نفت ايران( ن. وشركت سهاميماتشاپاي )

Maatschappij (Iranian Oil Refining Company) N. V. ( شركتي كه به موجب قوانین

و تايد  Getty Oil Company نظر به اينكه گتي اويل كمپانيو وجود دارد( هلند تشكیل يافته 

پاسیفیك و شركتهاي بازرگاني آنها در ايران  Tide Water Oil Company واتر اويل كمپاني

 ـ Tide Water و تايد واتر ايران لیمیتد Pacific Western Iran Ltd وسترن ايران لیمیتد

Iran Ltd  اند و به موجب قانون كلیه دارايي و ديون وابسته شدهادغام به يكديگردر نتیجه مزج و

 جزو دارايي و ديون گتي اويل كمپاني Tide Water Oil Company تايد واتر اويل كمپاني

Getty Oil Company  شده است و نظر به اينكه در نتیجه مزج و ادغام پاسیفیك وسترن ـ ايران

 Iran Ltd ـ Tide Water واتر ـ ايران لیمیتدو تايد Iran Ltd ـ Pacific Western لیمیتد

در لندن  1970نظر به اينكه در جلساتي كه در اكتبر صورت شركت بازرگاني در ايران وجود ندارد. به

محاسبه  در تهران بین نمايندگان طرفین تشكیل گرديد موارد چندي مربوط به مباني 1970و در نوامبر 

یمتهاي اعالن شده شركتهاي بازرگاني در ايران مطرح و مورد مذاكره قرار گرفت مالیات و میزان ق

ـ با وجود مقررات مندرج در قرارداد فروش  1آمد: بنابراين بین طرفین به شرح زير توافق به عمل

قرارداد اصلي( كه به انضمام كلیه توافقها و قرارهاي بعدي ) 1333نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه 

شود شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل مشمول خوانده مي "قراردادها"وطه ذيالً به عنوان مرب

الحاقي سوم به مجلسین همزمان با اين قرارداداصالحیه قانون مالیات بر درآمدي خواهند بود كه 

به میزان  شود و به موجب آن مالیاتي اضافيبه مورد اجرا گذارده مي 1349آبان  23تقديم و از تاريخ 
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يعني پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مشمول آن درصد )پنج 

الف  ـ 2گردد. كنند مقررميايران عمل ميبودند( بر درآمد ويژه حاصله در ايران شركتهاي نفتي كه در

 الحاقي سوم به عنوانقرارداد ـ دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت ايران موافقت دارند كه اين 

كلیه امور راجع به مبناي احتساب مالیات مربوطه و میزان يك ترتیب منصفانه و مناسب و قطعي

در نتیجه اين گردد. ( محسوب مي1970نوامبر  14) 1349آبان ماه  23هاي اعالن شده تا تاريخ قیمت

نمايند كه قیمتهاي فروش هر يك از مي توافق دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت ايران قبول

طوري بوده است كه تعهدات آنها به  1349آبان ماه  23از شركتهاي بازرگاني در تمام مدت قبل

 نمايند كه موافقت ايران واعضاي كنسرسیوم تأيید ميقرارداد اصلي ايفا شده است.  25موجب ماده 

آبان  23ه فقط ناظر و مؤثر بر دوره پیش از شركت ملي نفت ايران به نحوي كه فوقاً ذكر گرديد

باشد. ب ـ هیچیك از مواد مندرجه در اين موافقتنامه نبايد طوري تعبیر و يا به كار برده مي 1349ماه

 23نفت خام پس از تاريخ  شود كه به وضع هر يك از طرفهاي قرارداد در مورد بهاي اعالن شده

الحاقي سوم ـ اين قرارداد 3اي وارد آورد و يا مؤثر واقع شود. به نحوي از انحاء لطمه 1349آبان ماه 

شود و به استثناء تغییراتي كه صريحاً در اين قرارداد ذكر به منزله جزئي از قرارداد اصلي محسوب مي

الحاقي سوم پس از ـ اين قرارداد 4كامالً به اعتبار خود باقي خواهد بود.  "قراردادها"گرديده مقررات

به مرحله  1349آبان  23مجلسین و توشیح اعلیحضرت همايون شاهنشاه آريا مهر از تاريخ تصويب 

تهران به تاريخ آذر ماه از طرف دولت ايران   1349تهران به تاريخ آذر ماه شود. اجرا گذارده مي

ارد انداستموبیل اويل كورپوريشن. گلف اويل كورپوريشن. از طرف شركت ملي نفت ايران   1349

ترولیوم كمپاني دي بريتیش پتكساكو اينكورپوريتد. استاندارد اويل كمپاني آو كالیفرنیا. اويل كمپاني. 

یل اويل ايران موبگلف اينترنشنال كمپاني. كمپاني فرانسزده پترول. شل پترولیوم ان. وي. لیمیتد. 

ان لیمیتد. تكساكو ايریا اويل كمپاني. ايران كالیفرناسو تريدينگ كمپاني آو ايران. اينكورپوريتد. 

پندنت امريكن اينديايران( لیمیتد. اويل تريدينگ كمپاني )هاندل ماتشاپاي. ندرلندز ايرانز اردولي

دي سیگنال كمپانیز گتي اويل كمپاني. كنتینانتال اويل كمپاني. آتالنتیك ريچفیلد كمپاني. اويل كمپاني. 

اركو پندنت اويل كمپاني آو ايران. امريكن ايندياوهايو(. تاندارد اويل كمپاني )دي اساينكورپوريتد. 

رپوريشن. سان جاسینتو ايسترن كوايران( لیمیتد. كالتكس )گتي ايران لیمیتد. ايران اينكورپوريتد. 

تهران ينده مجاز. اساهايو ـ ايران تريدينگ انكورپوريتد. به وسیله نمايران( پترولیوم كمپاني. سیگنال )

ه و. تهران بتصفیه ايران( ن.شركت سهاميايرانز اردولي رافیناج ماتشاپاي. ) 1349به تاريخ آذر ماه 

تولید  اكتشاف وشركت سهاميايرانز اردولي اكسپلورتي آن پرودكتي ماتشاپاي. ) 1349تاريخ آذر ماه 

 1349ماه و. تهران به تاريخ آذرنفت ايران( ن.
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o الحاقي سوم به قرارداد فروش نفت و گاز قرارداد فوق منضم به قانون قراردادضاء[ ]ام

 اماميباشد. ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفمي
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 هاي خريدار نفت خامقانون اجازه اجراي موافقتنامه ايران با شركت -31

 

 

 ـ به وزارت دارايي اجازه و اختیار داده مي شود كه آن قسمت از ترتیبات مقرر در موافقتنامه ماده واحده 

برابر  1349بهمن ماه  25خريدار نفت خام مورخ يكشنبه كشورهاي اطراف خلیج فارس با شركتهاي

 .باشد به موقع اجرا بگذاردضمیمه اين ماده واحده را كه مربوط به ايران مي 1971فوريه  14با 

  ]قانون فوق مشتمل بر يك ماده و قرارداد ضمیمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در ]امضاء

د و يكم خرداد ماه يك هزار و سیصدر جلسه روز دوشنبه سي و 16/3/1350جلسه روز يكشنبه 

 اماميپنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسید. ريیس مجلس سنا جعفر شريف

 شش كشور مزبور تا جايي كه به صادرات نفت ابوظبي، ايران، عراق، قطر و عربستان سعودي )قرارداد

خوانده  "كشورهاي خلیج"قرارداد به نام  از اين پس در اين گرددميآنها از خلیج فارس مربوط 

كه از اين پس در اين و شركتهاي وابسته آنها ) 1و شركتهاي نامبرده در ضمیمه شماره شود( مي

شوند( به منظور تأمین عرضه و تثبیت ترتیبات مالي موافقت خوانده مي "شركتها"قرارداد به نام

ـ ترتیبات موجود بین هر يك از شورهاي خلیج و هر يك از شركتها كه اين  BR>1>:"نمايندمي

مربوط به قوت خود باقي  شود طبق شرايطد براي آنها به مثابه اصالحیه كلي محسوب ميقراردا

ـ مقررات ذيل متضمن تعیین شرايط مربوط به سهم دولت و ساير تعهدات  BR>2>.خواهند ماند

و صادرات نفت از خلیج  هاي اوپكمالي شركتهاي عامل در كشورهاي خلیج با رعايت مفاد قطعنامه

باشد، اين مقررات براي كشورهاي خلیج مي 1975دسامبر  31لغايت  1971فوريه  15بین براي مدت 

 <BR>.باشداالجراء ميو شركتهاي الزم

  size=2>725/1</FONT></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> 

  3مقررات ذيل در مورد اجراي جزء د از بند كرايه حمل و نقل در مسافت كوتاه  3ضمیمه شماره 

( ـ هر شركت بزرگ نفتي مربوط 1رارداد كه در اين ضمیمه جزيي از آن است نافذ خواهد بود. )ق

به عنوان پرداخت مكمل( به هر يك از كشورهاي خلیج خواهد را ) "مبلغ توازني"آن قسمت از 
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باشد با نسبتي كه مقدار صادرات نفت خام تولیدي شركت مزبور از بنادر خلیج پرداخت كه برابر

جمع صادرات نفت خام آن شامل خط لوله عربستان ـ بحرين( در هر يك از كشورهاي خلیج به)

 "مبلغ توازني"( ــ 2شركت از بنادر كلیه كشورهاي خلیج در منطقه خلیج در آن دوره داشته است. )

در  هبرابر خواهد بود با مبلغ پولي مازاد پرداختهاي شركت به لیبي براي آن دوره نسبت به مبلغي ك

تمام كاهشي را كه به موجب قرارداد با لیبي مجاز بود اعمال كند، يا پرداخت اگرآن دوره به لیبي مي

و نقل در  حملكاهشي در امتیاز برابر با بیست و يك و نیم سنت براي هر بشكه كه به عنوان امتیاز

دو كاهش كه كمتر  هر كدام از اينمسافت كوتاه مورد توافق كشورهاي خلیج قرار گرفته است )

مذكور در بند فوق هر يك از شركتهاي  "شركت بزرگ نفتي"( ـ منظور از 3رود. )به كارميباشد(

( 4باشد. )يفرانسوي نفت ماسو، تكزاكو، استاندارد اويل كالیفرنیا، گالف، موبیل، نفت انگلیس، شل و

ين قرارداد داده شده است. الف ضمیمه اـ مثال نمايشگر اعمال شرايط اين ضمیمه در نمودار

سنت. بشكه  "مبلغ توازني"مثال براي تعیین الف نمودار

امتیاز حمل و نقل از لحاظ كوتاهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 24.0 30.0امتیاز لیبي من باب نمونه  21.5 21.5 21.5 21.5مورد توافق با كشورهاي خلیج مسافت 

د(. هر كدام كمتر باشنیم سنت بشكه )كاهش امتیاز حمل و نقل لیبي يا بیست و يك و  18.0 21.5

ـ كاهش  2 4.5 5.375 6.0 7.5صورت نگرفته است درصد كه  25ـ كاهش امتیاز لیبي به میزان  1

متیاز ـ كاهش ا 3 9.0 10.75 12.0 15.10صورت نگرفته است درصد كه  50امتیاز لیبي به میزان 

ـ كاهش امتیاز لیبي به  4 18.0 21.5 21.5 21.5صورت نگرفته است درصد كه  100لیبي به میزان 

ـ كاهش امتیاز  5 9.0 10.75 12.0 15.0درصد كاهش يافته است.  50فقط به درصد كه  100میزان 

براي به  13.5 16.125 18.0 21.5درصد كاهش يافته است.  25فقط به درصد كه  100لیبي به میزان 

را در نرخ كلي مالیات بر درآمد  5تا  1الف ـ ارقام مندرج در رديفهاي دست آوردن مبلغ توازني: 

مورد كشور صد درصد منهاي نرخ مالیات( بهره مالكانه ضرب كنید و حاصل، درلیبي به اضافه )

هاي ها در تعداد بشكالف فوق رتولیدكننده مربوط مجري است. ب ـ رقم دالر. بشكه حاصله طبق بند

 .صادره از لیبي توسط شركت بزرگ نفتي ضرب كنید
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 قانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت -32

 

  به  1336قانون نفت مصوب مرداد ماه  2ماده واحده ـ سه فقره قرارداد ضمیمه كه به استناد ماده

برداري و فروش و صدور نفت از مناطق مصرح در بهرهمنظور اجراي عملیات تفحص و اكتشاف و

دا هس ـ امرا 1قراردادهاي مزبور بین شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركتهاي نامبرده زير: 

 ـ موبیل اويل كورپوريشن 2 (AMERADA HESS CORPORATION) كورپوريشن

(MOBIL OIL CORPORATION) 3 جین لیمیتدـ گروه شركتهاي ژاپني تي (TEIJIN 

LIMITED) و نورث سوماترا اويل دولوپمنت كوئوپريشن كمپاني لیمیتد (NORTH 

SUMATRA OIL DEVELOPMENT COOPERATION CO. LTD.)  میتسويي و

 و میتسوبیشي شوجي كیشا لیمیتد (.MITSUI & CO. LTD) اند كمپاني لیمیتد

(MITSUBISHI SHOJI KSISHA LTD) و شركت موبیل اويل (MOBIL OIL 

CORPORATION)  از طرف ديگر امضا شده و به تأيید هیأت دولت نیز رسیده است تصويب

 .شودو اجازه مبادله و اجراي آنها داده مي

 قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قراردادهاي ضمیمه پس از تصويب مجلس شوراي ضاء[ ]ام

دوشنبه ششم دي ماه يك هزار و سیصد و در جلسه روز 11/9/1350ملي در جلسه روز پنجشنبه 

 اماميپنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسید. ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريف
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قانون قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي  -33

 اروپايي
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  ماده واحده ـ قرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركتهاي انترپريز دورشرش اداكتیويته پترولیر

ور ايشه و اوست "اس آ"پتروفینا  "هیسپانويل"آ آ. هیسپانیكادوپترولئوس اسپ.آجیپ اس. "اراپ"

كه مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده و يك ضمیمه و دو  "او. ام. و"مینراوال فروآلتونگ آگ 

امضاء و مبادله گرديده تصويب و به دولت اجازه داده  1347.12.12باشد و در تاريخ متبادله مينامه 

 .شود مفاد آن را به مورد اجرا بگذارديم

  امضاء[ قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضمیمه كه در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم[

مجلس شوراي ملي رسیده بود در جلسه تصويب خرداد ماه يك هزار و سیصد و چهل و هشت به 

هشت شمسي به تصويب مجلس سنا روز شنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سیصد و چهل و 

 ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريف اماميرسید. 

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

o  بین شركت ملي  1969مارس  3برابر  1347اسفند  12اين قرارداد در تهران در تاريخ مقدمه

الف( انترپريز دوروشرش اداكتیويته پترولیر اراپ ) ـ 1نفت ايران به عنوان طرف اول و 

 15خیابان نالتون پاريس  7مؤسسه دولتي نفتي فرانسوي كه اداره مركزي آن در شماره 

آجیپ( شركت ايتالیايي كه مركز آن در سان آ. )ـ آجیپ اس.پ. 2واقع است.  فرانسه

هیسپانويل( شركت ولئوس اس آ )ـ هیسپانیكا دوپتر 3ايتالیا( واقع است. دوناتامیالنز )

ـ  4اسپانیا( واقع است. در مادريد ) 12اسپانیايي كه مركز آن در پالزادوواسكزد ومال شماره 

بلژيك( در بروكسل ) 33پتروفینا اس آ شركت بلژيكي كه مركز آن در خیابان اللوا شماره 

شركت اتريشي كه مركز آن او. ام. و( ـ اوستريشه مینرالئول فروالتونگ آگ ) 5واقع است. 

كه از اين پس مجتمعاً به عنوان اتريش( واقع است. ) 9از اتوواگنر پالتز در وين  5در شماره 

تفاهم حاصل است كه استفاده و منافع اقتصادي طرف دوم نامیده خواهند شد منعقد گرديد. 

هر يك از اعضاي به مشاعاً متعلق  31طرف دوم به موجب اين قرارداد به نحو مقرر در ماده 

نظر به اين كه شركت ملي نفت ايران مايل است همكاري و خدمات باشد. مي نامبرده باال

 گذاري و انجام عملیات نفتي در قسمتي ازپیمانكار ذيصالحیتي را به منظور تأمین سرمايه

 ذكر شد آنها در باالنظر به اين كه اعضاي طرف دوم كه اساميسرزمین ايران جلب نمايد. 

سرمايه و صالحیت فني و تخصص اداري و امكانات بازاريابي الزم را براي به عهده گرفتن 

باشد. آمیز عملیات به منظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ايران دارا ميو انجام موفقیت

هر دو طرف قصد دارند كه مقررات قرارداد را با صمیمیت و حسن نیت به نظر به اين كه

 :ندنمايعلیهذا بدين وسیله طرف اول و طرف دوم به شرح زير توافق ميقع اجرا بگذارند. مو
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o  جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي ـ تعريفات  1ماده

واهد زير خ شرح تعاريفاز اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد به

عبارت است از اراپ  "طرف دوم"ـ  2شركت ملي نفت ايران.  "شركت ملي نفت"ـ  1بود: 

اين  31الف(، آجیپ، هیسپانويل، پتروفینا، او. ام. و، يا هر شركتي كه مطابق مقررات ماده )

عبارت است از اين سند و ضمیمه يا ضمائم  "قرارداد"ـ  3شناخته شود. قرارداد طرف انتقال 

( اين قرارداد 2( از ماده )1عبارت است از شخصي كه طبق مقررات بند ) "رگزاركا"ـ  4آن. 

الف( يا شركت عبارت است از اراپ ) "پیمانكار كل"ـ  5توسط طرف دوم تعیین شود. 

سوفیران( كه جهت انجام عملیات مشروحه وابسته آن به نام سوسیته فرانسزده پترول ايران )

عبارت است از نفت خام و گاز طبیعي و يا هر  "نفت"ـ  6است. اين قرارداد تعیین شده در 

عبارت است از نفت خام ـ آسفالت طبیعي و كلیه  "نفت خام"ـ  7يك از آنها. 

 شود.هیدروكربورهاي فشرده كه به حالت طبیعي حاصل  هیدروكاربورهاي مايع و منجمله

هاي نفت يا گازي ديگر كه از چاه هیدروكاربورهاييعني گاز تر و كلیه "گاز طبیعي"ـ  8

از گاز طبیعي به دست گردد و هیدروكاربورهاي مايع كه از طريق جدا كردن گاز تولید مي

منجمله گاز ترش( كه پس از سوا كردن هیدروكربورهاي مايع از آيد و نیز گاز باقیمانده )مي

رت است از قیمتهايي كه بر طبق از لحاظ اين قرارداد عبا "قیمت"ـ  9گاز تر باقیمانده باشد. 

عبارت است از كلیه  "عملیات نفتي"ـ  10گردد. اين قرارداد تعیین مي 28مقررات ماده 

عبارت است از يك متر مكعب  "متر مكعب"ـ  11اين قرارداد.  8كارهاي مشروحه در ماده 

اريخي عبارت از ت "تاريخ اجرا"ـ  12در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. 

عبارت  "بشكه"ـ  13است كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد به توشیح ملوكانه برسد. 

عبارت است از اراضي  "اراضي"ـ  14گالن امريكايي در شصت درجه فارنهايت.  42است از 

عبارت است از كلیه تأسیسات ثابت و منقول.  "تأسیسات"ـ  15پوشیده از آب و غیر آن. 

عبارت است از تأسیسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته  "یسات ثابتتأس"ـ  16

شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و براي عملیات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار 

عبارت است از كلیه ماشین آالت ـ لوازم ـ ابزار ـ آالت  "تأسیسات منقول"ـ  17گیرد. 

وسايط نقلیه ـ اثاث مواد ـ مصالح ـ وسايل خودرو و ساير ادوات ـ اسباب ـ قطعات يدكي 

خواربار و كلیه اجناس ديگري جز تأسیسات ثابت كه براي انجام عملیات و وظايف مقرر 

ناحیه واگذاري "ـ  18مورد نیاز باشد.  8از ماده  1در اين قرارداد به شرح مندرج در جزء

يا نواحي كه بعد از تقلیل ناحیه مزبور عبارت از ناحیه مشخص شده در ضمیمه الف  "شده

عبارت از  "برداريناحیه بهره"ـ  19باقي بماند. اين قرارداد  13به موجب مقررات ماده 
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برداري تاريخ آغاز بهره"ـ  20ماده مشخص گرديده است.  17اي است كه در ماده ناحیه

 .قرارداد معین شده باشداين  4از ماده  4تجاري عبارت است از تاريخي كه به موجب بند 

o  ـ اعضاي طرف دوم از میان خود يكي را به اتفاق  1جزء ـ كارگزار و پیمانكار كل  2ماده

آراء به عنوان كارگزار خود منصوب خواهند كرد و انتصاب مزبور را كتباً به شركت ملي 

به سمت الف( را ـ شركت ملي نفت بدين وسیله اراپ ) 2جزء اعالم خواهند نمود. نفت

الف( اراپ )كند تا وظايف مقرر در اين قرارداد را انجام دهد. پیمانكار كل خود منصوب مي

كتي كند سوفیران شرتكالیف و وظايف خود را به عنوان پیمانكار كل به سوفیران واگذار مي

اين قرارداد را امضاء كرده است. اعضاي الف( است كه پاي وابسته و تحت كنترل اراپ )

كنند كه تعهدات پیمانكار كل كه در اين ف دوم بدين وسیله مجتمعاً و منفرداً تضمین ميطر

ـ طرف دوم بدين وسیله  3جزء صحیحاً به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قرارداد مقرر است 

دهد كه پیمانكار كل در وضعي خواهد بود كه بتواند از خدمات فني اعضاي اطمینان مي

آنها در هر مورد كه براي اجراي تكالیف و وظايف مقرر در اين اي فرعيطرف دوم و شركته

 .قرارداد الزم باشد استفاده كند

o  طرف دوم خدمات مشروح در زير را به نحو مقرر در اين قرارداد ـ موضوع قرارداد  3ماده

 انكارالف( به عنوان پیمالف ـ خدمات فني ـ اراپ )براي شركت ملي نفت انجام خواهد داد: 

برداري نفت در ناحیه كل اداره و انجام كلیه عملیات الزم را كه مربوط به اكتشاف و بهره

باشد بر عهده خواهد داشت. ب ـ خدمات مالي ـ اعضاي طرف دوم از طريق  واگذاري

كارگزار خود وجوه الزم براي انجام و تكمیل عملیات اكتشافي و همچنین در صورت كشف 

ت انجام عملیات ارزيابي و توسعه را كه به موجب اين قرارداد مقتضي الزم جهنفت وجوه 

عملیات اكتشاف مطابق مقررات اين قرارداد باشد در اختیار شركت ملي نفت قرار خواهد داد. 

منحصراً به ريسك طرف دوم خواهد بود و بنابراين وجوه مصرف شده در عملیات مزبور به 

كه بازپرداخت آن موقوف به كشف و تولید نفت به  شودبدون بهره تلقي مي صورت وام

هاي ارزيابي و هزينه میزان تجاري خواهد بود. وجوهي كه از طريق كارگزار به منظور تأمین

شود به عنوان وام با بهره تلقي و بر طبق توسعه در اختیار شركت ملي نفت قرار داده مي

ـ خدمات بازرگاني ـ اعضاي طرف  خواهد شد. جروش مقرر در اين قرارداد بازپرداخت 

دوم از طريق كارگزار خود مقاديري نفت خام را به نحو مقرر در اين قرارداد از طرف شركت 

د ـ اجرت ـ شركت ملي نفت بدين دنیا به فروش خواهند رسانید.  ملي نفت در بازارهاي

دهد ام ميكند كه به عنوان اجرت در قبال خدماتي كه طرف دوم انجوسیله تضمین مي

برداري را كه به موجب مقررات اين قرارداد از نواحي مورد بهرهمقاديري از نفت خام تولیدي 
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كه عملیات توسعه در آن انجام شده و به عنوان ذخیره ملي كنار گذاشته نشده باشد به قیمتي

 .توافق گردد به طرف دوم بفروشد

o  از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي  ـ مدت اين قرارداد 1جزء ـ مدت قرارداد  4ماده

ـ دوره اكتشاف  2جزء تعیین خواهد گرديد.  15و  12خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد 

تواند از هشت سال خواهد بود ولي شركت ملي نفت هرگاه ضرورت ايجاب نمايد مي

 ال ادامه دهد. بهرا براي يك مرحله اضافي دو سپیمانكار كل بخواهد كه عملیات اكتشافي 

مجرد چنین تقاضايي پیمانكار كل عملیات اكتشافي را براي مدت اضافي مذكور طبق مقررات 

اين قرارداد ادامه خواهد داد. همچنین شركت ملي نفت در صورت تحقق  12ماده  8بند 

عملیات اكتشافي به مدت  با تقاضاي پیمانكار كل مبني بر ادامه 12شرايط مشروح در ماده 

ساله عملیات اكتشافي منتج به چنانچه در پايان دوره هشتدو سال موافقت خواهد كرد. 

 خوديبه 12از ماده  4برداري نگردد دوره اكتشاف با رعايت مقررات جزء ثبوت ناحیه بهره

در صورتي كه پیمانكار كل خود پايان خواهد يافت و اين قرارداد پايان خواهد پذيرفت. 

لیات اكتشافي را براي يك مدت اضافي دوساله دريافت كرده باشد مقررات اجازه ادامه عم

چنانچه در انقضاي دوره اكتشاف قابل اطالق خواهد بود. ساله نیز فوق عیناً در خاتمه دوره ده

برداري تجاري ثابت شده باشد عملیات طبق مقررات اين مزبور وجود ناحیه يا نواحي بهره

ـ آغاز دوره  3جزء برداري مزبور ادامه خواهد يافت. نواحي بهرها قرارداد فقط در ناحیه ي

محرز  16برداري موقعي خواهد بود كه كشف نخستین چاه تجاري بر طبق تعريف ماده بهره

سال از تاريخ آغاز نخستین تولید  25برداري دوره بهره شده باشد. مدت اين قرارداد از لحاظ

برداري تجاري كه در باال ـ تاريخ آغاز بهره 4جزء اهد بود. تجاري در ناحیه واگذار شده خو

ذكر شد در مورد هر میدان تجاري تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ كلیه تأسیسات و 

براي حمل و نقل و صدور نفت خام حاصله از آن میدان بر يك مبناي منظم به  وسايل الزم

هزار متر مكعب نفت  ه عالوه حداقل يكصدتكمیل گرديده و ب 21و  20شرح مقرر در مواد 

 .تولیدي آن میدان بر يك مبناي صادرات منظم فروش و تحويل شده باشد

o  ـ مسئولیت مالي عملیات موضوع اين قرارداد همیشه بر عهده  1جزء ـ تأمین وجوه  5ماده

افي اكتششركت ملي نفت خواهد بود با اين تفاهم كه كلیه وجوه الزم براي انجام عملیات 

و ارزيابي و توسعه توسط طرف دوم از طريق كارگزار طرف مزبور تأمین خواهد گرديد تا 

گردد كه عايد شركت ملي نفت مي آن گاه كه وجوه حاصله از عملیات موضوع اين قرارداد

هاي عملیات ارزيابي و توسعه به حدي برسد كه شركت ملي نفت را قادر بر تأمین هزينه

ـ همچنین تفاهم حاصل است كه مسئولیت شركت ملي نفت در مقابل طرف  2جزء بنمايد. 
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شود فقط در صورتي مي( فوق پرداخته 1دوم نسبت به بازپرداخت وجوهي كه طبق جزء )

اين قرارداد كشف و تولید به میزان  18خواهد بود كه میدان تجاري به شرح تعريف ماده 

 .تجاري شروع شده باشد

o  ـ نفتي كه به موجب  1جزء شركت ملي نفت در مورد نفت و تأسیسات ـ مالكیت  6ماده

شود كالً در سر چاه به شركت ملي نفت تعلق خواهد داشت. مقررات اين قرارداد تولید مي

ـ كلیه تأسیساتي كه براي عملیات پیمانكار كل ايجاد شده و يا مورد استفاده قرار  2جزء 

ي الف ـ كلیه اراضخواهد بود.  ملك شركت ملي نفتگرفته باشد به شرح مقررات زير در ت

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 

مانكار كل اين طور تلقي كند ( هرگاه پی1تحصیل شده باشد تابع مقررات زير خواهد بود: 

كه اموال منقول در تمام مدتي كه براي استهالك آنها در نظر گرفته است مورد استفاده كامل 

شركت ملي نفت درخواست خواهد كرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نخواهد بود از

ورزيد. هرگاه  نمايد و شركت ملي نفت بدون دلیل از اعطاي اين موافقت خودداري نخواهد

شركت ملي نفت ظرف سي روز از تاريخ اعالم پیمانكار كل جواب ندهد موافقت شركت 

اموال تا مدتي كه تمام بهاي استهالك آن به ملي نفت تحصیل شده تلقي خواهد شد. اين 

حساب عملیات منظور نگرديده باشد در مالكیت پیمانكار كل باقي خواهد ماند و موقعي كه 

گرديد در مالكیت شركت ملي نفت وارد خواهد شد. هرگاه پیمانكار كل اين هلككامالً مست

نفت مختار خواهد گونه اموال را كه كالً مستهلك نشده است از ايران صادر كند شركت ملي

درخواست موافقت آن شركت  33از ماده  2بود موقعي كه پیمانكار كل مطابق مقررات جزء 

در مورد مالي كه بهاي دفتري آنها خريداري نمايد. پرداخت مانده كند اموال مزبور را بارا مي

اي باالتر از مانده بهاي دفتري میسر باشد كامالً مستهلك نشده و فروش آن به بهاي ويژه

پیمانكار با فروش آن در داخل و يا خارج ايران درخواست تواند بهشركت ملي نفت مي

روش به بستانكار و مانده بهاي دفتري به بدهكار موافقت كند مشروط بر اين كه عوايد ف

( در كلیه موارد ديگر اموال 2بر حسب مورد( منظور گردد. برداري )يا بهرهحسابهاي اكتشاف 

به محض تحصیل در مالكیت شركت ملي نفت وارد خواهد شد. تمام هزينه خريد اموالي 

ه شود بر حسب مورد بتحصیل ميبرداري اكتشافي يا بهرهكه به منظور مصرف در عملیات 

 3جزء برداري در همان سال منظور خواهد شد. عنوان جزوي از وام اكتشافي و يا وام بهره

ـ كلیه موجوديهاي انبار و مواد مصرفي كه توسط پیمانكار كل براي استفاده در عملیات 

ت در فدر مالكیت شركت ملي نموضوع اين قرارداد تحصیل شده باشد به محض تحصیل 
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اي كه عمالً از آن شده به عنوان جزئي از وام اكتشافي يا وام خواهد آمد و بر حسب استفاده

ـ در مدت اعتبار اين قرارداد پیمانكار كل حق  4جزء گرديد. برداري منظور خواهدبهره

استفاده كامل از كلیه اراضي و تأسیسات ثابت و اموال منقول تحصیل شده به موجب اين 

در ناحیه واگذار شده دارا خواهد بود. همچنین تفاهم حاصل است كه پیمانكار  د راقراردا

عملیات مجاز به تواند از نفت تولید شده در ناحیه واگذاري تا آن جا كه براي اجراي كل مي

 .موجب اين قرارداد الزم و مقتضي باشد مجاناً استفاده نمايد

o  ارگزار و پیمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت كـ ثبت كارگزار و پیمانكار كل  7ماده

روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به 

ثبت ايران تسلیم نمايد. توافق حاصل است كه كلیه عملیات و وظايف كارگزار و پیمانكار ادار 

 .بود كل كه طبق اين قرارداد مقرر است غیر انتفاعي خواهد

o  ـ عملیاتي كه اجازه انجام به موجب اين قرارداد داده شده  1جزء ـ عملیات مجاز  8ماده

شناسي ـ ژئوفیزيكي و روشهاي الف ـ اكتشاف نفت از طريق زمیناست عبارت است از: 

عملیات ديگر منجمله حفر چاه براي نفت و هرگونه وظايف ديگري كه به طور معمول با 

برداري مربوط باشد. ب ـ حمل نفتي كه بر طبق مقررات اين قرارداد تولید اكتشاف و بهره

هر طريق شده از میدانها به كنار دريا و انبار كردن نفت تولید شده از ناحیه واگذاري به

بارگیري در كشتي و هرگونه وظايف ديگري كه به طور معمول با انبار كردن و حمل منجمله 

شود تا فعالیتهايي را بدين وسیله به پیمانكار كل اجازه داده ميـ  2جزء نفت مربوط باشد. 

 باشد بر كه براي انجام عملیات مقرر در اين قرارداد الزم و با به طور معقول مرتبط به آن

ها و ساختمان راههاي تفاهم حاصل است كه آباد كردن اراضي و ايجاد جزيرهعهده گیرد. 

ط از آنها مشروسیم و وسايل هوايي و استفاده يسهاي بيآهن، بنادر، تلفن، تلگراف و سرو

به اجازه قبلي و كتبي دولت خواهد بود. براي تحصیل اجازه مزبور از طريق شركت ملي 

خواهد نمود كه اجازه مزبور ظرف مدت نفت اقدام خواهد شد و شركت ملي نفت كوشش 

در اجراي عملیات مقرر در اين به منظور تسريع معقول و بدون تأخیر ناموجه تحصیل شود. 

تواند بدون اين كه از میزان مسئولیت او در برابر شركت ملي نفت قرارداد پیمانكار كل مي

 .پیمانكاران فرعي را به كار گمارد 10از ماده  3شود و با رعايت مقررات جزء  چیزي كاسته

o  كه به نحو معقول مورد اراضي، آب و حقوق ارتفاقي ـ اراضي، آب و حقوق ارتفاقي  9ماده

احتیاج پیمانكار كل براي انجام عملیات مقرر در اين قرارداد باشد توسط شركت ملي نفت 

تحصیل اراضي آب و حقوق ارتفاقي و در اختیار پیمانكار كل گذارده خواهد شد. تحصیل 

بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شركت ملي نفت به عمل خواهد آمد و تابع 
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االجاره پرداختي بابت بهاي خريد يا مالمذكور خواهد بود.  رايط مقرره در اساسنامهش

هاي مربوط به آن بر حسب هزينه تحصیل اراضي، آب و حقوق ارتفاقي مذكور به عالوه

 .برداري مقرر در اين قرارداد منظور خواهد شداكتشاف يا بهرههاي مورد جزء هزينه

o  ـ اداره عملیات نفتي مربوط به ناحیه واگذار شده با رعايت  1جزء ت ـ اداره عملیا 10ماده

ـ پیمانكار كل  2جزء گردد. مقررات اين قرارداد از تاريخ اجرا به پیمانكار كل محول مي

الف ـ بذل مساعي در اجراي عملیات مخصوصاً ملزم به انجام تعهدات زير خواهد بود: 

د اعال بر طبق روش خوب صنعت نفت. ب ـ مطلع نگاه حاكتشافي در ناحیه واگذار شده به

داشتن شركت ملي نفت ايران مستمراً در جريان كلیه عملیاتي كه بايد به موجب مقررات 

ماهانه پیشرفت كار به شركت ملي نفت در مورد  اين قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش

در پايان هر كار معین. ج ـ عملیات انجام يافته و همچنین تسلیم گزارش جامع و نهايي 

فراهم كردن وسايل تا نمايندگان شركت بتوانند در هر موقع معقولي عملیات مقرر در اين 

د ـ نگاهداري ارقام و اطالعات كامل از جمیع عملیات فني كه قرارداد را بازرسي نمايند. 

ريقي كه ارقام و گردد. ه ـ نگاهداري حسابهاي عملیات خود به ططبق اين قرارداد انجام مي

هاي عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و هزينهاطالعات مربوط به

اتخاذ روش حسابداري مناسب براي اين منظور كه با توافق طرفین تعیین و گاه به گاه با 

ـ  وقرار خواهد گرفت. نظرشود مورد تجديدتوجه به پیشرفتهايي كه در آيند حاصل مي

د كردن استخدام كارمندان خارجي به حداقل با تأمین اين منظور كه تا آن جا كه به محدو

مشاغل تخصصي فني كه ايرانیان طور معقول عملي باشد كارمندان خارجي فقط براي تصدي 

ز ـ توجه حائز معلومات و تجربه الزم براي احراز آن مشاغل يافت نشوند استخدام گردند. 

ايران در جريان عملیات خود. ح ـ تأمین اين منظور كه شركت ملي  دايم به حقوق و منافع

نفت در هر موقع كه الزم بداند بتواند ظرف مدت معقولي هرگونه اطالعي را به صورت 

شناسي و برداري و زمینها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشهنقشه هاي دقیقرونوشت

و  قراردادگر مربوط به عملیات مقرر در اين ژئوفیزيك و حفاري و تولید و امور مشابه دي

و فني را كه در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده است به همچنین جمیع اطالعات علمي

تواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را كه مستقیماً ـ پیمانكار كل مي 3جزء دست آورد. 

پیمانكاران فرعي ( به 2ماده  از 3با رعايت مقررات جزء پذير نباشد )توسط خود او انجام

الف ـ قبالً درباره انتخاب هر پیمانكار فرعي كه بهاي قرارداد او بسپارد مشروط بر اين كه: 

دالر آمريكايي يا معادل آن باشد با شركت ملي نفت مشاوره نمايد. ب ـ  20000بیش از 

ايد. ج ـ انتخاب رونوشتي از كلیه اين گونه قراردادها تسلیم شركت ملي نفت ايران نم
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پیمانكار فرعي بر اساس مقايسه صورت گیرد و در صورت تساوي شرايط به پیمانكاران 

نمايند كه در ـ بدين وسیله طرفین موافقت مي 4جزء فرعي ايراني حق تقدم داده شود. 

الف ـ سمت مديريت عملیات در ماه از تاريخ آغاز نخستین تولید تجاري:  60انقضاي 

انكار بر عهده يك نفر ايراني كه از طرف شركت ملي نفت تعیین گردد محول سازمان پیم

نظر مديرعامل مسئولیت اداره عملیات جاري تولید و حمل و خواهد شد. مدير مذكور زير

نقل و انبارداري و بارگیري را خواهد داشت. ب ـ يك هیأت اجرايي مركب از سه نفر 

ندگان پیمانكار كل جهت نظارت در تهیه و اجراي نمايندگان شركت ملي نفت و سه نفر نماي

هاي مربوط به عملیات توسعه و تولید تشكیل خواهد شد. جلسات بودجه ها وكلیه برنامه

ت شركت ملي نف هیأت مذكور هر سه ماه يك بار يا به دفعات بیشتر هر موقع كه نمايندگان

ـ پیمانكار كل و شركت ملي نفت  5جزء يا پیمانكار كل تقاضا نمايند منعقد خواهد شد. 

دارترين هزينه از هموار سعي كامل خواهند نمود براي تأمین اين منظور كه عملیات با صرفه

 .انجام يابد لحاظ اقتصادي به

o  ـ پیمانكار كل هر سه ماه يك بار صورتحساب  1جزء ـ محاسبات پیمانكار كل  11ماده

هايي را كه طي آن سه ماه زبور بايد هزينهها را تهیه خواهد كرد صورتحساب مهزينه

ها را تا پايان آن پیمانكار به موجب اين قرارداد انجام شده و همچنین جمع كل هزينهتوسط

سه ماه نشان بدهد. صورتحسابهاي مزبور حداكثر ظرف دو ماه بعد از پايان سه ماهي 

هد شد مگر در مورد ها در آن مدت صورت پذيرفته تسلیم شركت ملي نفت خواهزينهكه

ماه مارس سال بعد براي شركت  31كه بايستي تا دسامبر 31ماهه منتهي به صورتحساب سه

اي به حق ملي نفت ارسال شود. شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه بدون اين كه لطمه

ساالنه او كه ذيالً مقرر شده است وارد شود، صحت صورتحسابهاي مذكور را حسابرسي 

اسناد هزينه كافي دگي و تحقیق قرار دهد و از پیمانكار كل بخواهد كه مدارك ومورد رسی

هر يك از اقالم خرج  براي اثبات آنها ارائه بنمايد و همچنین توضیحات الزم را براي توجیه

بدهد. براي اين منظور شركت ملي نفت حق خواهد كه در آن صورت حسابها وارد شده است

هاي مربوط ست كتبي توضیحات بخواهد و همچنین سند هزينهداشت كه به موجب درخوا

بعضي از اقالم وارده را مطالبه كند مشروط بر آن كه درخواست مزبور حداكثر ظرف يك به

صورتحسابهاي مذكور در باال به زبان انگلیسي ماه از تاريخ ارسال صورتحسابها انجام گیرد. 

هر ـ مخارج فوق پس از آن كه 2جزء د شد. تهیه و به شركت ملي نفت ايران ارسال خواه

رد المللي داشته و موسال به وسیله يك مؤسسه حسابرسان صالحیتدار كه معروفیت بین

رسیدگي گردد طبق مقررات اين قرارداد بر حسب مورد به عنوان توافق طرفین باشد 



242 

 

ي اين رش حسابرسگزابرداري توسط طرفین پذيرفته خواهد شد. هاي اكتشافي يا بهرههزينه

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  ساله اكتشاف كه هشتـ دوره اولیه 1جزء ـ مدت دوره اكتشاف و حداقل تعهدات  12ماده

یم خواهد شد: مرحله نخستین به مدت باال ذكر شده است به دو مرحله متوالي تقس 4در ماده 

تاريخ اجرا و مرحله دوم متعاقب آن به مدت سه سال. تفاهم حاصل است كه پنج سال از 

شرايط مذكور در دوره اولیه مزبور ممكن است براي يك مرحله سوم به مدت دو سال طبق 

تعهد است كه در مرحله نخستین( ـ پیمانكار كل مـ ) 2جزء اين ماده تمديد گردد.  4جزء 

 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. 

باال را انجام  2مرحله دوم( ـ در صورتي كه پیمانكار كل تعهدات مندرج در جزء ـ ) 3جزء 

اين قرارداد، به عملیات  13اده باشد پس از تقلیل ناحیه واگذار شده به نحو مقرر در مادهد

اكتشافي در مرحله دوم ادامه خواهد داد. در طي مرحله دوم پیمانكار كل حداقل سالي دو 

مرحله سوم( ـ ـ ) 4جزء عملیات اكتشافي خرج خواهد نمود.  میلیون دالر آمريكايي براي

 13ماده  1حله دوم، و بعد از تقلیل باقیمانده ناحیه واگذار شده بر طبق جزء در پايان مر

قرارداد، پیمانكار كل مكلف خواهد بود در صورتي كه شركت ملي نفت درخواست كند 

مرحله سوم( با حداقل تعهد عملیات اكتشافي را براي يك مرحله اضافي به مدت دو سال )

كايي ادامه دهد. همچنین ادامه عملیات براي يك مرحله مخارج ساالنه دو میلیون دالر آمري

صورت گیرد و شركت ملي  اضافي دوساله مزبور ممكن است به درخواست پیمانكار كل

نفت با چنین درخواستي موافقت خواهد نمود مشروط بر آن كه مخارج واقعي انجام شده 

یون دالر آمريكايي از كل مراحل اول و دوم معادل هشت میلبه وسیله پیمانكار كل در طي 

مبلغ حداقل تعهد هزينه كه به شرح باال براي دو مرحله مزبور مقرر است تجاوز كرده باشد. 

پیمانكار كل الاقل دو ماه پیش از انقضاي هر مرحله گزارشي حاكي از اين كه ـ  5جزء 

ريان اتمام گرفته و يا در جبیني شده براي مرحله مربوطه انجامحداقل تعهد مخارج پیش

زيرين( تسلیم شركت ملي نفت خواهد نمود. هرگاه شركت  7با رعايت مقررات جزء است )

از تاريخ تسلیم گزارش مذكور جوابي به پیمانكار كل ندهد ملي نفت ايران ظرف شصت روز

چنین تلقي خواهد شد كه پیمانكار كل حداقل مخارج ناظر به مرحله مربوطه را انجام داده 

ا عملیات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عملیات را براي مرحله است و لذ

ـ در صورتي كه حداقل مبلغ مخارج  6جزء يافته ادامه خواهد داد. بعدي در ناحیه تقلیل
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بیني شده تماماً ساالنه كه در مورد دو سال اول مرحله دوم يا اولین سال مرحله سوم پیش

نشده باقیمانده به حساب سال بعد منتقل و در آن سال خرج رجمبلغ خخرج نشده باشد 

ـ الف ـ هرگاه در انقضاي مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در  7جزء خواهد شد. 

كه با رعايت بند اين ماده تماماً خرج نشده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت 2جزء 

و در قبال پیمانكار و يا اعضاي طرف دوم ب زير اين قرارداد را بدون اين كه تعهدي براي ا

ايجاد شود فسخ نمايد. ب ـ معذلك شركت ملي نفت در صورت خواست پیمانكار كل با 

ـ هرگاه كل مبلغ مخارج واقعي  1ادامه عملیات اكتشافي موافقت خواهد كرد به شرط آن كه: 

اشد د اكتشافي بانجام شده توسط پیمانكار كل در طي مرحله نخستین كمتر از حداقل تعه

 التفاوت خرجحداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز ننمايد مابهولي اين تفاوت از ده درصد 

 مرحله دومحساب سالهاي بعد منتقل و به كل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بهنشده به

ـ هرگاه كل مبلغ مخارج واقعي انجام شده توسط پیمانكار كل در طي  2اضافه خواهد شد. 

حله نخستین كمتر از حداقل تعهد اكتشافي باشد و اين تفاوت از ده درصد حداقل تعهد مر

التفاوت زايد بر ده درصد حداقل مخارج مزبور تجاوز نمايد پیمانكار كل مبلغي معادل مابه

پرداخت و مبلغ مزبور جزو مخارج اكتشاف تعهد مخارج به شركت ملي نفت خواهد

كه در اين صورت مبلغي معادل ده درصد حداقل تعهد  محسوب نخواهد شد. بديهي است

 مرحله دومحساب سالهاي بعد منتقل و به كل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بهمخارج به

ـ در طول مرحله اول پیمانكار كل حق نخواهد داشت كه عملیات  8جزء اضافه خواهد شد. 

 قرارداد متوقف به نحو مقرر در اين ماژوراكتشافي را تحت هیچ عنواني به جز در موارد فرس

هاي يكساله بعدي در يا تعطیل نمايد لیكن در پايان مرحله اول و در پايان هر يك از دوره

زيرزمیني ناحیه واگذاري شده طوري است صورتي كه پیمانكار كل مالحظه نمايد شرايط 

ند از تواشف گردد ميطور معقولي انتظار داشت كه نفت به میزان تجاري كتوان بهكه نمي

شركت ملي اكتشافي خودداري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را بهادامه عملیات 

شافي تا امور اكتنفت اعالم نموده به عملیات خاتمه دهد. لیكن قبالً بايد ثابت نمايد كه كلیه 

ه تعهد مخارجي كتاريخ اعالم مزبور بر طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و كلیه حداقل 

بیني شده مقدم بر اعالم مزبور تماماً خرج پیشبر حسب مورد براي مرحله يا دوره ساالنه

شده است. معذلك هرگاه تا تاريخ مزبور مبلغي خرج نشده باقیمانده باشد پیمانكار كل بايد 

ه در ـ مخارج واقعي ك 9جزء باقیمانده مزبور را به شركت ملي نفت بپردازد.  نصف مبلغ

طي مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب 

ـ الف ـ چنان چه در خاتمه  10جزء منظور خواهد شد.  حداقل تعهد مخارج مرحله دوم
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مرحله اول نفت به مقاديري تجاري در ناحیه واگذار شده باشد پیمانكار كل حق نخواهد 

در مراحل دوم و سوم متوقف يا تعطیل نمايد و بايستي تعهدات  راداشت عملیات اكتشافي 

است اين ماده انجام دهد. تفاهم حاصل 4و  3هاي مربوط به ادامه عملیات را بر طبق جزء

باال خواهد بود. ب ـ هرگاه  4كه تمديد عملیات اكتشافي به مرحله سوم تابع مقررات جزء 

هر كدام كه مورد پیدا كند( حداقل تعهد مخارج ) در پايان مرحله دوم و يا سوم اكتشاف

 7اين ماده تماماً انجام نپذيرفته باشد پیمانكار كل با رعايت جزء  4و  3هاي مقرر در جزء

نشده را به شركت ملي نفت بپردازد. مبلغ مزبور  ب اين ماده مبلغي برابر با نصف مبلغ خرج

اين  9ـ به شرط رعايت مقررات جزء  11زء جتلقي نخواهد شد. جزيي از مخارج اكتشافي 

اين ماده پیمانكار كل حداقل تعهد  3الف ـ هرگاه در پايان مرحله دوم مقرر در جزء ماده: 

اشد دوره اكتشاف  بیني شده است انجام ندادهمذكور پیش 3مخارجي را كه بر طبق جزء 

ورتي كه پیمانكار كل يافته تلقي خواهد شد و همین حكم جاري خواهد بود در صخاتمه

اين  4به درخواست شركت ملي نفت طبق جزء تعهد خود را داير بر اجراي مستمر عملیات 

ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عملیات پیمانكار كل منحصر به عملیات در ناحیه يا 

 17در صورت وجود چنین ناحیه يا نواحي( كه بر طبق مقررات ماده برداري )بهرهنواحي

برداري موجود نباشد بهره گردد خواهد شد. در صورتي كه چنین ناحیهحديد حدود ميت

شركت ملي نفت حق خواهد داشت بدون آن كه براي او تعهدي در قبال پیمانكار يا اعضاي 

را فسخ نمايد. ب ـ در صورتي كه پیمانكار كل بر طبق طرف دوم ايجاد شود اين قرارداد 

ه اضافي دوساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور حداقل تعهد وارد مرحل 4مقررات جزء 

مرحله معین شده انجام نداده باشد شركت ملي نفت حق خواهد مخارجي را كه براي آن

دام اقهمان طريقي كه در بند الف باال راجع به پايان مرحله دوم مقرر گرديده است داشت به

بیني شده است شركت ملي نفت مختار ن ماده پیشـ در كلیه مواردي كه در اي 12جزء نمايد. 

مقتضي بداند براي انجام تعهدات خواهد بود هر موقع كه به تشخیص خود اوضاع و احوال را 

پیمانكار كل حداكثر تا شش ماه مهلت بدهد و اعطاي اين مهلت حقي را كه پیمانكار كل 

است داشته باشد مخدوش  اين قرارداد ممكن 36مقررات ماده  راجع به تمديد بر وفق

 .نخواهد ساخت

o  ـ در پايان مرحله اول ناحیه واگذار  1جزء ـ ناحیه واگذار شده و تقلیلهاي بعدي آن  13ماده

تقلیل خواهد يافت. هرگاه در پايان مرحله دوم عملیات اكتشافي طبق  %40شده به میزان 

یمانده ناحیه واگذار شده بار اين قرارداد وارد مرحله سوم شود باق 12ماده 4مقررات جزء 

يافت. اي كه در خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد ناحیه %50ديگر به میزان 
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هايي را كه به منظور تقلیل يا تقلیلهاي مشروحه فوق ـ پیمانكار حق دارد كه محدوده 2جزء 

را آزادانه انتخاب نمايد  آنها بايستي از ناحیه واگذار شده خارج گردد و نیز شكل و اندازه

هاي مزبور از قطعاتي تشكیل شود كه مساحت هر كدام از آنها از مشروط بر اين كه محدوده

متوسط طول هر يك از قطعات بیشتر از شش برابر میزان كیلومتر مربع كمتر نبوده و  200

 مورد هايمتوسط عرض آن نباشد. در صورتي كه اجراي روش مزبور براي انتخاب محدوده

نحوي كه شركت ملي نفت مقتضي هاي مزبور بهتقلیل مناسب نباشد شكل و اندازه محدوده

ـ بعد از انجام هر يك از تقلیلهاي مشروحه فوق پیمانكار  3جزء بداند معین خواهد شد. 

به هايي را كه پس از تقلیل به موجب مقررات اين قرارداد نگاه خواهد داشت كل محدوده

 12ماده  5ملي نفت ايران خواهد رسانید اطالع مزبور در گزارشي كه در جزء  اطالع شركت

در صورتي كه پیمانكار كل ظرف اين قرارداد به آن اشاره شده است گنجانیده خواهد شد. 

هايي كه مهلتي كه براي ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظريات خود را راجع به محدوده

نا هاي مزبور را بركت ملي نفت نرساند اين شركت محدودهش بايستي خارج گردد به اطالع

ترتیب هايي كه بدينبر تشخیص خود تعیین خواهد كرد. تصمیم مزبور قطعي بوده و محدوده

هاي پیمانكار به عنوان محدوده گردد از تاريخ اعالم بهتوسط شركت ملي نفت مشخص مي

به شرح  "دوره اكتشاف"ـ در پايان  4 جزءخارج شده از ناحیه واگذاري تلقي خواهد شد. 

به طور نهايي تقلیل خواهد يافت به نحوي كه فقط  "ناحیه واگذار شده" 12مقرر در ماده 

برداري گردد كه وجود میدان، يا میدانهاي تجاري به شرح نواحي بهره محدود به ناحیه يا

 .در آن محقق شده باشد 18تعريف ماده 

o  ـ پیمانكار كل با مشورت شركت  1جزء ها و بودجه عملیات اكتشافي هـ تنظیم برنام 14ماده

هاي اكتشافي را براي ناحیه واگذار شده ها و بودجهملي نفت براي هر سال تقويمي، برنامه

تصريح گرديده  12كم انجام حداقل تعهداتي كه در ماده نحوي كه دستتنظیم خواهد نمود به

 2جزء د. آيايستي قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عملاست تأمین شود. مشورت مزبور ب

م امنتهي تا پايان روز سيفوق براي هر سال تقويمي  1هاي مقرر در جزء ها و بودجهـ برنامه

هرگاه پیمانكار كل در ضمن اجراي گرديد. اكتبر سال قبل تسلیم شركت ملي نفت خواهد

ها مقتضي بداند به شركت ملي نفت اطالع خواهد هاي مزبور تجديد نظري را در آنبرنامه

بالفاصله نسبت به اجراي كارهاي مربوط به قسمت تجديد نظر  داد و حق خواهد داشت كه

 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  در هر قسمت از ناحیه واگذار  "دوره اكتشاف"ـ  1جزء ي بردارـ مدت دوره بهره 15ماده

اين قرارداد  16طبق تعريف ماده  "نخستین چاه تجاري"شده موقعي پايان خواهد يافت كه 

كه حدود آن بر طبق  "برداريناحیه بهره"قسمت مزبور كشف شده باشد. در مورد هر در

د خواه "نخستین چاه تجاري"از تاريخ احراز "برداريدوره بهره"شود آغاز تعیین مي 17ماده 

مشتمل به سه مرحله جداگانه  "برداريناحیه بهره"در يك  "برداريدوره بهره"ـ  2جزء بود. 

ا ت "نخستین چاه تجاري"الف ـ مرحله ارزيابي: از تاريخ تحقق به شرح زير خواهد بود: 

اد تجاري شناخته شود. ب ـ مرحله اين قرارد 18تاريخي كه میدان بر طبق مقررات ماده 

. ج "تاريخ شروع تولید به میزان تجاري"تا  "میدان"توسعه: از تاريخ تجاري شناخته شدن 

جزء  ."برداريدوره بهره"تا خاتمه  "تاريخ شروع تولید به میزان تجاري"ـ مرحله تولید: از 

تاريخ "سال از  25در خاتمه  "هناحیه واگذار شد"در مورد تمام  "برداريدوره بهره"ـ  3

 .يافتپايان خواهد  "نخستین میدان تجاري"از  "شروع تولید تجاري

o  ـ همین كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه  1جزء ـ نخستین چاه تجاري  16ماده

اي حاكي از اين امر به شركت كشف و تكمیل گرديده است اظهاريه "نخستین چاه تجاري"

تسلیم خواهد نمود. دالئل اثبات اين اظهار در گزارش بعدي كه درباره تكمیل چاه  ملي نفت

بايستي حاوي گردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور تجاري مزبور تهیه و تسلیم مي

شناسي ـ حفاري ـ مهندسي تاريخچه مفصل چاه منجمله اطالعات و ارقام مربوط به زمین

 است كه آزمايشهايي كه باري اثبات كشف چاهتفاهم حاصل نفت و ذخائر نفتي تولید باشد. 

آيد در حضور نمايندگان شركت ملي نفت انجام خواهد گرفت و تجاري مزبور به عمل مي

هرگونه دالئل و عالئم وجود نفت فوراً به اطالع شركت ملي نفت رسانیده  همین منظوربه

دهي الف ـ قابلیت بهرهاهد شد كه يا: شناخته خو "تجاري"ـ چاه موقعي  2جزء خواهد شد. 

ده و خصوصیات پتروفیزيكي سنگهاي مخزن و فرضي آن كه بر اساس ضخامت طبقه بهره

عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت موجود اطالعات حاصله از تجزيه و آزمايش

ي دهي در میزانهاي مختلف تولید و حريم زهكشهاي بهرهو ضريب (P,V.T) در مخزن

به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گرديده باشد حاكي از اين باشد كه  مفروضي

 كه ارزش فعليتواند مقادير كافي نفت تولید كند به طوريسال مي 12چاه در ظرف مدت 

تخفیف حداقل معادل يك و نیم  %5آن بر اساس بهاي مربوطه در تاريخ تقويم با احتساب 

ان در توو يا: ب ـ به ثبوت رسد كه ميباشد. شده حفاري و تكمیل آن چاهبرابر هزينه تمام 

به میزان روزانه دو هزار بشكه در طول مدت پانزده روز متوالي در جريان طبیعي نفت خامي

ر تاين قدرت تولید در مورد چاهي كه افق عمیقمتر عمق تولید كند. 2500افقهايي به حداكثر 
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ـ صرف كشف  3جزء باشد روزانه سه هزار بشكه منظور خواهد شد.  از میزان مذكور داشته

اين ماده تعريف گرديده است به خودي خود كافي  2كه در جزء چاه تجاري به مفهومي

مخازن نفتي مربوطه تشكیل يك میدان تجاري االرضي ونخواهد بود كه ساختمان تحت

هاي تجاري كه نخستین چاه يا چاه ـ مقررات مندرجه در اين ماده در مورد 4جزء بدهد. 

 .خواهد بودبعداً هم در قسمتهاي ديگر ناحیه واگذاري كشف گردد عیناً قابل اجرا

o  به شرح تعريف  "نخستین چاه تجاري"ـ هر زمان كه  1جزء برداري ـ ناحیه بهره 17ماده

برداري یه بهرهدر ناح 15ماده  2تحقق يافت مرحله ارزيابي مذكور در جزء  16ماده  2جزء 

ورًا اي فگردد شروع خواهد شد. حدود موقتي چنین ناحیهتوسط پیمانكار كل تعیین ميكه 

به وسیله  "برداريناحیه بهره"ـ هر  2جزء به اطالع شركت ملي نفت رسانده خواهد شد. 

گردد كه مختصات جغرافیايي قطعي آن را پیمانكار كل تعیین كثیراالضالعي مشخص مي

شود از حدود كثیراالضالعي كه محیط بر كه به اين نحو مشخص ميايد كرد. ناحیهخواه

احیه حدود ناالرضي و يا به اختالف مورد محیط برترين خطوط میزان ساختمان طبقاتپست

 بايد در داخل ناحیه "برداريناحیه بهره"برداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. قابل بهره

مربوطه مشخص گردد. حدود هر ناحیه  داشته و بر اساس اطالعاتواگذار شده قرار 

برداري ممكن است بر اساس نتايج حاصله از چاههاي ارزيابي مورد تجديد نظر قرار بهره

طبق مقررات باال پیش از پايان دوره  "برداريناحیه بهره"ـ هرگاه حدود موقتي  3جزء گیرد. 

( تعیین گرديد، 12( ماده 12( و)1جب مقررات اجزاء )به مواكتشاف يا مراحل تمديدي آن )

شركت ملي نفت به پیمانكار كل اجازه خواهد داد كه عملیات الزم براي تكمیل كارهاي 

برداري مذكور پس از خاتمه دوره اكتشاف و مرحله بهرهمربوط به ارزيابي را در ناحیه 

 .شش ماه تجاوز ننمايدتمديدي آن انجام دهد مشروط بر آن كه كارهاي مزبور از 

o  ـ به مجرد اين كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه عملیات  1جزء ـ میدان تجاري  18ماده

یلي تفصشده است گزارش  "میدان تجاري"منتج به كشف  "برداريناحیه بهره"وي در يك 

ه پیمانكار ـ گزارشي ك 2جزء گیري خود را به شركت ملي نفت تسلیم خواهد نمود. نتیجه

كند بايد به طور وضوح حاوي فوق به شركت ملي نفت تسلیم مي 1كل به موجب جزء 

شناسي و ژئوفیزيكي ـ الف ـ اطالعات زمینباشد: اطالعات فني و منجمله مراتب زير 

ده فاصله يا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیاالت ـ خصوصیات ضخامت طبقه بهره

ـ تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت سنگهاي مخزن پتروفیزيكي 

 دهي روزانهبالقوه بهرهدهي مخزن ـ قابلیت ـ قابلیت بالقوه بهره P.V.T موجود در مخزن

هر چاه ـ خصوصیات و تركیبات مربوطه نفت خام مكشوفه ـ عمق ـ فشار و ساير 



248 

 

زان دسترس بودن مخزن از خصوصیات مخزن و سیاالت موجود در آن. ب ـ فاصله و می

كنار دريا و نقاط عمده پخش يا مصرف ـ فراهم بودن وسايل حمل و نقل تا بازارهاي جهاني 

ايجاد يا تكمیل وسايل مزبور. ج ـ هرگونه اطالعات مربوطه ديگري كه يا میزان هزينه 

ـ نظرياتي كه پیمانكار كل به آن اتكاء نموده و نتايجي از آن گرفته باشد.  له كارشناس به وسید 

ـ شركت  3جزء يا كارشناساني كه اجراي عملیات به آنها سپرده شده ابراز گرديده باشد. 

ملي نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولي مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخیص 

اين ماده تعريف گرديده كشف شده  4جزء  بدان معني كه در "میدان تجاري"دهد كه آيا 

 كه طبقشود كه مقدار نفت خاميـ میدان فقط در موقعي تجاري تلقي مي 4جزء نه.  است يا

نار تحويل نفت خام در ك بیني معقول از آن میدان قابل استخراج است به حدي باشد كهپیش

كه هرگاه از ارزش بالفعل مجموع مقادير نفت خاميپذير باشد: دريا بر اساس زير امكان

سال تولید گردد و ارزش مزبور بر اساس قیمت  25ظرف مدت اولین رود در انتظار مي

شود( نامیده مي "يافتهارزش تخفیف "از اين پس در اين قرارداد محاسبه شده باشد )مربوطه 

كه انتظار هاي جاري بابت مقادير نفت خاميالف ـ ارزش بالفعل مجموع هزينهاقالم زير را: 

هاي برداشت ـ عمل آوردن ـ انبار هزينهتولید گردد منجمله  سال 25رود در ظرف اولین مي

هاي اكتشافي كه طبق كردن ـ حمل و نقل ـ بارگیري و مخارج ديگر. ب ـ مجموع هزينه

 هاي اكتشافيهزينهاين قرارداد تا تاريخ كشف میدان تجاري صرف شده باشد به اضافه 

ابي بیني شده ارزيهاي پیشردد. ج ـ هزينهبقیه دوره اكتشاف خرج گ برآورد شده كه بايد در

و توسعه به اضافه ارزش بالفعل بهره سرمايه قابل پرداخت توسط شركت ملي نفت در مورد 

مذكور در باال  "يافتهارزش تخفیف"د ـ مبلغي معادل دوازده و نیم درصد میدان مربوطه. 

ـ  5جزء نباشد. داده شده  درصد قیمت تخفیف 20كسر كنند سودي باقي بماند كه كمتر از 

در كلیه مواردي كه در اين ماده ذكر شده است نرخ تنزيل  "ارزش بالفعل"به منظور احتساب 

شود در مواردي كه ـ موافقت مي 6جزء منظور خواهد شد.  25درصد به مدت  5به قرار 

نظر  ل تبادلتشخیص داده شود میداني در مرز تجاري بودن قرارداد به درخواست پیمانكار ك

نفت و پیمانكار كل براي تجاري اعالم نمودن چنین میداني به عمل خواهد بین شركت ملي 

هزينه اكتشاف  آمد با اين تفاهم كه استهالك و بازپرداخت وجوهي كه به حساب مجموع

توسط شركت ملي نفت از طريق كارگزار به طرف دوم تأديه خواهد شد بر اساس تعداد 

را  ملي نفت و پیمانكار كل بتوانند میدان ي هر بشكه صورت گیرد تا شركتمعیني سنت برا

بر طبق مقررات اين ماده و مادام كه میدان تجاري ديگري كشف نشده باشد تجاري اعالم 

ـ مقررات اين ماده عیناً در مورد هر میدان ديگري كه متعاقب كشف گردد  7جزء نمايند. 
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بیش از يك بار در  هزينه واحدي براي موضوع واحد اهم كهقابل اجرا خواهد بود با اين تف

 .محاسبه منظور نخواهد شد

o  ـ تفاهم حاصل است كه پنجاه درصد ذخاير مكشوفه قابل  1جزء ـ ذخاير ملي  19ماده

خواهد  استخراج از شمول مقررات اين قرارداد خارج و به عنوان ذخاير ملي كنار گذارده

 شود بر حسبموجب اين ماده به عنوان ذخاير ملي كنار گذارده مي شد تسهیم ذخايري كه به

اطالعات فني موجود صورت خواهد  توافق بین شركت ملي نفت و پیمانكار كل بر اساس

الف ـ ـ به منظور كنار گذاردن ذخاير ملي مقررات زير مجري خواهد بود:  2جزء گرفت. 

ه محرز گردد كه نخستین میدان يا میدانهاي تسلیم ذخاير فقط در صورتي انجام خواهد شد ك

هاي واقعي بازپرداخت مجموع هزينه (18از ماده  4طبق مقررات جزء تجاري مكشوفه )

اكتشاف و همچنین حداقل هزينه مورد تعهد براي بقیه دوره اكتشاف را كه بايد به شرح ماده 

. تفاهم حاصل است كه در طرف دوم تأديه شود تكافو خواهد نموداز طريق كارگزار به 25

از هاي اكتشافي مزبورمورد میدانهايي كه در مرز تجاري بودن قرار دارند در میزان هزينه

مقرر است تقلیل داده خواهد شد. ب ـ  18از ماده  6لحاظ اين ماده به نحوي كه در جزء 

نهاي االمكان به صورتي خواهد بود كه تعدادي از میداتسهیم ذخاير به شرح فوق حتي

به شركت ملي نفت تخصیص مكشوفه به طور جدا و پیش از توسعه به عنوان ذخاير ملي 

داده شود. ج ـ قبل از اين كه میدانهاي نفت مذكور در بند )ب( اين ماده به شركت ملي نفت 

صنعت نفت و به شرح تخصیص داده شود تعداد كافي چاه ارزيابي بر طبق روش خوب 

برداري حفر خواهد شد تا ارزيابي و در هر يك از نواحي بهره 20ماده  2مذكور در جزء 

د ـ هرگاه اجراي مقررات بند ناحیه میسر گردد. برآورد صحیح ذخاير قابل استخراج هر 

پذير نباشد فرمولي مورد توافق قرار خواهد گرفت كه به موجب )ب( فوق كالً يا جزئاً امكان

اند از میدانهايي كه به مرحله توسعه رسیده 27اده مقرر در مآن نحوه تسهیم تولید نفت 

تعديل گردد. ه ـ تسهیم ذخاير ملي در فواصل معین مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان 

و برداري موجود را به حساب آورد. میدانهاي مكشوفه جديد يا امتداد ذخاير در ناحیه بهره

و )هـ( باال هیچ گونه تغییري در خصوصیات د( ـ تفاهم حاصل است كه اجراي مقررات بند )

اين نقطه نظر نسبت موجود بین تجاري يا مالي اقتصادي اين قرارداد ايجاد نخواهد كرد و از 

 .نیافته مورد توجه قرار خواهد گرفتيافته و ذخاير توسعه ارزش ذخاير توسعه

o  برداري در طول مدت بهرهـ  1جزء برداري ـ تنظیم برنامه و بودجه عملیات بهره 20ماده

هاي مربوطه به وسیله پیمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت هاي عملیات و بودجهبرنامه

ـ در مرحله ارزيابي، پیمانكار  2جزء مورد اجرا گذارده خواهد شد.  تهیه و به شرح زير به
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 كل بعد از مشورت با شركت ملي نفت و يا رعايت دقیق روش صحیح صنعت نفت به

در مورد هر يك از نواحي مربوطه مبادرت خواهد كرد. هاي ها و بودجهاجراي برنامه

هاي جداگانه تنظیم و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعالم كشف ها و بودجهبرداري برنامهبهره

به اطالع شركت ملي نفت رسانیده خواهد  16در ماده  نخستین چاه تجاري به شرح مقرر

برنامه هاي مزبور ممكن است براي مدتي متجاوز از يك سال باشد. بودجهها و شد. برنامه

اصوالً محدود به حفر حداقل دو چاه عالوه بر  "برداريناحیه بهره"ارزيابي براي هر 

 ملي نفت و پیمانكار كل برباشد مگر در مواردي كه بین شركت مي "نخستین چاه تجاري"

گري توافق شود. اين برنامه در موارد لزوم عملیات وفق روش صحیح صنعت نفت به نحو دي

ترين محل را براي چاههاي ارزيابي خواهد بود تا مناسب نگاري تفصیلي را نیز شامللرزه

تواند گاه به گاه بر اساس نتايج حاصله در برنامه مزبور مشخص گرداند. پیمانكاران كل مي

اهم حاصل است كه پیمانكار كل تجديد بودجه مربوطه آن تجديد نظر نمايد و چنین تف و

ـ به  3جزء خواهد گذاشت. موقع اجرانظر مذكور را پس از مشاوره با شركت ملي نفت به

هاي محض اين كه میداني از طرف شركت ملي نفت تجاري شناخته شد پیمانكار كل برنامه

نمود و در  شركت ملي نفت تنظیم خواهدهاي مربوطه را براي تصويب ساالنه و بودجه

 21اي كه به منظور تعیین ظرفیت تولید مشروحه در ماده سالهها برنامه پنجتنظیم اين برنامه

اكتبر هر  15هاي مزبور قبل از ها و بودجهنظر قرار خواهد گرفت. برنامهشود موردتهیه مي

لي شركت مسال براي سال بعد تسلیم شركت ملي نفت خواهد گرديد و پس از تصويب 

فت به وسیله پیمانكار به موقع اجراء گذارده خواهد شد. از تاريخ تشكیل كمیته اجرايي ن

مورد بحث به شرحي كه فوقاً ذكر شد از هاي ها و بودجهـ برنامه 10ماده  4مقرر در جزء 

ـ پیمانكار كل موظف است  4جزء طريق اين كمیته به شركت ملي نفت تسلیم خواهد شد. 

اي مشتمل بر اطالعات كامل درباره مارس هر سال گزارش ساالنه 31روز  كه حداكثر تا آخر

 .ها در سال قبل تسلیم شركت ملي نفت نمايدبودجهها و اجراي برنامه

o  میدانهاي "الف ـ ذخاير قابل استخراج ـ با در نظر گرفتن:  1جزء ـ ظرفیت تولید  21ماده

به شرط آن كه از شمول اين كشف گردد ) "يبردارناحیه يا نواحي بهره"كه در  "تجاري

بیني طرفین در مورد بازار قرارداد خارج نباشد( و ب ـ مجموع امكانات بالقوه و قابل پیش

تصمیم يا میدانها( مشتركاً اتخاذ شركت ملي نفت و پیمانكار كل درباره میزان توسعه میدان )

ر میدان ه "يافتهظرفیت تولید توسعه"خواهند نمود و به اين ترتیب ظرفیت تولید را كه 

ز میدانها هیچ گاه نبايد ا "يافتهظرفیت تولید توسعه"شود تعیین خواهند نمود. نامیده مي

ـ بر  2جزء میدان مربوطه با رعايت روش صحیح صنعت نفت تجاوز كند.  MER حدود
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اهد شد. ا تهیه خوساله براي اجريك برنامه توسعه پنج "يافتهظرفیت تولید توسعه"اساس 

بیني خواهد نمود. میزان تولید ممكن است هر سال اين برنامه میزان تولید ساالنه را پیش

ابق روش مط "تصحیح شده تولیدظرفیت"مشتركاً مورد تجديد نظر قرار گیرد در اين صورت 

 بینيـ مجموع امكانات بالقوه قابل پیش 3جزء صحیح صنعت نفت تعیین خواهد گرديد. 

فوق ذكر گرديده عبارت از مجموع اقالم زير  1طرفین در مورد بازار به شرحي كه در جزء 

الف ـ احتیاجات شركت ملي نفت براي بازارهاي خود. ب ـ احتیاجات شركت خواهد بود: 

به نمايندگي از طرف شركت  29ملي نفت براي مقاديري كه پیمانكار كل طبق مقررات ماده 

د بازار پیدا كند. ج ـ احتیاجات طرف دوم در حدود مقاديري كه حق ملي نفت براي آن باي

از شركت ملي نفت خريداري  27دارد به قیمتهاي تضمین شده فروش به نحو مقرر در ماده 

اي در مقررات باال وارد شود هر يك از طرفین حق ـ بدون اين كه خدشه 4جزء نمايد. 

 .M.E) برداري میدانبهرهرا تا حداكثر قابلیت  يا میدانها(خواهد داشت كه توسعه میدان )

R)  درخواست نمايد و طرف ديگر با چنین تقاضايي مخالفت نخواهد كرد تا در نتیجه توسعه

 27متقاضي نسبت به درصد سهمیه خود به شرح مقرر در ماده مزبور امكان برداشت طرف 

فروش  كن طرف متقاضي همیشهبرداري میدان تأمین گردد لیبر اساس حداكثر قابلیت بهره

زء الف( )ب( يا )ج( جبیني شده طرف ديگر به موجب بند )مقادير اضافه بر احتیاجات پیش

 .خواهد نمودتضمین  22باال را تحت ترتیبات مقرر در ماده  3

o  ـ همین كه میداني تجاري اعالم گرديد شركت ملي نفت  1جزء ـ روش برداشت  22ماده

كه دو نفر از آنها را شركت ملي نفت و  "تعیین سهمیه"یته چهار نفري و كارگزار يك كم

ديگر را كارگزار تعیین خواهد كرد تشكیل خواهند داد. اعضاي كمیته تعیین سهمیه بعد نفر

هر سال تشكیل جلسه ام ژوئناز مطلع ساختن يكديگر از احتیاجات طرفین قبل از سي

بعد بايد در سر چاه توسط را كه در ظرف سال تقويميخواهند داد تا در آن تاريخ مقاديري 

همچنین مقاديري را كه به منظور تأمین احتیاجات طرفین  شركت ملي نفت برداشت شود و

ـ هر يك از طرفین  2جزء بايد در نقطه بارگیري تحويل گردد به اطالع پیمانكار برسانند. 

ظرفیت "ط درصد سهمیه خود را از حق خواهد داشت كه در مدت اين قرارداد به طور متوس

اين قرارداد در محل بارگیري برداشت  27طبق مقررات ماده هر میدان بر "يافتهتولید توسعه 

ـ براي اين كه امكان كسري برداشت طرفین ملحوظ گرديده و اجازه جبران  3جزء نمايد. 

ید ظرفیت تول"بناي مها داده شود ممكن است كه حق برداشت طرفین را براين گونه كسري

ظرفیت تولید "درصد  90كه در هیچ مورد از  "ظرفیت تولید تصحیح شده"يا  "توسعه يافته

ه: شود كنمود. براي انجام اين منظور موافقت ميكمتر نخواهد بود احتساب  "يافتهتوسعه
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ید ولظرفیت ت"الف ـ چنان چه احتیاجات طرفین با درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبناي 

خواهد  "يافتهتولید توسعهظرفیت "مساوي باشد برنامه تولید آن سال برابر با  "يافتهتوسعه

ید ظرفیت تول"بود. ب ـ چنان چه احتیاجات طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبناي 

كسري برداشت سهمیه خود را كمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت كه "يافتهتوسعه

هاي بعد جبران نمايند. براي اين كه اجازه جبران كسري برداشت داده شود و ظرف سال

ظرفیت "بعد تا تكمیل كسري حق برداشت دارند بر مبناي مقاديري كه طرفین ظرف سالهاي 

و  "ظرفیت تولید توسعه يافته"احتساب خواهد شد. تفاوت بین  "تولید تصحیح شده

ي كه نسبت مقادير كسرجبران كسري برداشت به به منظور "تولید تصحیح شدهظرفیت "

بايد توسط هر يك از طرفین جبران گردد سرشكن خواهد شد. ج ـ چنان چه احتیاجات 

به شده محاس "يافتهظرفیت تولید توسعه"يكي از طرفین از درصد سهمیه او كه بر مبناي 

داشت كه در  خود كمتر برداشت كرده حق خواهدكمتر باشد طرفي كه از درصد سهمیه

ظرف سالهاي بعد مقاديري را كه تكرار سهمیه خود پرداخت نموده است جبران نمايد و 

پذير گردد درصد سهمیه طرفین در سالهاي بعد تا جبران مقادير مزبور امكانبراي اين كه

د و خواهد شاحتساب "ظرفیت تولید تصحیح شده"جبران نهايي مقادير مزبور بر مبناي 

اي جبران كسري بر "ظرفیت تولید تصحیح شده"و  "يافتهظرفیت تولید توسعه"تفاوت بین 

براي اين كه بتوان سطح تولید را به حداكثر شد. برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهد

رسانید هرگاه طرفي كه كسر برداشت داشته كلیه مقاديري را كه براي جبران كسري در ظرف 

برداشت نكند و يا هرگاه عالوه بر مقادير تخصیص داده  تخصیص داده شده استيك سال

بماند طرف ديگر شده براي جبران كسري در يك سال ظرفیت اضافي ديگري نیز باقي 

تواند مقادير اضافي موجود مزبور را برداشت نمايد اين مقادير با توافق طرفین در يك يا مي

كند ده طرفي كه آن را برداشت ميتخصیص داده ش چند سال ظرف پنج سال آينده از درصد

ظرفیت تولید "د ـ چنان چه احتیاجات يكي از طرفین بر مبناي كم گذارده خواهد شد. 

رف ط تواند در صورت موافقتكمتر از درصد سهمیه او باشد طرف ديگر مي "يافتهتوسعه

خذ بهاي ديگر مقداري را كه به اين نحو موجود است برداشت نمايد و وجه آن را بر مأ

جبران كسري طرفي كه از سهمیه منهاي پنج سنت هر بشكه بپردازد و در اين صورت حق 

نمايند كه ـ طرفین تعهد مي 4جزء خود كمتر برداشت نموده است از وي سلب خواهد شد. 

اند كوتاهي ننموده و همان مقادير را شرحي كه اطالع دادهدر برداشت احتیاجات خود به

 .تحويل گیرند
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o  ـ تا زماني كه شركت ملي نفت نتواند از محل عوايد  1جزء ـ روش تأمین مخارج  23ماده

هاي ارزيابي و توسعه را تأمین كند هاي برنامهحاصله از عملیات مقرر در اين قرارداد هزينه

هاي مزبور را فراهم خواهند نمود. اعضاي طرف دوم از طرف كارگزار وجوه الزم براي هزينه

ـ طرف دوم در هر حال كلیه وجوه الزم براي تأمین مخارج اكتشاف را فراهم خواهد  2جزء 

همچنین هزينه ايجاد وسايلي را  هاي ارزيابي و توسعه ونمود. و نیز طرف دوم هزينه برنامه

كه براي تحويل نفت در نقطه بارگیري و براي انبار كردن و بارگیري نفت در كشتي جهت 

نمود. تفاهم حاصل است موقعي كه تولید به میزان تجاري ن خواهد صدور الزم است تأمی

شروع شود عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عملیات مقرر در اين 

هاي ارزيابي و توسعه در سال مالي بعد تخصیص داده خواهد براي پرداخت هزينهقرارداد

ـ منظور از  3جزء بود. مخارج خواهدشد و به اين ترتیب طرف دوم فقط مسئول تأمین بقیه 

عبارت  "عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عملیات مقرر در اين قرارداد"

الف ـ دريافتهاي شركت ملي الف( و )ب( زير: خواهد بود از تفاوت بین مجموع اقالم )

( وجوهي كه 1: )شود از اين قرارنفت كه از نفت تولیدي به موجب اين قرارداد حاصل مي

آورد. قرارداد به دست مي 27شركت ملي نفت از محل فروش نفت به طرف دوم طبق ماده 

ـ وجوه حاصله از فروش توسط طرف دوم به نمايندگي از طرف شركت ملي نفت به  2

كه هاي مستقیمي( ارزش نقدي فروشگاه3قرارداد مقرر شده است. ) 29نحوي كه در ماده 

منجمله معامالت پاياپاي كه بايد بر اساس قیمتهاي شود )ت انجام ميتوسط شركت ملي نف

كه شركت ملي نفت براي ( بهاي تمام شده نفت خامي4احتساب گردد(. )28مقرر در ماده 

( پرداختهاي 1كند. ب ـ پرداختهاي شركت ملي نفت: )احتیاجات داخلي ايران مصرف مي

هر فروش بايستي به شرح مقرر در بند  الحساب كه پس از وصول وجوه حاصله ازعلي

هاي جاري واريز گردد. عملیات به صندوق هزينهاين ماده بابت هزينه  5الف( و )ب( جزء )

)ج( اين ماده در موارد  5( وجوه اضافي كه توسط شركت ملي نفت به موجب جزء 2)

( 3ديه شود. )مربوطه تأ هاي جاري در سالافزايش سهم پرداختي طرفین به صندوق هزينه

و بهره متعلقه به آن براي سال مربوطه طبق مقررات ماده  "برداريوامهاي بهره"بازپرداخت 

( 5. )25براي سال مربوطه طبق مقررات ماده  "وامهاي اكتشاف"( بازپرداخت 4. )26

مالیاتهاي قابل پرداخت شركت ملي نفت به دولت كه از لحاظ اين ماده بر اساس درآمد 

ـ  4جزء احتساب خواهد شد. اصله از فروشها و عملیات مقرر در اين قراردادواقعي ح

اين ماده بايد تأديه نمايد طبق روش  2و  1وجوهي كه طرف دوم به موجب مقررات جزء 

الف ـ حسابهاي مخصوص توسط كارگزار در زير تهیه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت: 
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باشد گشوده خواهد شد و طرف دوم وجوهي را كه  هر جا از ايران و فرانسه كه مقتضي

پیمانكار كل بر طبق اين قرارداد الزم باشد در آن حسابها خواهد ريخت. ب براي عملیات 

شرح مذكور در اين ـ پیمانكار كل اختیار خواهد داشت كه بابت كلیه پرداختهايي كه به

كند. ج ـ طرف دوم تضمین قرارداد بايد به عمل آورد از حسابهاي مزبور وجه دريافت 

نمايد كه در همه اوقات وجوه كافي در حسابهاي مزبور نگاهداري گردد تا پرداخت مي

د ـ موقعي كه درآمد حاصله از كل عملي گردد. هاي انجام شده توسط پیمانكارهزينهكلیه

يد را بنماعملیات مشروحه در اين قرارداد قادر باشد كه كامالً تكافوي مخارج عملیات مزبور 

هاي بعدي ارزيابي و تولید را از محل عوايد هزينهنفت بتواند كلیه به نحوي كه شركت ملي

مزبور باال تأمین نمايد حسابهاي  3خالص نقدي حاصله از عملیات به شرح مقررات جزء 

زء جاي( به طرف دوم برگشت داده خواهد شد. در صورت وجود تتمهبسته شده و تتمه آن )

برداري به موجب اين قرارداد كه به مرحله تولید هاي جاري ناحیه بهرهالف ـ هزينهـ  5

كه در ايران نگاهداري و وجوه هاي جاريتجاري رسیده باشد از صندوق در گردش هزينه

شود پرداخت خواهد شد. میزان آن مشتركاً به وسیله شركت ملي نفت و طرف دوم تأمین مي

به محض اين كه شركت ملي نفت و كارگزار ظرفیت تولید توسعه وجوه اولیه صندوق مزبور 

گرديد. يافته اولین میدان را براي رسیدن به مرحله تولید تعیین نمودند با توافق معین خواهد

هاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت ملي نفت وجوه ب ـ هزينه

صندوق به میزاني كه توسط طرفین موجودي مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا 

پرداخته شده بود برسد و براي اين منظور شركت ملي نفت بعد از وصول عوايد حاصله از 

هاي جاري جزء بهاي نفت خام مورد فروش طبق بابت هزينه هر فروش مبلغي را كه از

اهد كرد. ج منظور شده به بستانكار حساب صندوق واريز خو 27)ج( ماده  2تعريف جزء 

 هاي جاري بهـ میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتي كه در میزان هزينه

د ـ مشاركت طرف خواهد شد. آيد با پرداختهاي جديدي به وسیله طرفین تعديلعمل مي

نسبت وجوه پرداختي دوم در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود. 

به كل وجوه پرداختي به صندوق مزبور همواره معادل نسبت درصد تولید خواهد طرف دوم 

دوم حق خريداري آن را از شركت ملي نفت دارد. ه ـ طرف 27بود كه طبق مقررات ماده 

پرداخت در حساب كنند به عنوان پیشهر يك از طرفین به صندوق پرداخت ميوجوهي كه

در صورت وجود و تتمه آن )لق نخواهد گرفت جاري تلقي خواهد شد و بهره به آن تع

اند هر كدام از طرفین در صندوق ريخته نسبت وجوهي كهتتمه( كالً در پايان دوره قرارداد به



255 

 

هرگاه طرفین توافق نمايند كه حفظ وجوه صندوق به میزان به آنان مسترد خواهد شد و نیز

 .ودش همان ترتیب به طرفین استردادندارد ممكن است قسمتي از موجودي به موجود لزومي

o  ـ وجوهي كه به توسط طرف دوم  1جزء ـ نحوه عمل تهیه وجوه توسط طرف دوم  24ماده

گردد بر حسب مورد به عنوان قرارداد تهیه مي 23ماده  2و  1از طريق كارگزار طبق جزء 

ـ مخارجي  2جزء برداري براي شركت ملي نفت تلقي خواهد شد. بهرهوام اكتشاف يا وام 

كه بابت عملیات اكتشافي صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین چاه تجاري در 

وامهاي اكتشافي تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آنها عنوان برداري بههر يك از نواحي بهره

د اين قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاري خواه 25به نحو مقرر در ماده 

رسد به شرح ـ در مورد وجوهي كه براي اجراي عملیات ارزيابي به مصرف مي 3جزء بود. 

هاي مربوط به ، هزينه15از ماده  1الف ـ با وجود مقررات جزء زير عمل خواهد شد: 

برداري كه به عنوان ذخاير ملي يافته در هر يك از نواحي بهره عملیات ارزيابي انجام

ا به عنوان میدان تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد شد. گذارده نشده يكنار

ـ كلیه  ورت برداري صهايي كه بعد از تكمیل نخستین چاه تجاري در يك ناحیه بهرههزينهب 

به عنوان ذخاير ملي كنار گذارده  گرفته باشد و آن ناحیه بعداً به موجب مقررات اين قرارداد

ـ  4جزء برداري تلقي خواهد شد. ان تجاري شناخته شود وام بهرهشود يا به عنوان مید

هاي مصرف شده در عملیات ارزيابي هر يك از نواحي هزينهتكلیف وامهاي مربوط به

آن كه تصمیم نهايي در مورد ناحیه برداري بعد از تكمیل نخستین چاه تجاري و پس ازبهره

ره آن وامها تعديل به عمل خواهد آمد. تصمیم مزبور گرفته شد معین و طبق اين تصمیم دربا

ـ كنار  2برداري. ـ استرداد ناحیه بهره 1به يكي از سه شق زير باشد: مزبور ممكن است ناظر 

برداري به موجب اين قرارداد. ـ آماده كردن آن براي بهره 3گذاردن آن به عنوان ذخیره ملي. 

ي بردارعنوان وام بهرهگیرد بهاي صورت ميـ كلیه مخارجي كه براي عملیات توسعه 5جزء 

ـ  6جزء انجام خواهد گرفت.  26تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن به نحو مذكور در ماده

)ب(  3الف( اين ماده و همین طور مخارج مذكور در جزء ) 3و  2مخارج مذكور در جزء 

هاي واقعي پیمانكار كل در معرف هزينه دسامبر هر سال تا حدودي كه 31اين ماده در  5و 

حسابرسي شده باشد به عنوان وام جداگانه  11سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده 

وامهاي مشروحه در كه به 26گرديد ولي به منظور احتساب بهره طبق ماده يك كاسه خواهد

هد بود از خواگیرد تاريخ يك كاسه نمودن آنها عبارت اين ماده تعلق مي 5)ب( و  3جزء 

 .اي كه در آن مدت مخارج مزبور انجام يافته باشدماههآخرين روز دوره سه
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o  ـ وامهايي كه طرف دوم از طريق كارگزار به  1جزء ـ بازپرداخت وامهاي اكتشافي  25ماده

در اختیار  24الف( ماده ) 3و  2منظور تأمین مخارج عملیات اكتشافي مشروحه در جزء 

گذارد بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهالك ساالنه از طريق كارگزار به نفت ميشركت ملي

اين قرارداد  18از ماده 6طرف دوم مسترد خواهد شد به جز در مواردي كه مقررات جزء 

گردد استهالك ساالنه مزبور معادل خواهد بود با يك پانزدهم كل مبلغ وامهاي اجرا مي

دسامبر سال  31مربوط به مخارجي كه تا 24ماده  الف() 3و  2اكتشافي مذكور در جزء 

مربوطه انجام گرفته است يا ده سنت آمريكايي براي هر بشكه نفت خام تولید و حفظ شده 

مانع از استرداد بقیه قسمت وام  18ماده  6باشد( اجراي مقررات جزء هر كدام كه بیشتر)

 خواهد بود كهزبور موقوف به آناكتشافي مربوطه به طرف دوم نخواهد بود ولي استرداد م

 برداري به حد كفايت رسیده باشديا نواحي( بهرهبعداً ثابت گردد كه میزان تولید از ناحیه )

شرح مذكور در باال به كلیه مبلغ وام میسر باشد. به طوري كه اعمال مقررات عام استهالك به

شت كه در هر سه ماه مبلغي ـ به منظور استرداد وجوه فوق طرف دوم حق خواهد دا 2جزء 

ر دريافت نمايد. مبلغ استهالك مذكوالذكر از شركت ملي نفت برابر با استهالك ساالنه فوق

به وسیله شركت ملي نفت به عنوان يكي از اقالم هزينه در محاسبه قیمت خريد مورد اشاره 

شروع تولید "وقع ـ مبلغ استهالك ساالنه در م 3جزء منظور خواهد شد. 27ماده  2در جزء 

 الفاحتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد:  "تجاري

قرارداد ناظر به مخارج  24الف( ماده ) 3و  2ـ مبالغ اضافي وامهاي اكتشافي مقرر در جزء 

يي كه يافته در آن سال. ب ـ مقادير واقعي نفت خام تولید و حفظ شده از میدانهاانجام 

هرگاه ترتیب موجب مقررات اين قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدين گونه كه به

هاي اكتشاف بر مبناي احتساب تعداد معیني سنت براي هر بشكه مالك عمل استهالك هزينه

تشاف هاي اكيك پانزدهم كل هزينهقرار نگیرد مبلغ استهالك ساالنه براي هر بشكه مساوي با

كه در سال مربوطه تولید و حفظ گرديده است خواهد بود. مقدار كل نفت خامي  تقسیم بر

باال  1هاي اكتشاف بر مبناي استهالك درصد مذكور در جزء هزينهـ در موردي كه 4جزء 

 گردد مبلغ اين استهالك بهپانزدهم كل مبلغ وامهاي اكتشاف( مسترد مييعني بر مأخذ يك)

پانزدهم مبلغ استهالك در هر سال معادل خواهد بود با يكد: شرح زير محاسبه خواهد ش

 مبلغ كلیه وامهاي اكتشافي كه در تاريخ استرداد يك كاسه گرديده و هنوز تماماً مسترد نشده

لف ـ اباشد. به منظور انجام اين محاسبه وامهاي اكتشافي به شرح زير تفكیك خواهد شد: 

تشافي كه پیش از اولین استهالك يك كاسه شده باشد. ب وامهاي اولیه يعني كلیه وامهاي اك

ـ وامهاي اضافي يعني مخارج اكتشاف كه در پايان هر يك از سالهاي بعدي يك كاسه شده 
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مزبور يك كاسه شده باشد به باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه در پايان هر يك از سالهاي 

 .عنوان وامهاي جداگانه تلقي خواهند شد

o  ـ وامهايي كه طرف دوم براي تأمین مخارج  1جزء برداري ـ بازپرداخت وامهاي بهره 26ماده

و  24ماده  4)ب( و  3برداري مذكور در اجزاء هاي ارزيابي در ناحیه يا نواحي بهرهبرنامه

برداري كه به وسیله هاي توسعه مربوط به نواحي بهرهبراي تأمین مخارج برنامه همچنین

شركت ملي نفت  توسعه يافته در اختیار 24ماده  5نحو مذكور در جزء  پیمانكار كل به

گذارد، توسط شركت مذكور و از طريق كارگزار به طرف دوم مسترد خواهد شد اين وام مي

ماده ظرف مدت پنج سال از تاريخ آغاز اين 4و  3اي به شرح اجزاء با احتساب بهره

پنجم وام طبق روشي كه در اين ماده معادل يك ساله برداري تجاري و با اقساط پنجبهره

استرداد هر  "میدان تجاري"ـ در مورد هر  2جزء پرداخت خواهد گرديد. مقرر گرديده است

ماهه كه اولین قسط آن بايستي باال در ده قسط شش 1طبق مقررات جزء  "برداريوام بهره"

د به عمل خواهد آمد. ولي در مورد از تاريخ يك كاسه نمودن وام پرداخته شوشش ماه بعد 

سال شروع  وامهايي كه يك كاسه كردن آنها تا پايان سالي كه تولید تجاري در ظرف آن

گرديده است صورت گیرد قسط اول شش ماه پس از اتمام سالي كه تولید تجاري به شرح 

جزء . شده است قابل پرداخت خواهد بوددر ظرف آن سال شروع  4ماده  4مذكور در جزء 

الف ـ قسط اول عبارت خواهد بود از ـ مبلغ هر قسط به شرح زير احتساب خواهد شد:  3

( 2گیرد. )اي كه متعلق به تمام مبلغ وام تعلق مي( مبلغي معادل بهره1مجموع اقالم زير: )

ـ هر يك از اقساط بعدي عبارت خواهد بود از مجموع  مبلغي معادل با يك دهم اصل وام. ب 

اي كه براي مدت شش ما به تتمه باقیمانده اصل وام پس از ( مبلغي معادل بهره1زير: ) اقالم

بهره وام بر دهم اصل وام. ( مبلغي معادل با يك2گیرد. )پرداخت آخرين قسط تعلق مي

از تاريخ يك كاسه كردن كه به شرح جزء اساس مدت واقعي وام بر حسب ماههاي تقويمي

تاريخ پرداخت قسط مربوطه احتساب گیرد تا ك بار صورت ميهر سه ماه ي 24ماده  6

ـ بهره مزبور در تاريخ يك كاسه كردن هر قسمت از وام به نرخ جاري  4جزء خواهد شد. 

در بازار اروپا  (Eurobonds)المدت اوراق قرضه اروپاييتنزيل ناظر بر وامهاي متوسط

شركتهاي درجه اول كه از لحاظ اعتبار محاسبه خواهد شد اوراق قرضه مزبور بايستي توسط 

و اعضاي طرف دوم قابل مقايسه و نیز داراي فعالیت در بازار بازرگاني با شركت ملي نفت 

به منظور  نمايند كهطرفین بدين وسیله توافق ميالمللي باشند منتشر شده باشد. مالي بین

و در  (Lehman Brothers) تعیین نرخ جاري مزبور نرخي را كه توسط لهن برادرز

در پايان  (.White Weld and Co) اعالم او توسط وايت ولد اند كمپانيصورت عدم 
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تفاهم حاصل هر سه ماه در بازار لندن به آنها اعالم گردد مالك عمل قرار دهند و چنین 

ماهه هرگاه نرخي كه به شرح فوق براي وامهاي يك كاسه شده در هر دوره سه است كه

ماهه مزبور به نرخ قابل اعمال براي سه گردد از هفت درصد در سال تجاوز نمايداعالم مي

 .قرار هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد

o  25ـ شركت ملي نفت در ظرف مدت  1جزء ـ فروش تضمین شده به پیمانكار كل  27ماده 

شرح مقرر در  به "برداري تجاري در ناحیه واگذار شدهتاريخ آغاز نخستین بهره"سال از 

 2مقداري از نفت خام تولیدي در ناحیه واگذار شده را به قیمتي كه در جزء  4ماده  4جزء 

مقدار نفت خام مزبور بر اساس زير مقرر است فوب كشتي به طرف دوم خواهد فروخت. 

 "ظرفیت تصحیح شده"يا  "يافتهظرفیت توسعه"درصد  45الف ـ زير تعیین خواهد شد: 

آن هزار بشكه روزانه يا مساوي با 275.000قسمتي از ظرفیت تولید كه كمتر از  نسبت به

بشكه  275.000درصد نسبت به قسمتي كه از ظرفیت تولید مزبور كه زايد بر  30باشد. ب ـ 

ـ قیمت نفتي كه بايد طرف دوم در برابر فروش تضمین شده مذكور  2جزء روزانه باشد. 

روط بر اين مشكايي يا فرانك فرانسوي يا لیره استرلینگ خواهد بود باال بپردازد به دالر امري

كه پولهاي مزبور قابل انتقال باشد. قیمت قابل پرداخت مزبور براي هر سال مجموع مبالغ 

معادل استهالك مخارج  25ماده  1الف ـ مبلغي به شرح مقرر در جزء زير خواهد بود: 

ـ مبلغي معادل استهالك ساالنه24اده الف( م) 3و  2اكتشاف مشروحه در جزء  هاي هزينه. ب 

به اضافه مخارج توسعه كه مستقیماً  24ماده  5)ب( و  3ارزيابي و توسعه به شرح جزء 

( اين استهالك ساالنه به قرار هر 1صورت گرفته باشد مشروط بر آن كه: )توسط طرف اول 

 آن مقدار فرضي نفت خام كه دربشكه بر حسب نسبت هزينه عملیات ارزيابي و توسعه به 

ساب آيد احتيافته ساالنه در عدد ده به دست ميتولید توسعهنتیجه ضرب كردن ظرفیت 

( زير تعديل 3( و )2خواهد شد. نرخ استهالك ساالنه مزبور عنداللزوم بر طبق مقررات )

یشتر( يا بكمتر ) ساله اول مقادير واقعي نفت تولیدي( چنان چه در پايان پنج2خواهد گرديد. )

( باال( 1مشروح در ) يافتهبر اساس ظرفیت توسعهاز كل مقادير تخصیص داده شده باشد )

ي هاهزينهيا كاهش( خواهد يافت كهنرخ استهالك ساالنه بر حسب مورد به طوري افزايش )

مل ( هرگاه وسايل ح3بعدي بالتمام مستهلك گردد. )ارزيابي و توسعه ظرف مدت پنج سال 

كه از بیش از يك میدان تولید شده است به كار رود و بارگیري براي تحويل نفت خامي

تأسیسات مذكور بر طبق محاسبه مذكور در باال خواهد كه معادل با مبلغ استهالك هزينه آنها )

بود( در پايان هر سال بر حسب برداشتهاي واقعي از هر میدان تعديل خواهد گرديد. ج ـ 

هاي جاري هر بشكه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار كردن و ل هزينهمبلغي معاد
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 5هاي جاري مشروحه در جزء هزينهبارگیري در مورد هر میدان كه از طريق صندوق كل 

الف( و )ب( و )ج( درصد جمع اقالم ) 2تأمین گرديده است. ه ـ مبلغي معادل با  23ماده 

و جمع  28التفاوت بین قیمت تعیین شده بر طبق ماده مابه درصد 50و ـ مبلغي معادل فوق. 

درصد مذكور فوق معادل  50الف( و )ب( و )ج( فوق. تفاهم حاصل است كه میزان اقالم )

اري همك شود كه بهباشد كه در مواقع مختلف شامل شركتهايي مينرخ مالیات بر درآمدي مي

ـ طرف دوم قیمت خريد نفت  3جزء  مشغول هستند.شركت ملي نفت در ايران به كار

ماهه مالي پرداخت هر مدت سهرا كه به نحو مشروحه فوق تحويل او گردد در خاتمهخامي

 .خواهد نمود

o  ـ قیمتهاي مذكور در اين قرارداد به نحو زير تعیین خواهد  1جزء ـ تعیین قیمتها  28ماده

در امور صنعت نفت تخصص داشته الف ـ يك كمیته چهار نفري مركب از افرادي كه شد: 

د دوم تعیین گرديده باش و دو نفر آنها توسط شركت ملي نفت و دو نفر ديگر توسط طرف

دو بار در هر سال در آخر ماههاي مارس و سپتامبر و يا به دفعات بیشتر بنا به تقاضاي كتبي 

ق تحقیداد.  انجام منظورهاي زير تشكیل جلسه خواهندشركت ملي نفت يا طرف دوم جهت 

قیمتهاي فروش تجاري فوب نفت خام كه در خلیج فارس در طي دوازده ماه گذشته توسط 

ن شود. اياشخاص ثالث فروخته و تحويل ميو من جمله طرف اول( بهكنندگان نفت )عرضه

قیمتها بايد از طريق گواهي و هرگونه وسايل ديگر اخذ اطالعات دقیق به تحقیق بپیوندد. 

یمت شود قكه به موجب اين قرارداد به طرف دوم تحويل ميیمتهاي فوب نفت خاميتعیین ق

ر تعیین آن گردد و دمزبور بر مبناي متوسط قیمتهايي كه به طريق باال دريافت شده تعیین مي

حجم خريد و فروشها ـ مدت قراردادهاي مربوطه موقعیت جغرافیايي بنادر بارگیري و 

كیفیت نفت خامهايي كه به طور عموم به وسیله فروشندگان  مخصوص و همچنین درجه وزن

لیكن معامالتي و خريداران در خلیج فارس در مقايسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفت

به معني معامالت پاياپاي يا معامله با شركتهاي فرعي و تابعه( كه مالحظه تصنعي در آنها )

بود. ب ـ قیمتهاي فوب تعیین شده به نحو اهدهیچ وجه مورد استناد نخو دخالت دارد به

( محاسبه كلیه پرداختهاي 1الف( فوق اساس محاسبات زير خواهد بود: )مذكور در بند )

كه طبق اين قرارداد تحويل او موقتي طرف دوم در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خامي

ماه قبل از  12ف دوم طي ( تعديل و تصفیه نهايي كلیه پرداختهاي موقت كه طر2گردد. )مي

است. ج ـ هرگاه كمیته  كه طبق اين قرارداد تحويل گرفته به عمل آوردهبابت نفت خامي

الف( فوق تشكیل جلسه دهد ولي بتواند به توافق نرسد طرفین ابتدا نظر يك مذكور در بند )

خواهد نمود  بكنند كسكه با توافق هم انتخاب ميالمللي بیطرف راكارشناس صالحیتدار بین
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به موقع اجرا  38و هرگاه نظر كارشناس مزبور مورد قبول يكي از طرفین نباشد مقررات ماده 

 .خواهد شدگذارده 

o  ـ طرف دوم متعهد است عالوه بر مقدار تضمین  1جزء ـ كمك در امر بازاريابي  29ماده

 شركت ملي نفت شود به درخواستبه او فروخته مي 27كه به موجب ماده شده نفت خامي

مقادير از نفت خام تولیدي به موجب اين قرارداد را به شرح زير ظرف مدت ده سال از 

و يا از طرف شركت ملي برداري تجاري براي خود خريداري نمايد تاريخ آغاز نخستین بهره

 الف ـ تا دو میلیون تن در سال براي مدتي كه ظرفیت تولید توسعهنفت به فروش برساند. 

ز تجاوبرداري مشمول اين قرارداد از پنج میلیون تن در سال يا نواحي( بهرهافته ناحیه )ي

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 

ت تفاهم حاصل استي كه ظرفیت تولید مزبور از ده میلیون تن در سال تجاوز كند. در صور

هر موقع كه ظرفیت تولید افزايش يابد تعهدات طرف دوم براي فروش مقادير اضافي مقرر كه

ـ طرف  2جزء بعد تحقق خواهد پذيرفت.  تقويميدر بندهاي )ب( و )ج( باال از اول سال

كند يا از كه به موجب اين ماده از شركت ملي نفت خريداري ميرا دوم بهاي نفت خامي

دالر آمريكا يا فرانك فرانسه يا لیره استرلینگ فروشد به طور ماهانه به طرف آن شركت مي

خواهد پرداخت و از اين  28به شرط قابل انتقال بودن آن پولها( و به قیمت مقرر در ماده )

ازرگاني خود به عنوان هزينه باال سري كسر خواهد گذاشت هاي بازاي هزينه بابت مبلغي در

ـ نیم سنت امريكايي در هر بشكه براي مقادير  1كسري مزبور معادل ارقام زير خواهد بود: 

ـ يك و نیم سنت در  2خريداري شده يا فروخته شده تا میزان دو میلیون تن در يك سال. 

در يك سال خريداري يا فروش شده باشد.  هر بشكه براي مقادير زايد بر دو میلیون تن كه

 العملگونه هزينه يا حقهیچ مشروط بر اين كه طرف دوم يا كارگزار او هیچ گاه حق مطالبه

بازاريابي جز آن چه كه در باال ذكر يا وجه ديگري از شركت ملي نفت بابت كمك در امر

 .شد نخواهد داشت

o  گردد با رعايت كه توأماً با نفت خام تولید مي ـ گاز طبیعي 1جزء ـ گاز طبیعي  30ماده

الف ـ استفاده پیمانكار كل در ترتیب تقدم مشروحه زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت: 

جريان عملیات مقرر در اين قرارداد. ب ـ احتیاجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف 

یز خواهد بود. ج ـ تخصیص به نداخلي كه شامل احتیاجات مربوط به مواد اولیه پتروشیمي

با اين تفاهم كه براي احتساب نسبت مذكور هر  27طرفین قرارداد به نسبت مقرر در ماده 

سانتیگراد معادل يك متر مكعب نفت خام تلقي درجه 15هزار متر مكعب گاز طبیعي در 
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ستگاههاي الف( و )ب( تحويل گاز در سر د) 1ـ در موارد مذكور در جزء  2جزء خواهد شد. 

هیچ عنواني پرداختي از اين تفكیك گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچ يك از طرفین به

ـ هرگاه پس از منظور نمودن مقادير تخمیني  3جزء بابت به طرف ديگر نخواهد نمود. 

الف( و )ب( مقدار اضافي گاز طبیعي همراه با نفت باقي ) 1حداكثر احتیاجات موضوع جزء 

ركت ملي نفت ايران از طريق كارگزار از طرف دوم درخواست خواهد نمود كه شبماند 

)ج(  1بر طبق جزء ظرف شش ماه به وي اطالع دهد آيا مايل است كه سهمیه مقرر خود را

باال از گاز اضافي مورد بحث خريداري نمايد يا خیر. اظهار طرف دوم كه به نحو فوق اعالم 

هرگاه طرف دوم سهمیه مقرر خود را از مقادير بود. یر خواهدشده باشد قطعي و غیر قابل تغی

گاز قابل تحويل به او طبق شرح باال خريداري نمايد در اين صورت قیمت قابل پرداخت به 

نفت ايران و همچنین كلیه شرايط ديگر مربوطه به تحويل گاز مذكور با توافق شركت ملي

خواهد  تعیینبیني شده است ن قرارداد پیشمابین طرفین و بر مبناي اصولي كه در ايفي

 شرح مذكوردر صورتي كه طرف دوم از خريد و تحويل گرفتن سهمیه مقرر خود بهگرديد. 

منظور داشتن احتیاجات  )ج( خودداري نمايد كلیه مقادير گاز مذكور كه پس از 1در جزء 

از  اههاي تفكیك گازالف( باقي بماند توسط شركت ملي نفت در سر دستگ) 1موضوع جزء 

نحوي كه آن شركت مقتضي بداند مورد استفاده قرار خواهد نفت برداشت خواهد شد و به

ـ در صورت كشف ناحیه  4جزء گرفت و هیچ پرداختي از اين بابت به عمل نخواهد آمد. 

برداري گاز الف ـ وجود ناحیه بهرهبرداري گاز طبیعي مقررات زير اجراء خواهد شد: بهره

اين ماده  6گردد كه نخستین چاه گاز تجاري به شرح جزء طبیعي موقعي محرز تلقي مي

همان برداري گاز را بهموردي پیمانكار كل حدود ناحیه بهرهتكمیل شده باشد در چنین 

ذكر گرديده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شركت ملي  17نحوي كه در ماده 

زيابي كه متناسب با چنین ناحیه بداند تصمیم اتخاذ خواهد نسبت به اجراي برنامه ارنفت

نمود. ب ـ در خاتمه كارهاي ارزيابي به شرح مذكور در فوق، كارگزار پس از مشورت با 

برداري گاز مورد نظر را استرداد ناحیه بهرهكه يا شركت ملي نفت تصمیم خواهد گرفت. 

زي انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل نمايد معذلك در مخارجي كه براي چنین ناحیه گا

براي انجام عملیات اكتشافي تضمین شده منظور و به حساب  12مخارجي كه به موجب ماده 

و يا: گذارده خواهد شد. اندبرداري نفت خام كه وارد مرحله توسعه شدهناحیه يا نواحي بهره

با ر اين قرارداد توسعه دهد )برداري گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج دناحیه بهره

 اجراي هرگونه برنامه توسعهتوجه به مقررات مربوط به ذخاير ملي( در چنین صورتي قبل از 

ع هاي تولید و قیمت با توجه به نوبرداري موافقت طرفین درباره شرايط ناظر بر هزينهو بهره
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برداري كه از بابت بهره ـ هرگاه يك ناحیه 5جزء بود. و تركیب گاز مزبور الزم خواهد 

ذخیره ملي كنار گذاشته نشده است داراي نفت خام و گاز طبیعي هر دو باشد و آن ناحیه از 

نفت خام به موجب مقررات اين قرارداد به عنوان يك میدان تجاري شناخته نشود نظر تولید

عي ید گاز طبیتولبرداري مزبور را به منظور در صورتي كه طرفین بخواهند كه ناحیه بهره

)ب( باال را در آن مورد به موقع اجرا  4توسعه بدهند ممكن است طرز عمل مقرر در جزء 

چاه گازي است كه قابلیت تولید آن  "نخستین چاه گاز تجاري"ـ منظور از  6جزء بگذارند. 

 پانزده روز متوالي محرزدر جريان طبیعي به میزان روزانه يك میلیون متر مكعب براي مدت

 .گرديده باشد

o  ـ اعضاي طرف دوم بدين وسیله مجتمعاً و منفرداً در  1جزء ـ انتقال و واگذاري  31ماده

برابر شركت ملي نفت ايران مسئولیت انجام صحیح و به موقع تعهداتي را كه به موجب 

ي ـ درصد اولیه مشاركت اعضا 2جزء نمايند. باشد تقبل ميقرارداد بر عهده طرف دوم مياين

ـ انترپريز  1طرف دوم در تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي اين قرارداد به شرح زير است: 

ـ  3 %28آجیپ( آ.)ـ آجیپ اس.پ. 2 %32الف( دوشرش اداكتیويته پترولیر اراپ )

ـ اوستريشه  5 %15ـ پتروفینا اس آ  4 %20هیسپانويل( هیسپانیكاد و پترولئوس اس آ )

به شرط موافقت كتبي و قبلي شركت ملي نفت ايران  %5فو( ام.او.گ آگ )مینرالئول فروالتون

كه بدون دلیل موجه از اعطاي آن خودداري نخواهد شد( هر يك از اعضاي طرف دوم )

تواند هر موقع كه بخواهد همه و يا قسمتي از تعهدات و مزايا و مذكور در باال ميشرح به

اعضاي ديگر طرف دوم هر يك از ن قرارداد مقرر است بهمنافع اقتصادي را كه به موجب اي

الف ـ اين گونه انتقاالت نسبت به مسئولیت طرف دوم در منتقل نمايد مشروط بر آن كه: 

الف( و يا باال مؤثر نخواهد افتاد. ب ـ اراپ ) 1برابر شركت ملي نفت ايران به شرح جزء 

الیه شناخته شده باشد در میان منتقل زير 3الف( كه به موجب جزء شركت فرعي اراپ )

ـ هر يك از  3جزء مشاركت را دارا خواهد بود.  اعضاي طرف دوم همواره باالترين درصد

تواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از تعهدات و مزايا اعضاي طرف دوم مي

شركتهاي زير منتقل نمايد: قرارداد مقرر است به موجب اين و منافع اقتصادي خود را كه به

دهنده تحت كنترل آنها باشد. ب ـ شركت يا شركتهايي الف ـ شركت يا شركتهايي كه انتقال

دهنده باشد. ج ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل شركت يا كه تحت كنترل انتقال

كنترل از لحاظ مقررات اين جزء منظور از الف( يا )ب( فوق باشند. شركتهاي مذكور در )

يك شركت عبارت است از مالكیت مستقیم يا غیر مستقیم اكثريت منافع در سهام آن شركت، 

جه هیچ ودهنده را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهطرف انتقالچنین انتقالي 
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الف( به شرط موافقت قبلي و كتبي شركت ملي ـ اراپ ) 4جزء معاف و مبري نخواهد كرد. 

ل كتواند هر موقع كه بخواهد وظايف و حقوق و تعهداتي را كه به عنوان پیمانكارمي نفت

 الف( به طور مستقیمدارد به شركت يا شركتهاي ديگر انتقال دهد مشروط بر آن كه اراپ )

شركتهاي مزبور را در اختیار داشته  يا غیر مستقیم كنترل الاقل نود درصد سهام شركت يا

هرگونه انتقالي توسط هر كدام از اعضاي طرف دوم به جز آن چه كه طبق ـ  5جزء باشد. 

كتبي و قبلي شركت  فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب موافقت 4و  3و  2اجزاء 

ملي نفت خواهد بود و شركت مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأيید هیأت وزيران و تصويب 

ـ هر شخصي كه به واسطه تحصیل حق يا عنواني در  6ء جزقوه مقننه را نیز تحصیل نمايد. 

ت تعهدا مزايا و منافع اقتصادي طرف دوم به موجب قرارداد طرف قرارداد شناخته شود كلیه

هر يك از اعضاي طرف دوم را كه به موجب اين قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت. 

رات اين ماده عملي گردد از پرداخت ـ هرگونه انتقال يا واگذاري كه به موجب مقر 7جزء 

 .هرگونه مالیات و حقوق و عوارضي در ايران معاف خواهد بود

o  ها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطالعات كلیه طرحها و نقشهـ اطالعات محرمانه  32ماده

اين  موجبو فني و هرگونه اطالعات مشابه مربوط به عملیات فني پیمانكار كل كه بهعلمي

ارداد مقرر است توسط طرف دوم پیمانكار كل محرمانه تلقي خواهند شد بدين معني كه قر

شركت ملي نفت ايران افشا كنند و شركت از  مندرجات يا مفهوم آنها را نبايد بدون رضايت

 .دادن رضايت بدون دلیل موجه امتناع يا در اعالم آن تأخیر نخواهد كرد

o  ـ كلیه ماشین آالت ـ وسايل ـ وسايل نقلیه آبي ـ  1جزء ـ واردات و گمرك  33ماده

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 

شتي ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم كآالت فوالدي ـ لوازم اداري ـ اشیاء و اثاث ـ حوايج

استحفاظي دستگاههاي تعلیماتي ـ محصوالت نفتي كه در ايران موجود نباشد و كلیه اجناس 

جويي و حسن جريان عملیات و وظايف پیمانكار كل از لحاظ صرفهديگري كه منحصرا ً

ه نفت بضروري باشد بدون پرداخت هیچ گونه حقوق گمرك و مالیات به نام شركت ملي

مواد فوق شامل حوايج طبي و جراحي و لوازم بیمارستان و ايران وارد خواهد شد. 

 محصوالت طبي و دارو و اسباب طبي و اثاث و ادواتي كه در تأسیس و گرداندن بیمارستان

ـ پیمانكار كل با تصويب شركت ملي نفت  2جزء و داروخانه ضروري باشد نیز خواهد بود. 

هر وقت كه مقتضي باشد اشیايي را كه براي استفاده موقت وارد كرده حق خواهد داشت 

ـ پیمانكار كل نیز  3جزء معافیت از حقوق صادراتي و مالیاتها مجدداً صادر نمايد.  است با
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كه به طور غیرموجه در اعطاي آن حق خواهد داشت كه با موافقت شركت ملي نفت ايران )

را كه به طور موقت وارد شده است در ايران بفروش اييامتناع يا تأخیر نخواهد شد( اشی

رساند در اين صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشريفات الزم 

مقررات جاري و تسلیم اسناد الزم ترخیص به پیمانكار كل بر عهده خريدار خواهد  طبق

ن كارگزار و پیمانكار كل و ـ اجناسي را كه براي استفاده يا مصرف كارمندا 4جزء بود. 

مقررات و وابستگان تحت تكفل كارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد با رعايت 

هاي مربوطه جاري در ايران و با پرداخت هرگونه حقوق وارداتي و گمركي و ساير نامهآيین

پیمانكار  ـ 5جزء توان وارد كرد. گیرد ميميمالیاتها كه در موقع ورود معموالً به آن تعلق 

كند كه در تحصیل لوازم و حوايج خود نسبت به اشیايي كه در ايران ساخته و كل تعهد مي

آن كه اشیاء مذكور از لحاظ نوع جنس و قیمت شود رجحان قايل شود مشروط بريا مهیا مي

هنگام و به مقادير مورد نیاز و قابلیت مصرف در امور مورد نظر در مقام و موجود بودن به

خارجي در شرايط مساعد مساوي قرار داشته باشد. در مقايسه قیمت اشیاء  يسه با اشیاءمقا

ه مالیاتهايي ك وارداتي با اشیاء ساخته و مهیا شده در ايران كرايه و هرگونه حقوق گمركي و

جزء طبق اين قرارداد نسبت به اشیاء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 

واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشريفات گمركي  ـ كلیه 6

ولي مشمول تر نخواهد بود )سنگینبوده كه اين تكالیف از آن چه معموالً مجري است

 .باشد(پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نمي

o  اين قرارداد  3خدماتي كه طرف دوم به موجب مقررات ماده  هیچ قسمت ازـ مالیات  34ماده

عملیات پیمانكار كل كه دهد موجب مسئولیت براي پرداخت مالیات نخواهد بود. انجام مي

شركت ملي نفت ايران در مورد باشد مشمول مالیات نخواهد بود. از نوع غیر انتفاعي مي

آيد بر طبق مقررات قرارداد به عمل ميدرآمد ويژه خود از فروش نفتي كه به موجب اين 

 3در مواردي كه پیمانكار كل طبق مقررات جزء خواهد بود. اساسنامه خود مشمول مالیات 

كند مقررات مالیاتي جاري قسمتي از عملیات خود را به پیمانكار فرعي واگذار مي 10از ماده 

 .مورد پیمانكار فرعي مزبور اجراء خواهد شدايران در

o ـ كارگزار و پیمانكار كل به شرح مفاد اين ماده  1جزء ـ پول رايج و ارز خارجي  35ه ماد

هاي ارزي جاري نامهدر مورد كلیه عملیات مقرر در اين قرارداد مشمول مقررات و آيین

ـ كارگزار به منظور تأمین احتیاجات پیمانكار كل وجوه الزم را به  2جزء خواهد بود. ايران

 4در جزء  يي يا هر پول ديگري كه مقتضي باشد در حسابهاي مخصوص مقرردالر آمريكا

دهد توسط ـ مبالغي كه طرف دوم به شركت ملي نفت وام مي 3جزء خواهد ريخت.  23ماده 
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شروط بر م شركت اخیر به دالر آمريكايي فرانك فرانسه يا لیره استرلینگ مسترد خواهد شد

بدون آن كه در كلیات مراتب فوق محدوديتي حاصل ل باشند. اين كه ارزهاي مزبور قابل انتقا

و همچنین  27ماده  2شود قیمت خريد مقادير فروشهاي تضمین شده مذكور در جزء 

بايستي به عمل آيد توسط طرف دوم به دالر  29ماده  2كه به موجب جزء پرداختهايي

ن كه شرط ايخواهد شد به  آمريكايي فرانك فرانسه يا لیره استرلینگ به طرف اول پرداخت

ـ الف ـ دفاتر اصلي و محاسبات پیمانكار كل يا  4جزء ارزهاي مزبور قابل انتقال باشند. 

كارگزار به دالر آمريكايي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران 

پول ايران اي تسعیر خواهد شد كه با آن نرخ آمريكايي به نرخ معدل واقعي ماهیانهدالربه

خريداري شده است و  توسط پیمانكار كل يا كارگزار در ماه مزبور در مقابل دالر آمريكايي

هرگاه اين گونه خريد ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي 

هر هزينه انجام شده يا وجوه وصول شده به پیش مأخذ تسعیر خواهد شد. ب ـ هرگونه

دالر آمريكايي يا ريال ايراني بر اساس متوسط نرخ خريد و فروش آن پول پولي جز 

نیويورك در پايان وقت اداري روزي كه انجام هزينه و يا وصول وجوه در آن روز صورت در

 به گواهي بانك مركزيگرفته باشد به دالر آمريكايي تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور بايد

يد و فروش ارز در نیويورك اعالم نشود نرخي كه به جاي هرگاه روزي نرخ خرايران برسد. 

عبارت خواهد بود متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك بايد مالك عمل قرار بگیرد

از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نیويورك كه به گواهي بانك مركزي ايران 

د بحث در نیويورك اعالم نشده باشد خارجي موررسیده باشد. در صورتي كه نرخ براي ارز 

نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در باال به جاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز 

به كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه به معامالتي در نیويورك

 هرگونهر دوره ساالنهگیرد مناسب تشخیص دهد. ج ـ در پايان هكه با ارز مزبور صورت مي

تفاوت ارزي در دفاتر پیمانكار كل يا كارگزار كه در نتیجه تغییرات حاصله در نرخهاي 

باشد بر حسب مورد به اقالم مربوطه افزوده و يا از آنها كم مذكور ارزي صورت گرفته 

ل ـ دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه كارگزار يا پیمانكار ك 5جزء خواهد شد. 

ل آمريكايي يا هر پو بتوانند پول ايران را كه براي عملیات مورد احتیاج است در مقابل دالر

ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد به نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعیض 

عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك نرخ ارز بازرگاني علیه آنها خريداري نمايند.

وز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غیر ايراني كه كالً يا بعضاً از صدور در ر

به ترتیب ارزش( غیر از نفت خام تولید شده در ايران و صادراتي ايران ) كاالهاي عمده
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موجود باشد محصوالت آن به دست آمده باشد هر موقع كه بیش از يك چنین نرخ بانك 

بود كه در مقابل آن حداكثر واحدهاي پول ايران به دست بیايد  نرخ تسعیر نرخي خواهد

ـ  6جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. تمام بهاي گواهینامه ارزي يا امثال آن جزء الينفك

كارگزار يا پیمانكار كل ملزم به تبديل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهند بود 

دانند بايد از طريق خود در ايران الزم ميهاي عملیاتولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينه

ـ در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان  7جزء بانكهاي مجاز به پول ايراني تبديل كنند. 

هرگونه وجوه يا آن اعضاي طرف دوم و يا كارگزار و يا پیمانكار كل مجاز خواهند بود كه

ته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين آزادانه در خارج از ايران داش دارايي را

خواهند بود كه  وجوه يا دارايي از عملیات آنها در ايران به دست آمده باشد و همچنین مجاز

حسابهايي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار 

هاي مزبور به وسیله كارگزار و يا پیمانكار داراييحسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و 

كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه 

اين قرارداد  6به شرط آن كه دارايیهاي مزبور طبق ماده يا منتقل و صادر نمايند.نگاهداشته و

الر غیر از د ي تعیین قیمتي كه به ارزيبه مالكیت شركت ملي نفت درنیامده باشد. برا

آمريكايي اعالم شده باشد نرخ تغییر مربوطه عبارت خواهد بود از متوسط نرخهاي خريد و 

شده باشد و در صورتي كه نرخي براي ارز فروش ارز كه به وسیله بانك مركزي ايران اعالم

فروش نیويورك براي  مورد بحث توسط آن بانك اعالم نشده باشد متوسط نرخهاي خريد و

پايان وقت اداري روزي كه آن ارز دريافت شده طبق گواهي يونیون بانك ارز مورد نظر در

ـ بعد از خاتمه اين قرارداد دولت  8جزء سويس زوريخ مالك عمل قرار خواهد گرفت. 

كار نايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه به پول ايران در اختیار كارگزار و يا پیما

وجوه مزبور از عملیات مقرر در اين قرارداد حاصل شده باشد  كل باشد تا آن جا كه

ترس دسدرخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به نرخي بانكي ارز كه به طور عموم دربه

ه گیرد به ارزهاي ياد شدخريداران دالر آمريكايي يا فرانك فرانسه يا لیره انگلیسي قرار مي

 هايـ مديران و كاركنان غیر ايراني پیمانكار كل يا كارگزار و خانواده 9جزء ل باشد. قابل تبدي

آزادانه آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي را كه در خارج از ايران دارند

توانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوايج آنها ولي نه نگاهداشته يا انتقال دهند و مي

اين قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهندمنظور سفتهبه 

كه در ايران معامالت ارزي از هر قبیل به غیر از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت 

ـ مديران يا كاركنان غیر ايراني كارگزار يا پیمانكار كل كه  10جزء تصويب كند انجام دهند. 
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خدمت  شود حق خواهند داشت طي هرسال در مدت ادامهان به ريال پرداخت ميحقوق آن

پس از كسر مالیات( خود در درصد حقوق خالص ) 50خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 

ـ مديران  11جزء از ايران خارج كند. آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه

زار يا پیمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را يا كاركنان غیر ايراني كارگ

ماه اخیر خدمت  24پنجاه درصد حقوق ناويژه نمايند حق خواهند داشت مبلغي كه ازترك مي

 .آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند

o  ـ هیچ گونه قصور يا ترك هیچ كدام از طرفین  1جزء فرس ماژور( ـ قوه قهريه ) 36ماده

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 

ـ بدون آن كه در كلیات  2جزء قصور و ترك مزبور از پیشامد قوه قهريه ناشي شده باشد. 

حكم باال محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پیشامد قوه قهريه كه از حیطه اقتدار 

اجراي هرگونه تعهد يا اعمال هرگونه حقي را كه به موجب هر كدام از طرفین خارج باشد 

 اين قرارداد مقرر است غیر ممكن سازد يا تأخیري در آن ايجاد كند به طريق زير عمل

الف ـ مدتي كه تأخیر در اجرا و اعمال تعهد و حق مزبور طول كشیده شده باشد شد: خواهد

به مدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و ب ـ هرگاه ادامه مدت قوه قهريه 

اي مساوي با مدت مزبور تمديد خودي خود براي دورهكمتر از يك سال نباشد اين قرارداد به

حقوقي كه به موجب قرارداد در مورد تمديدهاي اضافي در نظر اين امر بهخواهد شد و 

ـ مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از  3جزء اي وارد نخواهد آورد. گرفته شده است خدشه

اين كه طرفین اين مسأله را كه آيا قرارداد به علت آن كه اجراي آن كامالً غیر مقدور گرديده 

 .به داوري مراجعه كنند 38طبق مقررات ماده شود بر است بايستي فسخ

o  گذشته از مواردي كه در اين قرارداد جلب نظر ـ ارجاع اختالف به كارشناس  37ماده

بیني شده است طرفین حق خواهند كارشناس براي حل مسايل مخصوصي مصرحاً پیش

ررات داد را طبق مقاين كه اختالفات مربوط به اجرا يا تعبیر ناشي از اين قرارداشت پیش از 

به قضیه مورد طرف را نسبتهیأت داوري مراجعه دهند نظر يك كارشناس بي به 38ماده 

را  كند بايستي تصمیم خوداختالف استعالم نمايند طرفي كه اقدام به أخذ نظر كارشناس مي

روز از تاريخ دريافت  15كارشناس با توافق طرفین مدت به اطالع طرف ديگر برساند. 

طالعیه تعیین خواهد شد در صورتي كه طرفین ظرف مدت مذكور از تعیین ا

خودداري نمايند اين طور تلقي خواهد شد كه از ترتیب خاص ارجاع امر به كارشناس

هرگاه طرفین در تعیین نام كارشناس ظرف مهلت مقرر فوق اند. كارشناس صرف نظر نموده
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كدام هرمه مشتركي با تأكید روي نظرياتي كهتوافق نمودند خصوصیات مأموريت وي را طي نا

در صورتي كه كارشناس در مسايل مورد اختالف دارند به اطالع كارشناس خواهند رسانید. 

مأموريت خود را قبول كند نظريات طرفین و همچنین نظريات مشاورين آنها را پیش از 

هار نظري خواهد بود گزارش كارشناس متضمن اظتنظیم گزارش خود استماع خواهند نمود.

اي از كارشناس نسخهكه مستند بر اسباب موجهه در مورد مسايل مورد اختالف باشد. 

هر يك از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه مأموريت او اعالم گرديده است به

تري تمديد گردد ممكن است به مدت طوالني طرفین تسلیم خواهد نمود. مدت مزبور

ماهه اولیه تصمیم به تمديد آن بگیرند. در ن كه طرفین پیش از انقضاي سهمشروط بر اي

كارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر باال تسلیم نمايد مأموريت وي  صورتي كه

نظر كارشناس فقط در صورتي براي طرفین يافته تلقي خواهد شد. بخودي به خود پايان

اء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر يك از طرفین كه با اتفاق آرآور خواهد بود كه بهالزام

نباشد حق خواهد داشت كه مسئله ارجاع شده به كارشناس را طبق مقررات نظر مزبور موافق 

خواهند داشت هیأت داوري ارجاع نمايد. در آن صورت طرفین كامالً حققرارداد به 38ماده 

 .ر برابر هیأت داوري مورد استناد قرار دهندكه گزارش كارشناس را ضمن جريان رسیدگي د

o  ـ هرگونه اختالف ناشي از اجراء يا تعبیر مقررات اين قرارداد توسط  1جزء ـ داوري  38ماده

يك نفر داور  يك هیأت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفین

انتخاب خواهند كرد كه سمت  و دو داور مزبور قبل از شروع به رسیدگي داور ثالثي را

داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ  رياست هیأت داوري را خواهد داشت. هرگاه دو نفر

ارجاع داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و هرگاه طرفین به طرز ديگري توافق ننمايند 

ا قاضي يدانمارك )هر يك از طرفین به وسیله ريیس عالیترين دادگاه درخواست داور ثالث به

ـ اگر يكي از طرفین ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر  2جزء همطراز او( تعیین خواهد شد. 

به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطالع طرف 

ي يا قاضنرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به ريیس عالیترين دادگاه دانمارك )ديگر

همطراز او( مراجعه و تقاضاي تعین سه نفر داور بنمايد. داوراني كه توسط ريیس مزبور 

شوند نبايستي مستخدم ايران يا فرانسه يا ايتالیا يا اسپانیا يا بلژيك و يا اتريش برگزيده مي

مزبور باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن هیچ يك از ممالك بوده باشد و نبايد تبعه

ـ داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعالم  3جزء ها داشته باشد. كشور

و يا  دانماركو در صورتي كه توسط ريیس عالیترين دادگاه تعیین خود به طرفین قرارداد )

قاضي همطراز او تعیین شده باشند به ريیس مزبور( اطالع خواهند داد و در غیر اين صورت 
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اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به كردهشد كه سمت مزبور را رد چنین تلقي خواهد

هیأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به ـ اگر اختالف به 4جزء عمل خواهد آمد. 

ذارند. اجرا بگنمايند كه مفاد آن را با حسن نیت به مورداكثريت صادر شود و طرفین تعهد مي

ا طرفین تعیین خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق ـ محل و تشريفات داوري ر 5جزء 

ـ طرفین  6جزء خواهد شد.  نشود محل و تشريفات داوري از طرف هیأت داوري تعیین

منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتي( را براي هیأت داوري فراهم همه نوع تسهیالت )

. اختالف الزم باشد به دست آورند تعیین تكلیفخواهند كرد تا هرگونه اطالعاتي را كه براي 

تواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا عدم حضور يا امتناع يكي از طرفین داوري نمي

ـ مادام كه تصمیم يا رأي داوري صادر نشده توقف  7جزء هر يك از مراحل داوري بشود. 

 نیست. در صورتي كهعملیات يا فعالیتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزام 

تصمیم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصمیم يا رأي مزبور ممكن 

هاي داوري به ـ هزينه 8جزء است ترتیب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 

هر علت يكي از اعضاي هیأت ـ هرگاه به 9جزء تشخیص هیأت داوري تعیین خواهد شد. 

س از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكمیل رسیدگي داوري پ

اختالف نباشد و چنان چه طرفین به صورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از مورد به

شین تقاضا كند كه جان توانند از ريیس عالیترين دادگاه دانمارك يا قاضي همطراز اوطرفین مي

ـ تا حدي كه مورد داشته باشد  10جزء مقررات اين ماده تعیین نمايد.  عضو مزبور را بر طبق

شود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. ضمن تصمیمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر مي

طرفین هر يك از آنها ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي به 11جزء 

تقاضاي تفسیر آن را بنمايد. رأي اولیه را صادر نموده و تواند از هیأت داوري تصمیم يا مي

اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي تأثیري نخواهد داشت تفسیر مزبور بايد ظرف مدت يك 

هر اجراي تصمیم يا رأي تا صدور تفسیر يا انقضاي يك ماه )ماه از تاريخ تقاضا داده شود و 

ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين  12جزء . كدام زودتر واقع شود( معوق خواهد ماند

ـ  13جزء قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پیدا كند معتبر خواهد بود. 

هیأت داوري هرگاه طرفین در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پیش از آن كه 

 رأي داوري مبتني بر رضايت) صورترأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق به 

 .طرفین( ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هیأت داوري پايان خواهد پذيرفت

o  متن فارسي و فرانسه و متن انگلیسي اين قرارداد هر سه معتبر ـ زبانهاي متن قرارداد  39ماده

أت داوري هیاست در صورتي كه اختالفي پیش آيد و به داوري ارجاع شود هر سه متن به
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عرضه خواهد شد كه قصد طرفین را از روي هر سه متن تفسیر نمايند. هرگاه بین سه متن 

انگلیسي معتبر خواهد بود. مزبور اختالفي در مورد حقوق و وظايف طرفین پیدا شود متن 

شركت امضاء و مبادله گرديد. در تهران  1969مارس  3مطابق با  1347اسفند  12به تاريخ 

ريريز انترياست هیأت مديره و مديريت عامل به وسیله: دكتر منوچهر اقبال فت ايران ملي ن

انويل هیسپبه وسیله: آ. به وسیله: آجیپ اس.پ.الف( دورشرش اداكتیويته پترولیه اراپ )

لئول به وسیله: اوستريشه مینراپتروفینا اس آ به وسیله: هیسپانويل( دوپترولئوس اس آ )

ول سوسیته فرانسز دپتراز لحاظ قبول تكالیف و وظايف مربوطه او ام اف( ونگ آگ )فروالت

 سوفیران(ديران )

  ناحیه واگذار شده از جهت مغرب و شمال و مشرق محدود تعريف ناحیه واگذار شده ضمیمه الف

ول جغرافیايي ط) 24هم برسند. ـ خواهد بود كه در نقاط مشخصه زير متعاقباً بهبه خطوط مستقیمي

ثانیه( كه در خط سه میلي دريايي  20دقیقه و  50درجه و  27ثانیه عرض جغرافیايي  23درجه و  51

 30دقیقه و  38درجه و  52طول جغرافیايي ) 23نفت ايران واقع است. ـ قرارداد با شركتهاي عامل

دقیقه  59درجه و  51فیايي طول جغرا) 22ثانیه( ـ  30دقیقه و  18درجه و  28ثانیه عرض جغرافیايي 

درجه و  51طول جغرافیايي الف ـ )دقیقه و صفر ثانیه(  46درجه و  28ثانیه عرض جغرافیايي  56و 

دقیقه و صفر ثانیه( ب ـ عرض جغرافیايي  37درجه و  29ثانیه عرض جغرافیايي  56دقیقه و  59

دقیقه و صفر  37درجه و  28ايي دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافی 52درجه و  53طول جغرافیايي )

 29درجه و  28دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي  52درجه و  53طول جغرافیايي ) 32ثانیه( ـ 

 26ثانیه عرض جغرافیايي  18دقیقه و  24درجه و  53طول جغرافیايي ) 31دقیقه و صفر ثانیه(. ـ 

شركتهاي عامل نفت ايران واقع رار دارد باثانیه( كه در خط سه میلي دريايي ق 50دقیقه و  56درجه و 

حد جنوبي همان حد سابق واقع در سه میلي دريا خواهد بود كه به عنوان  24تا  31از نقطه است. 

رش انترپريز دورشتعیین گرديده است. حدود ناحیه عملیات در قرارداد با شركتهاي عامل نفت ايران

سان دو ناتو ـ آ. آجیپ اس.پ.فرانسه( پاريس ) 15تون ناحیه خیابان تال 7شماره اداكتیويته پترولیه 

اسپانیا( مادريد )پالزا دو واسكوزدومال  12شماره آ اس.هیسپانیكا دوپترولئوس.ايتالیا( میالن )

شماره اوستريشه مینرالئول فروالتونگ آگ بلژيك( بروكسل )خیابان دواللوا  33شماره آ اس.پتروفینا.

جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال  1969تاريخ سوم مارس اتريش( وين ) 9ناحیه اتوواگنر پالتز  5

 تهرانجمشید خیابان تختشركت ملي نفت ايران رياست هیأت مديره و مديريت عامل 

 [ :عالیجناب ]بین شركت ملي  1969عطف به قرارداد پیمانكاري كه در تاريخ سوم مارس پیوست

 نمايیم كهرساند كه ما قبول ميبه اطالع مين و اعضاي طرف دوم به امضاء رسیده است. نفت ايرا

اين قرارداد به طرف دوم تعلق  26و  24)ب( و  3اي كه در نتیجه وامهاي مشروحه در مواد هر بهره
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ز منابع نیز بهره وامهايي كه امكاناً طرف دوم جهت انجام عملیات مقرر در اين قرارداد ا گیرد ومي

ر هاي ارزيابي و توسعه مذكور دهزينه به نسبت هربشكه(ديگر تحصیل كند جزء استهالك ساالنه )

خوشوقت خواهیم شد كه در صورت موافقت با مراتب قرارداد منظور شود.  27)ب( از ماده  2جزء 

اراپ صمیمانه  با تقديم احتراماتهاي ضمیمه را مرجوع فرمايید. فوق اين نامه را امضاء و نسخه

ارس به تاريخ سوم مموافقت شركت ملي نفت فو ام.او.آ. هیسپانويل پتروفینا.الف( آجیپ اس.پ.)

آجیپ فرانسه( پاريس ) 15خیابان تالتون ناحیه  7شماره انترپريز دورشرش ادواكتیويته پترولیه  1969

پالزادوواسكوزدومال  12شماره وپترولئوس اس آ هیسپانیكا دايتالیا( سان دو ناتو ـ میالن )آ. اس.پ.

اوستريشه مینرالئول بلژيك( بروكسل )خیابان دواللوا  33شماره پتروفینا اس آ مادريد اسپانیا 

جناب آقاي  1969تاريخ سوم مارس اتريش( وين ) 9ناحیه اتوواگنر پالتز  5شماره فروالتونگ آگ 

مشید جخیابان تختشركت ملي نفت ايران ت مديره و مديريت عامل رياست هیأدكتر منوچهر اقبال 

امضاء رسیده قرارداد كه در اين تاريخ بین طرفین به 31از ماده  2عطف به جزء عالیجناب: تهران 

مه نسبت به انتقاالتي كه در خاتاست تفاهم ما اين است كه شركت ملي نفت ايران از اعطاي موافقت 

هر يك از سالهاي مرحله يا مراحل بعدي بین اعضاي طرف اكتشاف يا در خاتمه  مرحله اول دوره

ـ در تاريخ انتقال تولید تجاري هنوز  1خودداري نخواهد كرد مشروط بر آن كه: عمل آيد دوم به

ه بیش دهندالشركه اولیه انتقال ـ چنین انتقالي منتج به اين نشود كه میزان سهم 2شروع نشده باشد. 

قرارداد  31ماده  3الف( و يا شركتهاي فرعي آن كه طبق جزء ـ اراپ ) 3درصد تقلیل پیدا كند.  50از 

با . را دارا باشندالشركهگیرند همیشه در بین اعضاي طرف دوم بیشترين سهمطرف انتقال قرار مي

ركت موافقت شفو .اماو.آ. هیسپانويل پتروفینا.الف( آجیپ اس.پ.اراپ )تقديم احترامات صمیمانه 

 1969به تاريخ سوم مارس ملي نفت 

o  امضاء[ قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده و يك ضمیمه و دو نامه متبادله[

تهاي نفت ايران و شركمنضم به قانون قرارداد پیمانكاري اكتشاف و تولید بین شركت ملي 

 اماميرئیس مجلس سنا ـ جعفر شريفباشد. اروپايي مي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=70727 
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 ـ قرارداد ضمیمه راجع به پیمانكاري و اك تشاف و تولید نفت در قطعه جنوبي سه استردادي ماده واحده 

كیلومتر مربع كه بین  12860بندرعباس به مساحت تقريبي در  ( Consortiom) از كنسرسیوم

تصويب امضاء و به  (Continental ) شركت ملي نفت ايران با شركت نفت امريكايي كنتینانتال

 .شودآن داده مي هیأت دولت رسیده است تصويب و اجازه مبادله و اجراء

  امضاء[ قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه[

العاده روز شوراي ملي و در جلسه فوقيك هزار و سیصد و چهل و هشت به تصويب مجلس 

س ريیاست. چهارشنبه دوم مهر ماه يك هزار و سیصد و چهل و هشت به تصويب مجلس سنا رسیده 

  اماميمجلس سنا ـ جعفر شريف

 قرارداد نفت با شركت نفت كنتینانتال وشركت ملي نفت ايرانبینقرارداد پیمانكاري اكتشاف و تولید

 شركت كنتینانتال

o  قرارداد منعقده در تهران به تاريخ هفدهم فروردين يك هزار و سیصد و چهل و هشت مقدمه

قوانین  شركتي كه مطابقز يك طرف و شركت نفت كنتینانتال)بین شركت ملي نفت ايران ا

نظر به اينكه شركت ملي نفت ايران كشور دالوار از كشورهاي متحده امريكا( از طرف ديگر. 

مايل است همكاري و خدمات پیمانكار ذيصالحیتي را به منظور تأمین مخارج و انجام 

ال نظر به اينكه شركت كنتینانتب نمايد. قلمرو كشور ايران جل عملیات نفتي در قسمتي از

سرمايه و صالحیت فني و تخصص اداري و امكانات بازاريابي الزم را براي به عهده گرفتن 

اشد. بمنظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ايران دارا ميآمیز عملیات بهو انجام موفقیت

ع نیت به موقرا با صمیمیت و حسن هر دو طرف قصد دارند كه مقررات قرارداد نظر به اينكه

علیهذا شركت ملي نفت ايران و شركت كنتینانتال اويل به شرح زير توافق اجراء بگذارند. 

 :نمايندمي

o  جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء كند معني بعضي ـ تعريفات  1ماده

 تعاريف زير خواهدظ اين قرارداد به شرحاز اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحا

 "پیمانكار كل"ـ  2عبارت است از شركت ملي نفت ايران.  "شركت ملي نفت"ـ  1بود: 

اين  31عبارت است از شركت نفت كنتینانتال يا هر شركتي كه به موجب مقررات ماده 

و ضمیمه يا ضمائم  عبارت است از اين سند "قرارداد"ـ  3قرارداد طرف انتقال شناخته شود. 

 "نفت خام"ـ  5عبارت است از نفت خام و گاز طبیعي و يا هر يك از آنها.  "نفت"ـ  4آن. 

هیدروكاربورهاي مايع و عبارت است از نفت خام طبیعي، اسفالت طبیعي و كلیه

يعني گاز  "گاز طبیعي"ـ  6حاصل شود. هیدروكاربورهاي فشرده كه به حالت طبیعيمنجمله

هیدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز و هیدروكاربورهاي مايع كلیه تر و
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آيد و نیز گاز باقیمانده كه پس از سواكردن به دست ميكه از طريق جدا كردن از گاز طبیعي 

از لحاظ اين قرارداد عبارت  "قیمت"ـ  7هیدروكاربورهاي مايع از گاز تر باقیمانده باشد. 

عملیات "ـ  8گردد. اين قرارداد تعیین مي 28تهايي كه بر طبق مقررات ماده است از قیم

عبارت  "متر مكعب"ـ  9اين قرارداد.  8عبارت است از كلیه كارهاي مشروحه در ماده  "نفتي

تاريخ "ـ  10است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. 

انون مربوط به تصويب اين قرارداد به توشیح ملوكانه عبارت است از تاريخي كه ق "اجراء

ـ  12گالن امريكايي در شصت درجه فارنهايت.  42عبارت است از  "بشكه"ـ  11برسد. 

عبارت است از  "اموال"ـ  13عبارت است از اراضي پوشیده از آب و غیر آن.  "اراضي"

عبارت است از تأسیسات نصب  "تأسیسات ثابت"ـ  14كلیه تأسیسات ثابت و اموال منقول. 

شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و براي عملیات 

عبارت است از كلیه ماشین  "اموال منقول"ـ  15اين قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. موضوع 

وسائل خودرو و  آالت ـ لوازم ـ ابزار ـ آالت ـ ادوات ـ اسباب ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ

وسائط نقلیه ـ اثاث ـ مواد خواربار و كلیه اجناس ديگري جز تأسیسات ثابت كه براي ساير 

مورد نیاز  8از ماده  1جزء  انجام عملیات و وظائف مقرر در اين قرارداد به شرح مندرج در

ر عبارت از ناحیه مشخص شده د "واگذار شده"يا  "ناحیه واگذاري شده"ـ  16باشد. 

اين قرارداد  13ضمیمه الف يا نواحي كه بعد از تقلیل ناحیه مزبور به موجب مقررات ماده

مشخص  17اي كه در ماده عبارت است از ناحیه "برداريناحیه بهره"ـ  17باقي بماند. 

 4عبارت است از تاريخي كه به موجب بند  "تاريخ آغاز تولید تجاري"ـ  18گرديده است. 

 .قرارداد معین شده باشداين  4از ماده 

o  شركت نفت كنتینانتال بدين وسیله از طرف شركت ملي نفت به سمت ـ پیمانكار كل  2ماده

 .دهدگردد تا عملیات و وظائف مقرر در اين قرارداد را انجام پیمانكار كل منصوب مي

o  اين قرارداد  پیمانكار كل خدمات مشروح در زير را به نحو مقرر درـ موضوع قرارداد  3ماده

پیمانكار كل اداره و انجام كلیه الف ـ خدمات فني براي شركت ملي نفت انجام خواهد داد: 

برداري نفت در ناحیه واگذاري باشد بر عهده عملیات الزم را كه مربوط به اكتشاف و بهره

پیمانكار كل وجوه الزم براي انجام و تكمیل عملیات خواهد داشت. ب ـ خدمات مالي 

كتشافي و همچنین در صورت پیدايش نفت وجوه الزم جهت انجام عملیات ارزيابي و ا

كه به موجب اين قرارداد مقتضي باشد در اختیار شركت ملي نفت قرار خواهد  توسعه را

پیمانكار كل صورت داد. عملیات اكتشاف مطابق مقررات اين قرارداد منحصراً بريسك 

ف شده در عملیات مزبور به صورت وام بدون بهره خواهد گرفت و بنابراين وجوه مصر
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كشف و تولید نفت به میزان تجاري خواهد بود. شود كه بازپرداخت آن موقوف بهتلقي مي

شود هاي ارزيابي و توسعه در اختیار شركت ملي نفت قرار داده ميمنظور هزينهوجوهي كه به

ين قرارداد بازپرداخت خواهد شد. ج ـ وام با بهره تلقي و بر طبق روش مقرر در ابه عنوان 

كند كه مقاديري نفت خام به نحو مقرر در اين قرارداد پیمانكار كل تعهد ميخدمات بازرگاني 

شركت ملي نفت د ـ اجرت از طرف شركت ملي نفت در بازارهاي دنیا به فروش برساند. 

ام شده مقاديري از نفت كند كه به عنوان اجرت در قبال خدمات انجبدين وسیله تضمین مي

كه به موجب مقررات اين قرارداد عملیات توسعه  برداري راخام تولیدي از نواحي مورد بهره

در آن انجام شده و به عنوان ذخیره ملي كنار گذاشته نشده باشد به قیمتي كه توافق گردد به 

 .بفروشدپیمانكار كل 

o  اد از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي ـ مدت اين قرارد 1جزء ـ مدت قرارداد  4ماده

ـ حداكثر دوره  2جزء تعیین خواهد گرديد.  15و  12خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد 

نه سال  12بیني شده به موجب اين قرارداد مشروط به رعايت مقررات ماده اكتشاف پیش

عملیات اكتشافي منتج به ثبوت  12ساله مقرر در ماده هفت هرگاه در پايان دورهخواهد بود. 

و اين قرارداد خاتمه برداري نگردد دوره اكتشاف به خودي خود پايان خواهد يافتناحیه بهره

براي دو سال ديگر  12ماده  5خواهد پذيرفت مگر اينكه دوره اكتشاف مطابق مقررات جزء 

ان خواهد يافت. ساله پاي9قرارداد در انقضاي دوره تمديد شده باشد كه در آن صورت 

 برداري به ثبوتمعذلك چنانچه در انقضاي دوره اكتشاف مزبور وجود ناحیه يا نواحي بهره

امه برداري مزبور اديا نواحي بهرهرسیده باشد عملیات طبق مقررات اين قرارداد فقط در ناحیه

چاه  برداري موقعي خواهد بود كه كشف نخستینـ آغاز دوره بهره 3جزء خواهد يافت. 

برداري دوره بهرهمحرز شده باشد. مدت اين قرارداد از لحاظ  16تجاري بر طبق تعريف ماده 

جزء سال از تاريخ آغاز نخستین تولید تجاري در ناحیه واگذار شده خواهد بود.  25مزبور 

ـ تاريخ آغاز تولید تجاري مذكور باال در مورد هر میدان تجاري تاريخي خواهد بود كه  4

و صدور نفت خام حاصله از ن تاريخ كلیه تأسیسات و وسائل الزم براي حمل و نقل در آ

میدان مزبور بر يك مبناي منظم به شرح مقرر در مواد اين قرارداد تكمیل گرديده و بعالوه 

نفت خام تولیدي آن میدان بر مبناي صادرات منظم فروش حداقل يكصد هزار متر مكعب 

 .و تحويل شده باشد

o ـ كلیه وجوه الزم براي عملیات اكتشاف ارزيابي و توسعه  1جزء ـ تأمین وجوه  5 ماده

حاصله  بیني شده در اين قرارداد توسط پیمانكار كل تأمین خواهد شد تا آنگاه كه وجوهپیش

شود به حدي برسد كه شركت از عملیات موضوع اين قرارداد كه عايد شركت ملي نفت مي
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ـ همچنین  2جزء و توسعه بنمايد. هاي عملیات ارزيابي مین هزينهملي نفت را قادر بر تأ

تفاهم حاصل است كه مسئولیت شركت ملي نفت در برابر پیمانكار كل نسبت به بازپرداخت 

شود فقط در صورتي خواهد بود كه میدان تجاري مي( باال پرداخته 1وجوهي كه طبق جزء )

 .و تولید به میزان تجاري شروع شده باشد اين قرارداد كشف 18به شرح تعريف ماده 

o  ـ نفتي كه به موجب مقررات  1جزء ـ مالكیت شركت ملي نفت در مورد نفت و اموال  6ماده

ـ  2جزء شود كالً در سر چاه به شركت ملي نفت تعلق خواهد داشت. اين قرارداد تولید مي

ه مورد استفاده قرار گرفته باشد بكلیه اموالي كه براي عملیات پیمانكار كل تهیه شده و يا 

الف ـ كلیه اراضي و تأسیسات بود. شرح مقررات زير در تملك شركت ملي نفت خواهد 

ثابت به نام شركت ملي نفت تحصیل خواهد شد و در مالكیت آن شركت خواهد بود. ب ـ 

ده صیل شكلیه اموال منقول كه به منظور استفاده در انجام عملیات موضوع اين قرارداد تح

ـ هرگاه پیمانكار كل اين طور تلقي كند كه اموال منقول  1باشد تابع مقررات زير خواهد بود: 

 در تمام مدتي كه براي استهالك آنها در نظر گرفته است مورد استفاده كامل نخواهد بود از

 هرگاهشركت ملي نفت درخواست خواهد كرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نمايد. 

شركت ملي نفت ظرف سي روز از تاريخ اعالم پیمانكار كل جواب ندهد موافقت شركت 

مدتي كه تمام بهاي استهالك آن به ملي نفت تحصیل شده تلقي خواهد شد. اين اموال تا

حساب عملیات منظور نگرديده باشد در مالكیت پیمانكار كل باقي خواهد ماند و موقعي كه 

هرگاه پیمانكار كل الكیت شركت ملي نفت وارد خواهد شد. مكامالً مستهلك گرديد در

بخواهد اينگونه اموال را كه كالً مستهلك نشده است از ايران صادر كند شركت ملي نفت 

درخواست  33از ماده  2مطابق مقررات جزء  مختار خواهد بود موقعي كه پیمانكار كل

ت مانده بهاي دفتري آنها خريداري كند اموال مزبور را با پرداخموافقت آن شركت را مي

ـ در كلیه موارد ديگر اموال به محض تحصیل در مالكیت شركت ملي نفت وارد  2نمايد. 

در عملیات اكتشاف و خواهد شد و تمام هزينه خريد آنها بر حسب آنكه به منظور مصرف 

ر برداري دهرهبرداري تحصیل شده باشد به عنوان جزوي از وام اكتشافي و يا وام بيا بهره

ـ كلیه موجوديهاي انبار و اجناس مصرفي كه توسط  3جزء همان سال منظور خواهد شد. 

تحصیل محضپیمانكار كل براي استفاده در عملیات موضوع اين قرارداد تحصیل شده باشد به

اي كه عمال از آن شده به در مالكیت شركت ملي نفت در خواهد آمد و بر حسب استفاده

ـ در مدت  4جزء خواهد گرديد.  برداري منظورزيي از وام اكتشافي و يا وام بهرهعنوان ج

اعتبار اين قرارداد پیمانكار كل حق استفاده كامل از كلي اراضي و تأسیسات ثابت و اموال 

در ناحیه واگذار شده دارا خواهد بود. همچنین  منقول تحصیل شده به موجب اين قرارداد را
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تواند از نفت تولید شده در ناحیه واگذاري تا آنجا كه پیمانكار كل مي تفاهم حاصل است

 .عملیات مجاز به موجب اين قرارداد الزم و مقتضي باشد مجاناً استفاده نمايدكه براي اجراي 

o  پیمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ اجرا ـ ثبت پیمانكار كل  7ماده

تسلیم وانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايراندرخواست ثبت خود را طبق ق

 .نمايد

o  ـ عملیاتي كه اجازه انجام آن به موجب اين قرارداد داده شده  1جزء ـ عملیات مجاز  8ماده

شناسي ـ ژئوفیزيكي و روشهاي ديگر الف ـ اكتشاف نفت از طريق زمیناست عبارتست از: 

 عملیات اكتشاف و هرگونه وظائف ديگري كه به طور معمول بامنجمله حفر چاه براي نفت 

برداري مربوط باشد. ب ـ حمل نفتي كه بر طبق اين قرارداد تولید شده از میدانها به و بهره

منجمله هر وسیله كنار دريا و انبار كردن نفت و تحويل نفت تولیدي از ناحیه واگذار شده به 

ف ديگري كه به طور معمول با انبار كردن و حمل نفت بارگیري در كشتي و هرگونه وظائ

ـ پیمانكار كل فعالیتهايي را كه براي انجام عملیات موضوع اين قرارداد  2جزء مربوط باشد. 

تفاهم حاصل است كه الزم و يا به طور معقول مرتبط به آن باشد بر عهده خواهد داشت. 

، تلگراف و ، تلفن، بندرراههاي آهنها و ساختمان آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره

استفاده از آنها مشروط به اجازه قبلي و كتبي سیم و سرويسهاي هوايي و سرويسهاي بي

دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجراي شركت ملي نفت به عمل خواهد آمد و شركت 

اموجه خواهد نمود كه اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخیر نملي نفت كوشش

تواند به منظور تسريع در اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد پیمانكار كل ميتحصیل شود. 

ايت شود و با رع بدون اينكه از میزان مسئولیت او در برابر شركت ملي نفت چیزي كاسته

 .پیمانكاران فرعي را به كار بگمارد 10از ماده  3مقررات جزء 

o  اراضي، آب و حقوق ارتفاقي كه به نحو معقول مورد رتفاقي ـ اراضي، آب و حقوق ا 9ماده

احتیاج پیمانكار كل براي انجام عملیات مقرر در اين قرارداد باشد توسط شركت ملي نفت 

تحصیل اراضي آب و حقوق ارتفاقي و در اختیار پیمانكار كل گذارده خواهد شد.  تحصیل

ملي نفت ايران به عمل خواهد آمد و بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شركت 

االجاره پرداختي بابت بهاي خريد يا مالاساسنامه مذكور خواهد بود. تابع شرايط مقرر در 

هاي مربوط به آن بر حسب هزينهتحصیل اراضي، آب و حقوق ارتفاقي مذكور به عالوه 

 .منظور خواهد شدبرداري مقرر در اين قرارداد اكتشاف يا بهرههاي مورد جزء هزينه

o  ـ اداره عملیات نفتي مربوط به ناحیه واگذار شده با رعايت  1جزء ـ اداره عملیات  10ماده

ـ پیمانكار كل  2جزء گردد. مقررات اين قرارداد از تاريخ اجرا به پیمانكار كل محول مي
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ملیات الف ـ بذل مساعي در اجراي عمخصوصاً ملزم به انجام تعهدات زير خواهد بود: 

حد اعال و بر طبق روش خوب صنعت نفت. ب ـ مطلع اكتشافي در ناحیه واگذار شده به

نگاهداشتن شركت ملي نفت مستمراً از جريان كلیه عملیاتي كه بايد به موجب مقررات اين 

پیشرفت كار در مورد عملیات انجام يافته و  قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش ماهانه

ارش جامع و نهايي در پايان هر كار معین. ج ـ فراهم كردن وسائل تا همچنین تسلیم گز

نمايندگان شركت ملي نفت بتوانند در هر موقع معقولي عملیات مقرر در اين قرارداد را 

د ـ نگاهداري ارقام و اطالعات كامل از جمیع عملیات فني كه طبق اين بازرسي نمايند. 

ي حسابهاي عملیات خود به طريقي كه ارقام و اطالعات گردد. ه ـ نگاهدارقرارداد انجام مي

اتخاذ روش هاي عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و هزينه مربوط به

حسابداري مناسب براي اين منظور كه با توافق طرفین تعیین و گاه به گاه با توجه به 

و ـ محدود قرار خواهد گرفت. شود مورد تجديد نظرپیشرفتهايي كه در آينده حاصل مي

كردن استخدام كارمندان خارجي به حداقل با تأمین اين منظور كه تا آنجا كه به طور معقول 

مشاغل تخصصي فني كه ايرانیان حائز عملي باشد كارمندان خارجي فقط براي تصدي 

 وجه دائم بهز ـ تمعلومات و تجربه الزم براي احراز آن مشاغل يافت نشود استخدام شوند. 

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 

شناسي و ژئوفیزيك و برداري و زمینو مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشه هادقیق نقشه

همچنین جمیع و تولید و ساير امور مشابه مربوط به عملیات مقرر در اين قرارداد و حفاري 

ـ  3و فني كه در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده باشد به دست آورد. جزء اطالعات علمي

پیمانكاران فرعي بسپارد مشروط تواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را بهپیمانكار كل مي

 20000ـ قبالً درباره انتخاب هر پیمانكار فرعي كه بهاي قرارداد او بیش از الف بر اينكه: 

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 

اين ماده انتخاب شود و در صورت تساوي شرايط به  5جزء  مقرراتبازرگاني و با توجه به

نمايند ـ بدين وسیله طرفین موافقت مي 4جزء فرعي ايراني حق تقدم داده شود. پیمانكاران 

ـ سمت مديريت عملیاتكه در انقضاي شصت ماه از تاريخ آغاز نخستین تولید تجاري:   الف 

راني كه از طرف شركت ملي نفت تعیین گردد در سازمان پیمانكار كل بر عهده يك نفر اي

گردد مدير مذكور زير نظر مديرعامل كه از جانب پیمانكار كل تعیین ميمحول خواهد شد. 

خواهد داشت.  مسئولیت اداره عملیات جاري تولید و حمل و نقل و انبارداري و بارگیري را
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 و دو نفر نماينده پیمانكار ب ـ يك هیئت اجرايي مركب از دو نفر نماينده شركت ملي نفت

هاي مربوط به عملیات توسعه و بودجه ها وكل جهت نظارت در تهیه و اجراي كلیه برنامه

جلسات هیئت مذكور هر سه ماه يك بار يا به دفعات بیشتر هر تولید تشكیل خواهد شد. 

 5جزء شد.  موقع كه نمايندگان شركت ملي نفت يا پیمانكار كل تقاضا نمايند منعقد خواهد

ـ پیمانكار كل و شركت ملي نفت همواره سعي كامل خواهند نمود براي تأمین اين منظور 

 .انجام رسددارترين هزينه از لحاظ اقتصادي به كه عملیات با صرفه

o  ـ پیمانكار كل هر سه ماه يك بار صورتحساب  1جزء ـ محاسبات پیمانكار كل  11ماده

هايي را كه طي آن سه ماه توسط د صورتحساب مزبور بايد هزينهها را تهیه خواهد كرهزينه

ها را تا پايان آن پیمانكار كل به موجب اين قرارداد انجام شده و همچنین جمع كل هزينه

بعد از پايان سه ماهي سه ماه نشان بدهد. صورتحسابهاي مزبور حداكثر ظرف دو ماه 

شركت ملي نفت خواهد شد مگر در مورد  ها در آن مدت صورت پذيرفته تسلیمهزينهكه

ماه مارس سال بعد براي شركت  31دسامبر كه بايستي تا  3ماهه منتهي به صورتحساب سه

اي به حق شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه بدون اينكه لطمهملي نفت ارسال شود. 

مذكور را حسابرسي ساالنه او كه ذيالً مقرر شده است وارد شود صحت صورتحسابهاي 

مورد رسیدگي و تحقیق قرار دهد و از پیمانكار كل بخواهد كه مدارك و اسناد هزينه كافي 

هر يك از اقالم خرج الزم را براي توجیهبراي اثبات آنها ارائه بنمايد و همچنین توضیحات

كه در آن صورتحسابها وارد شده است بدهد. براي اين منظور شركت ملي نفت حق خواهد 

هاي مربوط درخواست كتبي توضیحات بخواهد و همچنین سند هزينهه به موجبداشت ك

 ظرف يكبه بعضي از اقالم وارده را مطالبه كند مشروط بر آنكه درخواست مزبور حداكثر

هر سال به ـ مخارج فوق پس از آنكه 2جزء ماه از تاريخ ارسال صورتحسابها انجام گیرد. 

رفین المللي داشته و مورد قبول طیتدار كه معروفیت بینوسیله يك مؤسسه حسابرسان صالح

افي هاي اكتشرسیدگي گرديد، طبق مقررات اين قرارداد بر حسب مورد به عنوان هزينهباشد 

گزارش حسابرسي اينگونه برداري صحیح توسط طرفین پذيرفته خواهد شد. يا بهره

يان سال مالي مورد گزارش به محاسبات در مورد هر سال مالي حداكثر سه ماه پس از پا

هايي ـ پیمانكار كل در محاسبات خود تمام هزينه 3جزء شركت ملي نفت تسلیم خواهد شد. 

را كه در ايران و يا خارج از ايران منحصراً و الزاماً به منظور اجراي عملیات مقرر در اين 

هايي كه پیمانكار كل جزو انجام داده است به قیمت واقعي منظور خواهد نمود. هزينه قرارداد

هاي اداري او در هزينه كند ممكن است شامل بخش معقولي ازحسابهاي خود منظور مي

ايران باشد كه بر اساس اصول حسابداري متداول كه به طور يكنواخت رعايت خواهد شد 
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بهاي خدماتي كه ممكن است به وسیله شركت مادر و شركتهاي فرعي يا گردد. احتساب مي

ن شد با ايبسته پیمانكار كل به عمل آيد به حساب بدهكار هزينه عملیات منظور خواهد وا

الزحمه و بهره و هیچ عنوان شامل عوامل هزينه باالسري و حقتفاهم كه اين قبیل مخارج به 

است به قیمت واقعي خدمات اضافه گردد هاي ديگري كه ممكن هزينهسود و يا هرگونه

زحمه الثناي بهره متعلق به وامهاي ارزيابي و توسعه و به استثناي حقاستنخواهد بود به

 .گرددقرارداد در حساب منظور مي 29و  26مقرر در مواد بازاريابي كه به نحو 

o  ـ پیمانكار كل متعهد است مبلغ ده  1جزء ـ مدت دوره اكتشاف و حداقل تعهدات  12ماده

الف حت شرايط زير به شركت ملي نفت ايران بپردازد: عنوان پذيره تمیلیون دالر امريكايي به

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 

میلیون دالر امريكايي به مجرد كشف جمعاً به مبلغ چهار میلیون دالر امريكايي(. ج ـ يك )

اين مبلغ ظرف سي روز از تاريخ اعالم  18نخستین میدان تجاري به شرح مقرر در ماده 

به پیمانكار كل داير بر اينكه میدان را تجاري شناخته است پرداخت خواهد شركت ملي نفت

واگذار شده در طول د ـ دو میلیون دالر امريكايي به محض اينكه سطح تولید در ناحیه شد. 

غ روز برسد پرداخت اين مبلمدت پانزده روز متوالي به طور متوسط به يكصد هزار بشكه در 

ظرف سي روز از آخرين روز پانزده روز متوالي مذكور صورت خواهد گرفت. ه ـ دو میلیون 

 زدالر امريكايي به محض اينكه سطح تولید در ناحیه واگذار شده در طول مدت پانزده رو

بشكه در روز برسد. پرداخت اين مبلغ ظرف  هزارمتوالي به طور متوسط به يكصد و پنجاه 

پیمانكار كل مبالغ سي روز از آخرين روز پانزده روز متوالي مذكور صورت خواهد گرفت. 

كشورهاي متحد فوق را به حساب شركت ملي نفت نزديكي از بانكهاي شهر نیويورك )

نام و آدرس بانك مذكور به وسیله شركت ملي نمود. شماره حساب و امريكا( توديع خواهد 

ساله ـ دوره اكتشاف هفت 2جزء نفت تعیین و كتباً به اطالع پیمانكار كل خواهد رسید. 

مرحله اول به مدت پنج سال از شود. باال به دو مرحله متوالي تقسیم مي 4مذكور در ماده 

متعاقب آن به مدت دوساله خواهد بود معذلك تفاهم تاريخ اجراي قرارداد و مرحله دوم 

ممكن است براي يك مرحله سوم به مدت دو سال تحت حاصل است كه دوره مزبور 

مرحله اول( پیمانكار ـ ) 3جزء بیني شده است تمديد گردد. زير پیش 5شرايطي كه در جزء 

براي عملیات اكتشاف میلیون دالر امريكايي  8كل مكلف است در طول مرحله اول حداقل 

كند. عملیات مذكور شامل حفاري الاقل سه چاه اكتشافي خواهد  در ناحیه واگذار شده خرج

مذكور  3مرحله دوم( در صورتي كه پیمانكار كل تعهدات مندرج در جزء ـ ) 4جزء بود. 
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رر نحو مقتقلیل ناحیه به  فوق را انجام داده باشد مجاز خواهد بود كه اگر مايل باشد پس از

قرارداد به عملیات اكتشافي در مرحله دوم مبادرت ورزد. در چنین صورتي  13در ماده 

مرحله اول قصد خود را دائر به ادامه عملیات پیمانكار كل اقالً تا دو ماه پیش از پايان 

اكتشافي براي مرحله دوم به اطالع شركت ملي نفت خواهد رسانید در طول مرحله دوم 

حداقل سالي دو میلیون دالر امريكايي براي عملیات اكتشافي خرج خواهد كرد. پیمانكار كل

مرحله سوم( در پايان مرحله دوم و بعد از تقلیل قسمت باقیمانده ناحیه واگذار ـ ) 5جزء 

تواند يك ماه زودتر از خاتمه ميقرارداد پیمانكار كل  13ماده  1شده به نحو مقرر در جزء 

ت تمديد دو سال اضافي بنمايد. شركت ملي نفت در قبول يا رد مرحله دوم درخواس

بود. در صورتي كه شركت ملي نفت چنین درخواستي را  درخواست مزبور مختار خواهد

قبول نمايد مراتب را ظرف شصت روز پس از وصول درخواست به پیمانكار كل اعالم 

عملیات اكتشافي را براي  نمود. در اين صورت پیمانكار كل مكلف خواهد بود كه خواهد

دو میلیون دالر امريكايي يك مرحله اضافي دوساله مرحله سوم و با تعهد هزينه حداقل سالي 

ـ پیمانكار كل الاقل دو ماه پیش از انقضاي هر مرحله گزارشي  6جزء به موقع اجراء بگذارد. 

ا در ي انجام گرفتهبیني شده براي مرحله مربوطه حاكي از اينكه حداقل تعهد مخارج پیش

زيرين( تسلیم شركت ملي نفت خواهد نمود.  8با رعايت مقررات جزء جريان اتمام است )

تسلیم گزارش مذكور جوابي به پیمانكار هرگاه شركت ملي نفت ظرف شصت روز از تاريخ 

كل ندهد چنین تلقي خواهد شد كه پیمانكار كل حداقل مخارج ناظر به مرحله مربوطه را 

عملیات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عملیات را براي  م داده است و لذاانجا

ـ در صورتي كه حداقل مبلغ  7جزء مرحله بعدي در ناحیه تقلیل يافته ادامه خواهد داد. 

بیني شده مخارج ساالنه كه در مورد اولین سال مرحله دوم يا اولین سال مرحله سوم پیش

مبلغ خرج نشده باقیمانده به حساب سال بعد منتقل و در آن سال  ده باشدتماماً خرج نش

ـ هرگاه در انقضاي مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در  8جزء صرف خواهد شد. 

قرارداد اين ماده تماماً خرج نشده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه اين  3جزء 

ـ در طول  9جزء پیمانكار ايجاد شود فسخ نمايد. را بدون اينكه تعهدي براي او در قبال 

مرحله اول پیمانكار كل حق نخواهد داشت كه عملیات اكتشافي را تحت هیچ عنواني به جز 

قرارداد متوقف يا تعطیل نمايد لیكن در پايان مرحله ماژور به نحو مقرر در ايندر موارد فرس

در صورتي كه پیمانكار كل مالحظه نمايد  هاي يكساله بعدياول و در پايان هر يك از دوره

توان به طور معقولي انتظار داشت زيرزمیني ناحیه واگذار شده طوري است كه نميشرايط 

اكتشافي خودداري نمايد و تواند از ادامه عملیات كه نفت به میزان تجاري كشف گردد مي
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ه عملیات خاتمه دهد شركت ملي نفت اعالم نموده بدر اين صورت بايد قصد خود را به

قع امور اكتشافي تا تاريخ اعالم مزبور بر طبق برنامه به مولیكن قبالً بايد ثابت نمايد كه كلیه

ب بر حسبیني شده براي مرحله يا دوره ساالنه )اجرا گذارده شده و حداقل تعهد مخارج پیش

اريخ اعالم مزبور مبلغي مورد( مقدم بر اعالم مزبور تماماً خرج شده است. معذلك هرگاه تا ت

ي باقیمانده مزبور را به شركت ملخرج نشده باقیمانده باشد پیمانكار كل بايد نصف مبلغ 

ـ با وجود مقررات فوق پیمانكار كل مختار است كه در خاتمه سال  10جزء نفت بپردازد. 

ون دالر میلیسوم از مرحله اول از قرارداد دست بكشد مشروط بر آنكه حداقل مبلغ چهار

اين ماده  1شرح مقرر در جزء امريكايي در امور اكتشافي خرج و حداقل سه میلیون دالر به

در چنین صورتي اين قرارداد به مجرد اعمال  در وجه شركت ملي نفت پرداخت نموده باشد.

ـ مخارج واقعي كه در ضمن مرحله اول اضافه بر  11جزء اين حق فسخ خواهد گرديد. 

 مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب حداقل تعهد مخارج مرحلهحداقل تعهد 

ـ الف ـ هرگاه در پايان مرحله اول نفت به مقادير تجاري  12جزء دوم منظور خواهد شد. 

ا اكتشافي ردر ناحیه واگذار شده كشف شده باشد پیمانكار كل حق نخواهد داشت عملیات

طیل نمايد و بايستي تعهدات مربوط به ادامه عملیات را در مراحل دوم و سوم متوقف يا تع

حاصل است كه انجام عملیات اكتشافي  اين ماده انجام دهد. تفاهم 5و  4هاي بر طبق جزء

فوق خواهد بود. ب ـ هرگاه در پايان مرحله دوم يا  5در مرحله سوم تابع مقررات جزء 

اين  5و  4هاي عهد مخارج مقرر در جزءهر كدام كه مورد پیدا كند( حداقل تسوم اكتشاف )

شركت پیمانكار كل بايد مبلغي برابر با نصف مبلغ خرج نشده به ماده كالً انجام نپذيرفته باشد

ـ الف ـ  13جزء ملي نفت بپردازد. مبلغ مزبور در جزو مخارج اكتشاف منظور نخواهد شد. 

مانكار كل حداقل تعهد مخارجي را اين ماده پی 4هرگاه در پايان مرحله دوم مقرر در جزء 

نداده باشد دوره اكتشاف خاتمه يافته تلقي بیني شده انجام مذكور پیش 4كه بر طبق جزء 

خواهد شد و همین حكم جاري خواهد بود در صورتي كه پیمانكار كل تعهد خود را به 

كل منحصر  اين ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عملیات پیمانكار 5شرح مقرر در جزء 

كه بر در صورت وجود چنین ناحیه يا نواحي(برداري )به عملیات در ناحیه يا نواحي بهره

گردد خواهد شد. در صورتي كه چنین ناحیه تحديد حدود مي 17طبق مقررات ماده 

بدون اينكه براي او تعهدي برداري موجود نباشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت بهره

كل ايجاد شود اين قرارداد را فسخ نمايد. ب ـ در صورتي كه پیمانكار كل  در قبال پیمانكار

وارد مرحله اضافي دوساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور حداقل  5بر طبق مقررات جزء 

مرحله معین شده انجام نداده باشد شركت ملي نفت حق تعهد مخارجي را كه براي آن 
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الف( باال راجع به پايان مرحله دوم مقرر گرديده ) ندهمان طريقي كه در ب خواهد داشت به

بیني شده است شركت ـ در كلیه مواردي كه در اين ماده پیش 14جزء اقدام نمايد. است 

انجام تعهدات ملي نفت مختار خواهد بود هر موقع كه اوضاع و احوال را مقتضي بداند براي 

 .پیمانكار كل حداكثر تا شش ماه مهلت بدهد

o ناحیه "ـ در پايان مرحله اول  1جزء ـ ناحیه واگذار شده و تقلیلهاي بعدي آن  13اده م

هرگاه در پايان مرحله دوم عملیات اكتشافي تقلیل خواهد يافت.  %50به میزان  "واگذار شده

ناحیه واگذار "اين قرارداد وارد مرحله سوم شود باقیمانده  12ماده  5طبق مقررات جزء 

اي كه در خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد ناحیه %50میزان يگر بهبار د "شده

هايي را كه به منظور تقلیل يا تقلیلهاي مشروحه فوق ـ پیمانكار كل محدوده 2جزء يافت. 

انتخاب خواهد نمود خارج گردد و نیز شكل و اندازه آنها را  "ناحیه واگذار شده"بايستي از 

هاي مزبور از قطعاتي تشكیل شود كه مساحت هر كدام از آنها از ه محدودهمشروط بر اينك

طول هر يك از قطعات بیشتر از شش برابر میزان  كیلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط 200

هاي مورد متوسط عرض آن نباشد. در صورتي كه اجراي روش مزبور در انتخاب محدوده

هاي مزبور به نحوي كه شركت ملي نفت مقتضي ودهنباشد شكل و اندازه محد تقلیل مناسب

ـ بعد از انجام هر يك از تقلیلهاي مشروحه فوق پیمانكار  3جزء بداند معین خواهد شد. 

به هايي را كه پس از تقلیل به موجب مقررات اين قرارداد نگاه خواهد داشت كل محدوده

اين  12ماده  6ارشي كه در جزء اطالع مزبور در گزاطالع شركت ملي نفت خواهد رسانید. 

در صورتي كه پیمانكار كل ظرف مهلتي قرارداد به آن اشاره شده است گنجانده خواهد شد. 

هايي كه بايستي كه براي ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظريات خود را راجع به محدوده

 ا بر تشخیصهاي مزبور را بنشركت ملي نفت نرساند شركت محدوده اطالعخارج گردد به

سط توهائي كه بدين ترتیب خود تعیین خواهد كرد. تصمیم مزبور قطعي بوده و محدوده

هاي پیمانكار كل به عنوان محدودهگردد از تاريخ اعالم بهشركت ملي نفت مشخص مي

به شرح  "دوره اكتشاف"ـ در پايان  4جزء خارج شده از ناحیه واگذاري تلقي خواهد شد. 

به طور نهايي تقلیل خواهد يافت به نحوي كه فقط  "ناحیه واگذار شده" 12ه مقرر در ماد

شرح برداري گردد كه وجود میدان يا میدانهاي تجاري بهنواحي بهرهناحیه يا محدود به

 .در آن محقق شده باشد 18تعريف ماده 

o  مشورت شركت  ـ پیمانكار كل با 1جزء ـ تنظیم برنامه و بودجه عملیات اكتشافي  14ماده

نظیم را ت "ناحیه واگذار شده"هاي اكتشافي ها و بودجهبرنامهملي نفت براي هر سال تقويمي 

تصريح گرديده  12نحوي كه دست كم انجام حداقل تعهداتي كه در ماده خواهد نمود به 
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ء جزمشورت مزبور بايستي قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عمل آيد. است تأمین شود. 

منتهي تا پايان روز فوق براي هر سال تقويمي 1هاي مقرر در جزء ها و بودجهـ برنامه 2

 هرگاه پیمانكار كل در ضمنام اكتبر سال قبل تسلیم شركت ملي نفت خواهد گرديد. سي

هاي مزبور تجديد نظري را در آنها مقتضي بداند مراتب را به شركت ملي نفت اجراي برنامه

داشت كه نسبت به اجراي كارهاي مربوط به قسمت تجديد داد و حق خواهد اطالع خواهد 

نظر شده اقدام نمايد به شرط آنكه افزايش مربوطه در بودجه ساالنه از ده درصد تجاوز 

 .ننمايد

o  ناحیه واگذار "در هر قسمت از  "دوره اكتشاف"ـ  1جزء برداري ـ مدت دوره بهره 15ماده

اين قرارداد  16طبق تعريف ماده  "نخستین چاه تجاري"واهد يافت كه موقعي پايان خ "شده

كه حدود آن بر طبق  "برداريناحیه بهره"در مورد هر قسمت مزبور كشف شده باشد. در

 "نخستین چاه تجاري"از تاريخ احراز  "برداريدوره بهره"شود آغاز تعیین مي 17ماده 

مشتمل بر سه مرحله  "برداريناحیه بهره"در يك  "رداريبدوره بهره"ـ  2جزء خواهد بود. 

نخستین چاه "الف ـ مرحله ارزيابي ـ از تاريخ تحقق جداگانه به شرح زير خواهد بود: 

اين قرارداد تجاري  18تا تاريخي كه میدان بر طبق مقررات ماده  16طبق ماده  "تجاري

تاريخ شروع "شناخته شدن میدان تا شود. ب ـ مرحله توسعه ـ از تاريخ تجاري شناخته 

ا خاتمه ت "تاريخ شروع تولید به میزان تجاري"ج ـ مرحله تولید ـ از  "تولید به میزان تجاري

در  "ناحیه واگذار شده"در مورد تمام  "برداريدوره بهره"ـ  3جزء . "برداريدوره بهره"

 .افتيپايان خواهد "ین میدان تجارينخست"از  "تاريخ شروع تولید تجاري"سال از 25خاتمه 

o  ـ همین كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه  1جزء ـ نخستین چاه تجاري  16ماده

اي حاكي از اين امر به شركت كشف و تكمیل گرديده است اظهاريه "نخستین چاه تجاري"

 درباره تكمیل چاهداليل اثبات اين اظهار در گزارش بعدي كه تسلیم خواهد نمود. ملي نفت

گردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور بايستي حاوي تجاري مزبور تهیه و تسلیم مي

شناسي ـ حفاري ـ مهندسي تاريخچه مفصل چاه منجمله اطالعات و ارقام مربوط به زمین

 آزمايشهايي كه براي اثبات كشفنفت و ذخائر نفتي ـ تولید باشد تفاهم حاصل است كه 

آيد در حضور نمايندگان شركت ملي نفت انجام خواهد گرفت مزبور به عمل مي چاه تجاري

داليل و عالئم وجود نفت فوراً به اطالع نماينده شركت ملي نفت  همین منظور هرگونهو به

الف ـ قابلیت شناخته خواهد شد كه يا:  "تجاري"ـ چاه موقعي  2جزء رسانیده خواهد شد. 

ر اساس ضخامت طبقه بهره ده و خصوصیات پتروفیزيكي سنگهاي بهره دهي فرضي آن كه ب

آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت مخزن و اطالعات حاصله از تجزيه و
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و ضريبهاي بهره دهي در میزانهاي مختلف تولید و حريم زهكشي  (PVT) موجود در مخزن

رديده باشد حاكي از اين باشد كه مفروضي به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گ

به طوري كه ارزش فعلي  تواند مقادير كافي نفت تولید كندسال مي 6چاه در ظرف مدت 

تخفیف حداقل معادل يك و نیم  %5آن بر اساس بهاي مربوطه در تاريخ تقويم با احتساب 

تواند كه مي برابر هزينه تمام شده حفاري و تكمیل آن چاه باشد و يا: ب ـ به ثبوت برسد

به میزان روزانه دو هزار بشكه در طول مدت پانزده روز متوالي در جريان طبیعي نفت خامي

اين قدرت تولید در مورد چاهي كه افق متر عمق تولید كند. 2500در افقهايي به حداكثر 

رف ـ ص 3جزء هزار بشكه منظور خواهد شد. تر از میزان مذكور داشته باشد روزانه سهعمیق

اين ماده تعريف گرديده است به خودي خود  2كه در جزء كشف چاه تجاري به مفهومي

مخازن نفتي مربوطه تشكیل يك میدان تجاري االرضي وكافي نخواهد بود كه ساختمان تحت

هاي تجاري كه بعداً ـ مقررات مندرج در اين ماده در مورد نخستین چاه يا چاه 4جزء بدهد. 

 .اجرا خواهد بودكشف گردد عیناً قابل  "ناحیه واگذار شده"يگر هم در قسمتهاي د

o  به شرح تعريف  "نخستین چاه تجاري"ـ هر زمان كه  1جزء برداري ـ ناحیه بهره 17ماده

برداري در ناحیه بهره 15ماده  2تحقق يافت مرحله ارزيابي مذكور در جزء  16ماده  2جزء 

اي فوراً به اطالع شركت ملي نفت رسانده ناحیه شروع خواهد شد. حدود موقتي چنین

 گردد كهبه وسیله كثیراالضالعي مشخص مي "برداريناحیه بهره"ـ هر  2جزء خواهد شد. 

و كه به اين نح ايمختصات جغرافیايي قطعي آن را پیمانكار كل تعیین خواهد كرد. ناحیه

رين خطوط میزان ساختمان تشود از حدود كثیراالضالعي كه محیط بر پستمشخص مي

جاوز برداري نفتي باشد تحدود ناحیه قابل بهرهاالرضي و يا به اختالف مورد محیط برطبقات

بايد در داخل ناحیه واگذار شده قرار داشته و بر اساس  "برداريناحیه بهره"نخواهد نمود. 

بر اساس نتايج برداري ممكن است حدود هر ناحیه بهرهمربوطه مشخص گردد. اطالعات 

مورد تجديد  "برداريدوره بهره"اي در طول حاصله از چاههاي ارزيابي يا چاههاي توسعه

 .قرار گیردنظر

o  ـ به مجرد اينكه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه عملیات  1جزء ـ میدان تجاري  18ماده

یلي تفصاست گزارش  شده "میدان تجاري"منتج به كشف  "برداريناحیه بهره"وي در يك 

ـ گزارشي كه پیمانكار  2جزء گیري خود را به شركت ملي نفت تسلیم خواهد نمود. نتیجه

كند بايد به طور وضوح حاوي اطالعات فني فوق به شركت تسلیم مي 1كل به موجب جزء 

شناسي و ژئوفیزيكي ـ ضخامت طبقه بهره الف ـ اطالعات زمینو منجمله مراتب زير باشد: 

سنگهاي ده ـ فاصله يا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیاالت ـ خصوصیات پتروفیزيكي 
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 مخزن ـ تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت موجود در مخزن

P.V.T  ـ قابلیت ـ خصوصیبالقوه بهره دهي روزانهقابلیت بالقوه بهره دهي مخزن  ات هر چاه 

ام مكشوفه ـ عمق ـ فشار ـ و ساير خصوصیات مخزن و سیاالت و تركیبات مربوطه نفت خ

آن. ب ـ فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش يا موجود در

ايجاد يا تكمیل مصرف ـ فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي جهاني يا میزان هزينه

گري كه پیمانكار كل به آن اتكا نموده و وسائل مزبور. ج ـ هرگونه اطالعات مربوطه دي

د ـ نظرياتي كه به وسیله كارشناس يا كارشناساني كه اجراي نتايجي كه از آن گرفته است. 

ـ شركت ملي نفت گزارش مزبور را  3جزء عملیات به آنها سپرده شده ابراز گرديده باشد. 

 "میدان تجاري"كه آيا ظرف مدت معقولي مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخیص دهد 

ـ از لحاظ  4جزء اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه.  4جزء بدان معني كه در

قدار شود كه منمايند كه میدان فقط در موقعي تجاري تلقي مياين قرارداد طرفین موافقت مي

ه تحويل د كآن میدان قابل استخراج است به حدي باشبیني معقول ازكه طبق پیشنفت خامي

 مجموع مقادير "ارزش فعلي"هرگاه از پذير باشد: نفت خام در كنار دريا بر اساس زير امكان

سال تولید گردد و ارزش مزبور بر  25رود در ظرف مدت اولین كه انتظار مينفت خامي

 "ارزش تخفیف يافته"از اين پس در اين قراردادمحاسبه شده باشد )اساس قیمت مربوطه 

هاي جاري بابت مقادير مجموع هزينه "ارزش فعلي"الف ـ شود( اقالم زير را: میده مينا

هاي برداشت هزينهسال تولید گردد منجمله  25رود در ظرف اولین كه انتظار مينفت خامي 

هاي ـ عمل آوردن ـ انبار كردن ـ حمل و نقل ـ بارگیري و مخارج ديگر. ب ـ مجموع هزينه

 بق اين قرارداد تا تاريخ كشف میدان تجاري صرف شده باشد به اضافهاكتشافي كه ط

هاي بقیه دوره اكتشافي خرج گردد. ج ـ هزينه هاي اكتشافي برآورد شده كه بايد درهزينه

بیني شده ارزيابي و توسعه به اضافه ارزش فعلي بهره سرمايه قابل پرداخت توسط پیش

ارزش تخفیف "درصد 12( 1(.)2د ـ مبلغي معادل ). شركت ملي نفت در مورد میدان مربوطه

ارزش تخفیف "درصد  20سودي باقي بماند كه كمتر از مذكور در باال كسر كنند.  "يافته

در كلیه مواردي كه در اين ماده  "ارزش فعلي"ـ به منظور احتساب  5جزء نباشد.  "يافته

ـ  6جزء ال منظور خواهد شد. س 25درصد به مدت  5ذكر شده است نرخ تنزل به قرار 

مقررات اين ماده عیناً در مورد هر میدان ديگري كه متعاقباً كشف گردد قابل اجرا خواهد 

بیش از يك بار در محاسبه منظور هزينه واحدي براي موضوع واحد  بود با اين تفاهم كه

 .نخواهد شد
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o  رصد ذخائر مكشوفه قابل ـ تفاهم حاصل است كه پنجاه د 1جزء ـ ذخائر ملي  19ماده

خواهد  استخراج از شمول مقررات اين قرارداد خارج و به عنوان ذخائر ملي كنار گذارده

شود بر شد انتخاب ذخائري كه به موجب اين ماده به عنوان ذخائر ملي كنار گذارده مي

اساس اطالعات فني موجود صورت حسب توافق بین شركت ملي نفت و پیمانكار كل بر

ـ به منظور كنار گذاردن ذخائر ملي مقررات زير مجري خواهد بود:  2جزء د گرفت. خواه

الف ـ تسهیم ذخائر فقط در صورتي انجام خواهد شد كه محرز گردد كه نخستین میدان يا 

هاي بازپرداخت مجموع هزينه( 18از ماده  4طبق مقررات جزء میدانهاي تجاري مكشوفه )

حداقل هزينه مورد تعهد براي بقیه دوره اكتشاف را كه بايد به واقعي اكتشاف و همچنین 

تأديه شود تكافو خواهد نمود. ب ـ تسهیم ذخائر به شرح فوق پیمانكار كل به 25شرح ماده 

االمكان به صورتي خواهد بود كه تعدادي از میدانهاي مكشوفه به طور جدا به عنوان حتي

ه شود. ج ـ قبل از اينكه میدانهاي نفت مذكور نفت تخصیص دادذخائر ملي به شركت ملي

در بند )ب( اين ماده به شركت ملي نفت تخصیص داده شود تعداد كافي چاه ارزيابي بر 

برداري حفر خواهد شد تا ارزيابي صنعت نفت در هر يك از نواحي بهرهطبق روش صحیح 

رگاه اجراي مقررات بند د ـ هو برآورد صحیح ذخائر قابل استخراج هر ناحیه میسر گردد. 

پذير نباشد فرمولي مورد توافق قرار خواهد گرفت كه به موجب )ب( فوق كالً يا جزئاً امكان

اند تعديل از میدانهايي كه به مرحله توسعه رسیده 27در ماده آن نحوه تسهیم تولید نفت مقرر

رفت تا بتوان گردد. ه ـ تسهیم ذخائر ملي در فواصل معین مورد تعديل قرار خواهد گ

و حساب آورد. برداري موجود را به میدانهاي مكشوفه جديد يا امتداد ذخائر در ناحیه بهره

د( باال در حقوقي كه براي پیمانكار كل به ـ تفاهم حاصل است كه اجراي مقررات بند )

هیچگونه تغییري نخواهد داد از لحاظ نفت تولید شده منظور گرديده است  27موجب ماده 

 .اما آن مقدار نفت كه براي ذخیره ملي تخصیص داده شده است مستثني خواهد بود

o  برداري ـ در طول مدت بهره 1جزء برداري ـ تنظیم برنامه و بودجه عملیات بهره 20ماده

هاي مربوطه به وسیله پیمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت هاي عملیات و بودجهبرنامه

ـ در مرحله ارزيابي پیمانكار  2جزء مورد اجرا گذارده خواهد شد: تهیه و به شرح زير به 

كل بعد از مشورت با شركت ملي نفت و با رعايت دقیق روش صحیح صنعت نفت به 

در مورد هر يك از نواحي مربوطه مبادرت خواهد كرد.  هايها و بودجهاجراي برنامه

م و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعالم كشف هاي جداگانه تنظیها و بودجهبرداري برنامهبهره

به اطالع شركت ملي نفت رسانیده خواهد شد.  16در ماده شرح مقررنخستین چاه تجاري به

ـ به  3جزء هاي مزبور ممكن است براي مدتي متجاوز از يك سال باشد. ها و بودجهبرنامه
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هاي انكار كل برنامهمحض اينكه میداني از طرف شركت ملي نفت تجاري شناخته شد پیم

تصويب شركت ملي نفت تنظیم خواهد نمود و هاي مربوطه را براي ساالنه توسعه و بودجه

اي كه به منظور تعیین ظرفیت تولید مشروحه در ماده ها برنامه پنجسالهدر تنظیم اين برنامه

اكتبر  15قبل از هاي مزبور ها و بودجهبرنامهشود مورد نظر قرار خواهد گرفت. مي تهیه 21

هر سال براي سال بعد تسلیم شركت ملي نفت خواهد گرديد و پس از تصويب شركت ملي 

پیمانكار كل به موقع اجرا گذارده خواهد شد. از تاريخ تشكیل كمیته اجرايي  وسیلهنفت به

ذكر شد از هاي مورد بحث به شرحي كه فوقاً ها و بودجهبرنامه 10ماده  4مقرر در جزء 

ـ پیمانكار كل موظف است  4جزء ريق اين كمیته به شركت ملي نفت تسلیم خواهد شد. ط

اي مشتمل بر اطالعات كامل درباره مارس هر سال گزارش ساالنه 31كه حداكثر تا آخر روز 

 .ها در سال قبل تسلیم شركت ملي نفت نمايدبودجهها واجراي برنامه

o  میدانهاي "الف ـ ذخائر قابل استخراج در نظر گرفتن: ـ با  1جزء ـ ظرفیت تولید  21ماده

به شرط آنكه از شمول اين كشف گردد ) "برداريناحیه يا نواحي بهره"كه در  "تجاري

بیني طرفین در مورد بازار. قرارداد خارج نباشد(. ب ـ مجموع امكانات بالقوه و قابل پیش

یم يا میدانها( مشتركاً اتخاذ تصمعه میدان )شركت ملي نفت و پیمانكار كل درباره میزان توس

هر میدان  "تولید توسعه يافتهظرفیت "خواهند نمود و به اين ترتیب ظرفیت تولید را كه 

ز میدانها هیچگاه نبايد ا "ظرفیت تولید توسعه يافته"شود تعیین خواهند نمود. نامیده مي

ـ بر  2جزء نفت تجاوز كند. میدان مربوطه با رعايت روش صحیح صنعت  (MER) حدود

يك برنامه توسعه پنجساله براي اجراء تهیه خواهد شد.  "ظرفیت تولید توسعه يافته"اساس 

بیني خواهد نمود. میزان تولید ممكن است هر سال اين برنامه میزان تولید ساالنه را پیش

ابق مط "تولیدتصحیح شده ظرفیت "مشتركاً مورد تجديد نظر قرار گیرد در اين صورت 

ـ مجموع امكانات بالقوه قابل  3جزء روش صحیح صنعت نفت تعیین خواهد گرديد. 

فوق ذكر گرديده عبارت از مجموع  1شرحي كه در جزء بیني طرفین در مورد بازار بهپیش

ـ احتیاجات اقالم زير خواهد بود:  ـ احتیاجات شركت ملي نفت براي بازارهاي خود. ب  الف 

به نمايندگي از طرف  29فت براي مقاديري كه پیمانكار كل طبق مقررات ماده شركت ملي ن

شركت ملي نفت براي آن بايد بازار پیدا كند. ج ـ احتیاجات پیمانكار كل در حدود مقاديري 

از شركت ملي نفت  27كه حق دارد به قیمتهاي فروش تضمین شده به نحو مقرر در ماده 

اي در مقررات باال وارد شود هر يك از طرفین اينكه خدشه ـ بدون 4جزء خريداري نمايد. 

 برداري میدانبهرهيا میدانها( را تا حداكثر قابلیت حق خواهد داشت كه توسعه میدان )

MER  درخواست نمايد و طرف ديگر با چنین تقاضايي مخالفت نخواهد كرد تا در نتیجه
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درصد سهمیه خود به شرح مقرر در نسبت به توسعه مزبور امكان برداشت طرف متقاضي 

برداري میدان تأمین گردد لیكن طرف متقاضي همیشه بر اساس حداكثر قابلیت بهره 27ماده 

( يا الف( )ببیني شده طرف ديگر به موجب بند )اضافه بر احتیاجات پیشفروش مقادير

 .تضمین خواهد نمود 22باال را تحت ترتیبات مقرر در ماده  3)ج( جزء 

o ـ همین كه میداني تجاري اعالم گرديد شركت ملي نفت  1جزء ـ روش برداشت  22ده ما

كه يك نفر از آنها را شركت ملي نفت  "تعیین سهمیه"و پیمانكار كل يك كمیته دو نفري 

نفر ديگر را پیمانكار كل تعیین خواهد كرد تشكیل خواهند داد. اعضاي كمیته تعیین سهمیه و

 ام ژوئن هر سال تشكیل جلسهسييكديگر از احتیاجات طرفین قبل ازبعد از مطلع ساختن 

بعد به منظور تأمین احتیاجات خواهند داد تا در آن تاريخ مقاديري را كه در ظرف سال تقويمي

ـ هر يك از طرفین حق خواهد  2جزء به اطالع پیمانكار كل برسانند. طرفین بايد تولید گردد

ظرفیت تولید توسعه "اد به طور متوسط درصد سهمیه خود را از داشت كه در مدت اين قرارد

ـ  3جزء اين قرارداد در سر چاه برداشت نمايد.  27طبق مقررات ماده هر میدان بر "يافته

براي اينكه امكان كسري برداشت طرفین ملحوظ گرديده و اجازه جبران اينگونه سريها داده 

ظرفیت "يا  "ظرفیت تولید توسعه يافته"مبناي بر شود ممكن است كه حق برداشت طرفین را 

د كمتر نخواه "ظرفیت تولید توسعه يافته"درصد  90كه در هیچ مورد از  "تولید تصحیح شده

الف ـ چنانچه احتیاجات شود كه: نمود. براي انجام اين منظور موافقت ميبود احتساب 

باشد  مساوي "یت تولید توسعه يافتهظرف"طرفین با درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبناي 

یاجات خواهد بود. ب ـ چنانچه احت "تولید توسعه يافتهظرفیت "برنامه تولید آن سال برابر با 

اشد هر دو كمتر ب "ظرفیت تولید توسعه يافته"طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبناي 

پنج سال آينده جبران طرف حق خواهند داشت كه كسري برداشت سهمیه خود را ظرف 

نمايند. براي اينكه اجازه جبران كسري برداشت داده شود مقاديري كه طرفین ظرف سالهاي 

حتساب ا "ظرفیت تولید تصحیح شده"تكمیل كسري حق برداشت دارند بر مبناي بعد تا

. به "دهتصحیح شظرفیت تولید "و  "ظرفیت تولید توسعه يافته"خواهد شد. تفاوت بین 

ظور جبران كسري برداشت به نسبت مقادير كسري كه بايد توسط هر يك از طرفین جبران من

گردد اختصاص خواهد يافت. ج ـ براي اينكه سطح تولید بتواند به حداكثر برسد يك طرف 

تواند در ظرف هر سال اضافه بر كند( ميمنظور طرفي است كه بیشتر برداشت مي)

برداشت و بدين وسیله تفاوت حاصله از  "ید توسعه يافتهظرفیت تول"مقرر خود از سهمیه

مزبور برداشت كند قصور طرف ديگر را كه نتوانسته است سهم مقرر خود را از ظرفیت 

در اين صورت طرفي كه كمتر برداشت نموده است حق خواهد داشت ظرف اصالح نمايد. 
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كسري مقدور اين جبران پنج سال آينده كسري برداشت خود را جبران كند و براي اينكه

گردد درصد سهمیه طرفین ظرف پنج سال آينده يا تا موقعي كه كسر برداشت حاصله تماماً 

ساب احت "ظرفیت تولید تصحیح شده"هر كدام كه زودتر باشد( بر مبناي وجبران شود )

ي برا "ظرفیت تولید تصحیح شده"و  "ظرفیت تولید توسعه يافته"خواهد شد و تفاوت بین 

د ـ چنانچه احتیاجات يكي از طرف مزبور اختصاص داده خواهد شد. جبران كسر برداشت 

صد سهمیه كمتر از در "ظرفیت تولید توسعه يافته"طرفین براي يك دوره پنجساله بر مبناي 

در صورت موافقت هر دو طرف مقداري را كه به اين نحو تواند او باشد طرف ديگر مي

نمايد و وجه آن را بر مأخذ بها منهاي پنج سنت هر بشكه بپردازد و موجود است خريداري 

اين صورت حق جبران كسري طرفي كه از سهمیه خود كمتر برداشت نموده است براي در 

نمايند كه در ـ طرفین تعهد مي 4جزء مقادير خريداري شده از وي سلب خواهد شد. 

د كوتاهي ننموده و همان مقادير را تحويل انشرحي كه اطالع دادهبرداشت احتیاجات خود به

 .گیرند

o  ـ تا زماني كه شركت ملي نفت نتواند از محل عوايد  1جزء ـ روش تأمین مخارج  23ماده

هاي ارزيابي و توسعه را تأمین هاي برنامهحاصله از عملیات مقرر در اين قرارداد هزينه

ـ پیمانكار  2جزء را فراهم خواهد نمود. هاي مزبور پیمانكار كل وجوه الزم براي هزينهكند

كل در هر حال كلیه وجوه الزم براي تأمین مخارج اكتشاف را فراهم خواهد نمود و نیز 

ابي هاي ارزيرا تأمین خواهد نمود هزينه برنامههاي ارزيابي و توسعه پیمانكار كل هزينه برنامه

ت در نقطه بارگیري و براي انبار و توسعه شامل هزينه ايجاد وسائلي كه براي تحويل نف

نفت در كشتي جهت صدور الزم است خواهد بود بدون اينكه منحصر به كردن و بارگیري 

د شود عواي اين اقالم باشد. تفاهم حاصل است كه موقعي كه تولید به میزان تجاري شروع

رداخت خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عملیات مقرر در اين قرارداد براي پ

تخصیص داده خواهد شد و به اين ترتیب هاي ارزيابي و توسعه در سال مالي بعد هزينه

عوايد خالص "ـ منظور از  3جزء پیمانكار كل فقط مسئول تأمین بقیه مخارج خواهد بود. 

عبارت خواهد بود از  "شركت ملي نفت در هر سال مالي از عملیات مقرر در اين قرارداد

الف ـ دريافتیهاي شركت ملي نفت كه از نفت و )ب( زير: الف(وع اقالم )تفاهم بین مجم

ـ وجوهي كه شركت ملي نفت  1شود از اين قرار: تولیدي به موجب اين قرارداد حاصل مي

ـ وجوه حاصله  2آورد. قرارداد به دست مي 27از محل فروش نفت به پیمانكار كل طبق ماده 

نمايندگي از طرف شركت ملي نفت به نحوي كه در ماده از فروش توسط پیمانكار كل به 

كه توسط شركت ملي نفت ـ ارزش نقدي فروشهاي مستقیمي 3قرارداد مقرر شده است.  29
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كه شركت ملي نفت براي احتیاجات داخلي ـ بهاي تمام شده نفت خامي 4شود. انجام مي

الحساب كه ختهاي عليـ پردا 1كند. ب ـ پرداختهاي شركت ملي نفت: ايران مصرف مي

الف( و )ب( جزء پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بايستي به شرح مقرر در بند )

ـ وجوه اضافي  2هاي جاري واريز گردد. عملیات به صندوق هزينه اين ماده بابت هزينه 4

هاي جاري در سال مربوطه بر كه در نتیجه افزايش سهم پرداختي طرفین به صندوق هزينه

وامهاي "ـ بازپرداخت  3صندوق مزبور تأديه شود. )ج( اين ماده به  4بق مقررات جزء ط

ـ بازپرداخت  4. 26و بهره متعلقه به آن براي سال مربوطه طبق مقررات ماده  "برداريبهره

ـ مالیاتهاي قابل پرداخت  5. 25براي سال مربوطه طبق مقررات ماده  "وامهاي اكتشاف"

دولت كه از لحاظ اين ماده بر اساس درآمد واقعي حاصله از فروشهاي  شركت ملي نفت به

هاي ـ الف ـ هزينه 4جزء احتساب خواهد شد.  29در ماده  مستقیم و عوايد فروشهاي مقرر

برداري كه به موجب اين قرارداد نگهداري شده و به مرحله تولید جاري هر ناحیه بهره

هاي جاري كه در ايران نگاهداري و وجوه هزينه گردشتجاري رسیده باشد از صندوق در

شود پرداخت خواهد شد. وسیله شركت ملي نفت و پیمانكار كل تأمین ميآن مشتركاً به

وجوه اولیه صندوق مزبور به محض اينكه شركت ملي نفت پیمانكار كل ظرفیت تولید  میزان

واهد نمودند با توافق معین خ توسعه يافته اولین میدان براي رسیدن به مرحله تولید تعیین

هاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت ملي نفت گرديد. ب ـ هزينه

صندوق به میزاني كه توسط وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودي 

طرفین پرداخته شده بود برسد و براي اين منظور شركت ملي نفت بعد از وصول عوايد 

هاي جاري جزء بهاي نفت خام مورد فروش اصله از هر فروش مبلغي را كه از بابت هزينهح

منظور شده به بستانكار حساب صندوق واريز خواهد كرد. ج  27ماده  2طبق تعريف جزء 

 هاي جاري بهـ میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتي كه در میزان هزينه

ر د ـ مشاركت پیمانكاخواهد شد.  جديدي به وسیله طرفین تعديل آيد با پرداختهايعمل مي

نسبت وجوه پرداختي كل در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود: 

صندوق مزبور همواره معادل نسبت درصد تولید پیمانكار كل به مجموع وجوه پرداختي به

ار كل حق خريداري آن را از شركت ملي نفت پیمانك27خواهد بود كه طبق مقررات ماده 

كنند به عنوان دارد. ه ـ وجوهي كه هر يك از طرفین به شرح فوق به صندوق پرداخت مي

نخواهد گرفت و تتمه پیش پرداخت در حساب جاري تلقي خواهد شد و بهره به آن تعلق 

هر كدام از طرفین ي كهدر صورت وجود تتمه( كالً در پايان دوره قرارداد به نسبت وجوهآن )

خواهد شد و نیز هرگاه طرفین توافق نمايند كه حفظ  اند به آنان مسترددر صندوق ريخته
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همان ندارد ممكن است كه قسمتي از موجودي بهوجوه صندوق به میزان موجود لزومي

 .طرفین استرداد شود ترتیب به

o  ـ وجوهي كه به توسط پیمانكار  1ء جزـ نحوه عمل تهیه وجوه توسط پیمانكار كل  24ماده

گردد بر حسب مورد به عنوان وام اكتشاف يا قرارداد تهیه مي 23ماده  2و  1كل طبق جزء 

ـ مخارجي كه بابت عملیات  2جزء شركت ملي نفت تلقي خواهد شد.  برداري برايوام بهره

 يك از نواحي اكتشاف صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین چاه تجاري در هر

اكتشافي تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن به نحو مقرر در ماده برداري به عنوان وام بهره

ـ در مورد  3جزء اين قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاري خواهد بود.  25

 رسد به شرح زير عمل خواهد شد.وجوهي كه براي اجراي عملیات ارزيابي به مصرف مي

در هر كجا كه چنین چاههايي حفر هاي مربوط به ارزيابي چاههاي خشك )الف ـ هزينه

حفاري شده در هر ناحیه هاي مربوط به ارزيابي چاههاي شده باشد( و همچنین هزينه

برداري كه به عنوان میدان تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد شد. ب بهره

برداري تلقي خواهد شد در ارزيابي چاههاي تجاري به عنوان وام بهره هاي مربوط بهـ هزينه

برداري كه به ـ ناحیه يا نواحي بهره 1هر كجا كه چنین چاههايي حفر شده باشد اعم از: 

برداري كه به ـ ناحیه بهره 2به عنوان ذخیره ملي كنار گذاشته شود و يا  19موجب ماده 

ـ كلیه مخارجي كه براي عملیات  4جزء شته شود. موجب مقررات اين قرارداد نگه دا

برداري تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن به عنوان وام بهرهگیرد بهاي صورت ميتوسعه

الف( ) 3و  2ـ مخارج مذكور در جزء  5جزء انجام خواهد گرفت.  26نحو مذكور در ماده

دسامبر هر سال تا  31ماده در اين  4)ب( و  3اين ماده و همینطور مخارج مذكور در جزء 

هاي واقعي پیمانكار كل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در هزينه حدودي كه معرف

به منظور حسابرسي شده باشد به عنوان وام جداگانه يك كاسه خواهد گرديد ولي  11ماده 

گیرد تعلق مي اين ماده 4)ب( و  3وامهاي مشروحه در جزء كه به 26احتساب بهره طبق ماده 

اي كه در آن ماههآخرين روز دوره سه تاريخ يك كاسه نمودن آنها عبارت خواهد بود از

 .مدت مخارج مزبور انجام يافته باشد

o  ـ وامهايي كه پیمانكار كل به منظور تأمین  1جزء ـ بازپرداخت وامهاي اكتشافي  25ماده

در اختیار شركت ملي نفت  24ف( ماده ال) 3و  2مخارج عملیات اكتشافي مشروحه در جزء 

بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهالك ساالنه مسترد خواهد شد. استهالك ساالنه گذارد مي

 3و  2مذكور در جزء مزبور معادل خواهد بود با يك پانزدهم كل مبلغ وامهاي اكتشافي 

جام گرفته است يا ده دسامبر سال مربوطه ان 31مربوط به مخارجي كه تا  24الف( ماده )



292 

 

 2جزء هر كدام بیشتر باشد(. تولید و حفظ شده ) سنت امريكايي براي هر بشكه نفت خام

ـ به منظور استرداد وجوه فوق پیمانكار كل حق خواهد داشت كه در هر سه ماه مبلغي 

 كمبلغ استهالدريافت نمايد. الذكر از شركت ملي نفت متناسب با استهالك ساالنه فوق

مذكور به وسیله شركت ملي نفت به عنوان يكي از اقالم هزينه در محاسبه قیمت خريد مورد 

شروع "ـ مبلغ استهالك ساالنه در موقع  3جزء منظور خواهد شد.  27ماده  2اشاره در جزء 

احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد:  "تولید تجاري

قرارداد ناظر به  24الف( ماده ) 3و  2لغ اضافي وامهاي اكتشافي مقرر در جزء الف ـ مبا

مخارج انجام يافته در آن سال. ب ـ مقادير واقعي نفت خام تولید و حفظ شده از میدانهايي 

هرگاه ترتیب كه موجب مقررات اين قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدين گونه كه 

شاف بر مبناي احتساب تعداد معیني سنت براي هر بشكه مالك عمل هاي اكتاستهالك هزينه

تشاف هاي اكيك پانزدهم كل هزينهقرار نگیرد مبلغ استهالك ساالنه براي هر بشكه مساوي با

كه در سال مربوطه تولید و حفظ گرديده است خواهد بود. تقسیم بر مقدار كل نفت خامي

باال  1ف بر مبناي استهالك درصد مذكور در جزء هاي اكتشاهزينهـ در موردي كه 4جزء 

مبلغ استهالك در هر شد: گردد مبلغ اين استهالك به شرح زير احتساب خواهدمسترد مي

سال معادل خواهد بود با يك پانزدهم مبلغ كلیه وامهاي اكتشافي كه در تاريخ استرداد يك 

ور انجام اين محاسبه وامهاي اكتشافي به منظباشد. كاسه گرديده و هنوز تماماً مسترد نشده 

الف ـ وامهاي اولیه يعني كلیه وامهاي اكتشافي كه پیش از به شرح زير تفكیك خواهد شد: 

اولین استهالك يك كاسه شده باشد. ب ـ وامهاي اضافي يعني مخارج اكتشاف كه در پايان 

كه در پايان هر يك از هر يك از سالهاي بعد يك كاسه شده باشد با اين تفاهم كه مبالغي 

 .مزبور يك كاسه شده باشد به عنوان وامهاي جداگانه تلقي خواهند شدسالهاي 

o  ـ وامهايي كه پیمانكار كل براي تأمین  1جزء برداري ـ بازپرداخت وامهاي بهره 26ماده

و  24)ب( ماده  3برداري مذكور در جزء مخارج عملیات ارزيابي در ناحیه يا نواحي بهره

وسیله كه بهبرداري )تأمین مخارج عملیات توسعه مربوط به نواحي بهرهمچنین برايه

ملي نفت توسعه يافته( در اختیار شركت 24ماده  4پیمانكار كل به نحو مذكور در جزء 

اي گذارد توسط شركت مذكور به پیمانكار كل مسترد خواهد شد اين وام با احتساب بهرهمي

و به  "آغاز تولید تجاري"سال از تاريخ اين ماده ظرف مدت پنج  3به شرح مندرج در جزء 

اقساط ساالنه معادل يك پنجم وام طبق روشي كه در اين ماده مقرر گرديده است پرداخت 

طبق  "برداريوام بهره"استرداد هر  "میدان تجاري"ـ در مورد هر  2جزء خواهد گرديد. 

از تاريخ ه كه اولین قسط آن بايستي شش ماه بعدماهباال در ده قسط شش 1مقررات جزء 
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يك كاسه نمودن وام پرداخته شود به عمل خواهد آمد. ولي در مورد وامهايي كه يك كاسه 

سال شروع گرديده است صورت گیرد كردن آنها تا پايان سالي كه تولید تجاري در ظرف آن 

در  4ماده  4ح مذكور در جزء قسط اول شش ماه پس از اتمام سالي كه تولید تجاري به شر

ـ مبلغ هر قسط به شرح  3جزء شده است قابل پرداخت خواهد بود. ظرف آن سال شروع 

ـ قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقالم زير: زير احتساب خواهد شد:  ـ مبلغي  1الف 

هم اصل وام. ب ـ مبلغي معادل با يك د 2گیرد. اي كه به تمام مبلغ وام تعلق ميمعادل بهره

اي ـ مبلغي معادل بهره 1ـ هر يك از اقساط بعدي عبارت خواهد بود از مجموع اقالم زير: 

 2رد. گیكه مدت شش ماه به تتمه باقیمانده اصل وام پس از پرداخت آخرين قسط تعلق مي

بهره وام بر اساس مدت واقعي وام بر حسب ماههاي ـ مبلغي معادل با يك دهم اصل وام. 

هر سه ماه يك بار صورت  24ماده  5از تاريخ يك كاسه كردن كه به شرح جزء ويميتق

ـ بهره مزبور به نرخ  4جزء تاريخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد.  گیرد تامي

هیئت فدرال رزرو كشورهاي متحده  جاري تنزيل در تاريخ يك كاسه كردن وام كه به وسیله

يك و نیم درصد محاسبه خواهد شد و چنین تفاهم حاصل  اضافههامريكا اعالم شده باشد ب

 ماهههاي يك كاسه شده در هر دوره سههرگاه نرخي كه به شرح فوق براي وام است كه

ماهه مزبور گردد از هفت درصد در سال تجاوز نمايد نرخ قابل اعمال براي سهمحاسبه مي

اي كه به موجب اين جزء بهرهد شد. به قرار حداكثر هفت درصد در سال تثبیت خواه

 .شود مشمول مالیات ايران نخواهد بوداحتساب مي

o  سال از  25ـ شركت ملي نفت در ظرف مدت  1جزء ـ انتقال نفت به پیمانكار كل  27ماده

ماده  4به شرح مقرر در جزء  "ناحیه واگذار شده"در  "تاريخ آغاز نخستین تولید تجاري"

خام تولیدي در ناحیه واگذار شده را براي فروش در بازارهاي جهاني  نفتمقداري از 4

كه توسط شركت مقدار نفت خاميخارج ايران در سر چاه به پیمانكار كل انتقال خواهد داد. 

ف ـ الملي نفت به پیمانكار كل انتقال داده خواهد شد بر اساس زير تعیین خواهد گرديد: 

یت نسبت به قسمتي از ظرف "ظرفیت تصحیح شده"يا  "ظرفیت توسعه يافته"درصد  45

درصد نسبت به  30باشد. ب ـ  بشكه روزانه يا مساوي با آن 275000تولید كه كمتر از 

ـ پیمانكار كل  2جزء بشكه روزانه باشد.  275000قسمتي از ظرفیت تولید مزبور كه زايد بر 

د را به هاي تولیاسبي از جمع هزينهگیرد قسمت متنكه انتقال و تحويل ميبابت نفت خامي

هاي مذكور به شركت ملي نفت خواهد قسمت از هزينهاضافه مبلغي برابر با دو درصد آن

هاي تولید مشروحه در باال بر اساس اصول متداول حسابداري كه به طور هزينهپرداخت. 

منجمله قسمت  مربوطههاي هزينهيكنواخت اعمال گردد احتساب خواهد شد و شامل كلیه 
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برداري و بهره متعلقه به آن هاي جاري و استهالك مخارج اكتشاف و بهرهصحیحي از هزينه

ـ پیمانكار  3جزء نمايد. هیچوجه حكم فوق را محدود نميخواهد بود ولي اقالم مذكور به

ماهه بدهي تخمیني خود را طبق مقررات جزء فوق به شركت ملي كل بابت هر دوره سه

ظرف پانزده روز پس از دريافت صورتحسابي داخت خواهد نمود. پرداخت مزبور نفت پر

د به فرستهاي تولید براي پیمانكار ميكه شركت ملي نفت بر اساس برآورد خود از هزينه

ظرف سه ماه پس از انقضاي هر سال شركت ملي نفت صورتحسابهاي  عمل خواهد آمد.

اختالف  هاي تولید اصالح خواهد نمود وينهمربوط به آن سال را روي مأخذ قطعي هز

 .حساب بر حسب مورد به حساب بدهكار يا بستانكار پیمانكار كل گذارده خواهد شد

o  ـ قیمتهاي مذكور در اين قرارداد به نحو زير تعیین خواهد  1جزء ـ تعیین قیمتها  28ماده

نعت نفت تخصص داشته الف ـ يك كمیته چهار نفري مركب از افرادي كه در امور صشد: 

ده باشد كل تعیین گرديو دو نفر آنها توسط شركت ملي نفت و دو نفر ديگر توسط پیمانكار

دو بار در هر سال در آخر ماههاي مارس و سپتامبر و يا به دفعات بیشتر بنا به تقاضاي كتبي 

حقیق ت. انجام منظورهاي زير تشكیل جلسه خواهد دادشركت ملي نفت يا پیمانكار كل جهت

قیمتهاي فروش تجاري فوب نفت خام كه در خلیج فارس در طي دوازده ماه گذشته به طور 

است اين قیمتها بايد از طريق مراجعه به عموم توسط خريداران و فروشندگان معامله شده

یمتهاي تعیین قاسناد و گواهي و هرگونه وسائل ديگر اخذ اطالعات دقیق به تحقیق بپیوندد. 

 شود. قیمت مزبور بركه به موجب اين قرارداد به پیمانكار كل تحويل ميت خاميفوب نف

جم گردد و در تعیین آن حدريافت شده تعیین ميمبناي متوسط قیمتهايي كه به طريق باال 

خريد و فروشها ـ مدت قراردادهاي مربوطه ـ موقعیت جغرافیايي بنا در بارگیري و همچنین 

یفیت نفت خامهايي كه به طور عموم به وسیله فروشندگان و وزن مخصوص و كدرجه و 

توجه قرار خواهد شود در مقايسه با هم مورد خريداران در خلیج فارس خريد و فروش مي

به معني معامالت پاياپاي يا معامله با شركتهاي فرعي و تابعه( كه گرفت لیكن معامالتي )

ه مورد استناد نخواهد بود. ب ـ قیمتهاي هیچوج مالحظه تصنعي در آنها دخالت دارد به

ـ  1الف( فوق اساس محاسبات زير خواهد بود. فوب تعیین شده به نحو مذكور در بند )

كه طبق محاسبه كلیه پرداختهاي موقتي پیمانكار كل در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خامي

پرداختهاي موقت كه پیمانكار  ـ تعديل و تصفیه نهايي كلیه 2گردد. اين قرارداد تحويل او مي

كه طبق اين قرارداد تحويل گرفته به عمل آورده ماه قبل از بابت نفت خامي 12كل طي 

 توافق نرسدالف( فوق تشكیل جلسه دهد ولي بهاست. ج ـ هرگاه كمیته مذكور در بند )

نتخاب م اتوافق هطرف را كه باالمللي بيطرفین ابتدا نظر يك كارشناس صالحیتدار بین
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كنند كسب خواهند نمود و هرگاه نظر كارشناس مزبور مورد قبول يكي از طرفین نباشد مي

 .خواهد شد به موقع اجرا گذارده 38مقررات ماده 

o  ـ پیمانكار كل متعهد است عالوه بر مقدار تضمین  1جزء ـ كمك در امر بازاريابي  29ماده

شود به درخواست شركت ملي انتقال داده ميبه او  27كه به موجب ماده شده نفت خامي

بالغ بر شصت هزار بشكه در روز از نفت خام تولیدي به موجب اين قرارداد را ظرف نفت 

ه تا هشتاد هزار بشكو از آن پس  "آغاز نخستین تولید تجاري"مدت پنج سال اول از تاريخ 

ـ پیمانكار كل  2جزء د. در روز طي بقیه مدت قرارداد از شركت ملي نفت خريداري نماي

باال را خريداري خواهد نمود مگر اينكه  1در هر سال مقادير نفت خام مذكور در جزء 

دهد كه براي مدت معیني از نظر فروش تمام يا شركت ملي نفت به پیمانكار كل كتباً اطالع 

تي بايسقسمتي از مقادير مصرحه فوق احتیاج به كمك پیمانكار كل ندارد اطالعیه مذكور 

را كه به موجب اين ـ پیمانكار كل بهاي نفت خامي 3جزء جلوتر داده شود. الاقل يك سال

كند ظرف مدت شصت روز از تاريخ بارنامه كشتي به ماده از شركت ملي نفت خريداري مي

دالر امريكايي يا به ارزهاي محكم ديگر كه آزادانه قابل تبديل و مورد قبول شركت ملي نفت 

اين بابت مبلغ يك درصد در خواهد پرداخت و از 28نقداً و به قیمت مقرر در ماده باشد 

هاي بازرگاني خود به عنوان هزينه باالسري كسر خواهد گذاشت مشروط بر ازاي هزينه

ا هزينه يهیچگونه  درصد مذكور هیچگاه حق مطالبهاينكه پیمانكار كل به استثناي يك 

 .شركت ملي نفت بابت كمك در امر بازاريابي نخواهد داشتالعمل يا وجه ديگري از حق

o  گردد با رعايت ـ گاز طبیعي كه توأماً با نفت خام تولید مي 1جزء ـ گاز طبیعي  30ماده

الف ـ استفاده پیمانكار كل در ترتیب تقدم مشروحه زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

احتیاجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف جريان عملیات مقرر در اين قرارداد. ب ـ 

ـ تخصیصداخلي ايران كه شامل احتیاجات مربوط به مواد اولیه پتروشیمي  نیز خواهد بود. ج 

با اين تفاهم كه براي احتساب نسبت مذكور هر  27به طرفین قرارداد به نسبت مقرر در ماده 

يك متر مكعب نفت خام تلقي سانتیگراد معادل  درجه 15هزار متر مكعب گاز طبیعي در 

الف( و )ب( تحويل گاز در سر دستگاههاي ) 1ـ در موارد مذكور در جزء  2جزء خواهد شد. 

عنواني پرداختي از اين  هیچتفكیك گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچیك از طرفین به

ر تخمیني ـ هرگاه پس از منظور نمودن مقادي 3جزء بابت به طرف ديگر نخواهد نمود. 

الف( و )ب( مقدار اضافي گاز طبیعي همراه با نفت باقي ) 1حداكثر احتیاجات موضوع جزء 

شركت ملي نفت ايران از پیمانكار كل درخواست خواهد نمود كه ظرف شش ماه به بماند 

)ج( باال از گاز اضافي 1وي اطالع دهد آيا مايل است كه سهمیه مقرر خود را بر طبق جزء 
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خريداري نمايد يا خیر. اظهار پیمانكار كل كه به نحو فوق اعالم شده باشد قطعي  مورد بحث

هرگاه پیمانكار كل سهمیه مقرر خود را از مقادير گاز قابل و غیر قابل تغییر خواهد بود. 

كت شرتحويل به او طبق شرح باال خريداري نمايد در اين صورت قیمت قابل پرداخت به

ابین طرفین مه شرايط ديگر مربوط به تحويل گاز مذكور با توافق في نفت و همچنین كلیملي

رتي در صوخواهد گرديد. بیني شده است تعیینو بر مبناي اصولي كه در اين قرارداد پیش

اطالع شركت ملي نفت نرساند كه پیمانكار كل نظر خود را ظرف شش ماه مذكور در باال به

شرح مذكور در جزء )ج( خودداري مقرر خود به  و يا از خريد و تحويل گرفتن سهمیه

الف( باقي ) 1نمايد كلیه مقادير گاز مذكور كه پس از منظور داشتن احتیاجات موضوع جزء 

نفت برداشت خواهد شد و به نحوي كه آن شركت مقتضي بداند بماند توسط شركت ملي 

ـ  4جزء عمل نخواهد آمد.  مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هیچ پرداختي از اين بابت به

الف ـ وجود برداري گاز طبیعي مقررات زير اجرا خواهد شد: در صورت كشف ناحیه بهره

گردد كه نخستین چاه گاز تجاري به برداري گاز طبیعي موقعي محرز تلقي ميناحیه بهره

موردي پیمانكار كل حدود ناحیه  اين ماده تكمیل شده باشد در چنین 5شرح جزء 

ذكر گرديده مشخص خواهد نمود و پس  17همان نحوي كه در ماده برداري گاز را به هرهب

نسبت به اجراي برنامه ارزيابي كه متناسب با چنین ناحیه از مشاوره با شركت ملي نفت 

بداند تصمیم اتخاذ خواهد نمود. ب ـ در خاتمه كارهاي ارزيابي به شرح مذكور در فوق 

ناحیه كه يا: ورت با شركت ملي نفت تصمیم خواهد گرفت. پیمانكار كل پس از مش

برداري گاز مورد نظر را استرداد نمايد معذلك مخارجي كه براي چنین ناحیه گازي بهره

براي انجام عملیات  12ماده  انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجي كه به موجب

برداري نفت خام كه نواحي بهره اكتشافي تضمین شده است منظور و به حساب ناحیه يا

برداري گاز مربوطه را بر ناحیه بهرهو يا: خواهد شد. اند گذارده وارد مرحله توسعه شده

با توجه به مقررات مربوط به ذخائر ملي( اساس مقررات مندرج در اين قرارداد توسعه دهد )

اري موافقت طرفین درباره برداجراي هرگونه برنامه توسعه و بهرهدر چنین صورتي قبل از

ـ  5جزء هاي تولید و قیمت و مسائل مربوطه ديگر الزم خواهد بود. شرايط ناظر بر هزينه

چاه گازي است كه قابلیت تولید آن در جريان طبیعي  "نخستین چاه گازي تجاري"منظور از 

 .رديده باشدپانزده روز متوالي محرز گبه میزان روزانه يك میلیون متر مكعب براي مدت 

o  تواند در هر موقع كه مقتضي بداند ـ پیمانكار كل مي 1جزء ـ انتقال و واگذاري  31ماده

تمام يا قسمتي از تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي خود را كه به موجب اين قرارداد مقرر 

ترل نالف ـ شركت يا شركتهايي كه پیمانكار كل تحت كاست به شركتهاي زير منتقل نمايد: 
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آنها باشد. ب ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل پیمانكار كل باشند. ج ـ شركت يا 

از لحاظ الف( يا )ب( فوق باشند. شركتهايي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در )

مقررات اين جزء منظور از كنترل يك شركت عبارت است از مالكیت مستقیم يا غیرمستقیم 

طرف انتقال دهنده را از تعهداتي كه طبق سهام آن شركت. چنین انتقالي اكثريت منافع در 

ـ هرگونه انتقالي  2جزء هیچوجه معاف و مبري نخواهد كرد. اين قرارداد بر عهده دارد به

فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب  1توسط پیمانكار كل به جز آنچه كه طبق جزء 

فت خواهد بود و شركت مزبور بايد قبل از ابراز موافقت نموافقت كتبي و قبلي شركت ملي 

ـ هر شخصي كه به  3جزء تأيید هیأت وزيران و تصويب قوه مقننه را نیز تحصیل نمايد. 

واسطه تحصیل حق يا عنواني در مزايا و منافع اقتصادي اين قرارداد طرف قرارداد شناخته 

ن قرارداد مقرر است بر عهده خواهد كه به موجب ايشود كلیه تعهدات پیمانكار كل را 

ـ هرگونه انتقال يا واگذاري كه به موجب مقررات اين ماده عملي گردد از  4جزء گرفت. 

 .پرداخت هرگونه مالیات و حقوق و عوارضي در ايران معاف خواهد بود

o  جداول ها و مقاطع و گزارشها و پیمانكار كل كلیه طرحها و نقشهـ اطالعات محرمانه  32ماده

را و فني و هرگونه اطالعات مشابه مربوط به عملیات فني پیمانكار كل و اطالعات علمي 

كه به موجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهد كرد بدين معني كه مندرجات يا 

شود. شركت ملي نفت بدون  مفهوم آنها نبايد بدون رضايت شركت ملي نفت ايران افشا

 .ادن رضايت امتناع يا در اعالم آن تأخیر نخواهد كرددلیل موجه از د

o  ـ كلیه ماشین آالت ـ وسائل ـ وسايط نقلیه آبي ـ  1جزء ـ واردات و گمرك  33ماده

دستگاهها ـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ مواد شیمیايي ـ مواد ضروري براي 

ـ هواپیما ـ هرنوع مصالح ساختمان  اختالط و امتزاج ـ وسائل خودرو و ساير وسائط نقلیه

كشتي ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم  آالت فوالدي ـ لوازم اداري ـ اشیاء و اثاث ـ حوائج

استحفاظي ـ دستگاههاي تعلیماتي ـ محصوالت نفتي كه در ايران موجود نباشد و كلیه 

و وظائف پیمانكار جويي و حسن جريان عملیات منحصراً از لحاظ صرفه اجناس ديگري كه

 شركت ملي نفت كل ضروري باشد بدون پرداخت هیچگونه حقوق گمركي و مالیات به نام

مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بیمارستان و به ايران وارد خواهد شد. 

محصوالت طبي و دارو و اسباب طبي و اثاث و ادواتي كه در تأسیس و گرداندن بیمارستان 

ـ پیمانكار كل با تصويب شركت ملي نفت  2جزء انه ضروري باشد نیز خواهد بود. و داروخ

حق خواهد داشت اشیايي را كه براي استفاده موقت وارد كرده است با معافیت از حقوق 

ـ پیمانكار كل نیز حق خواهد داشت كه با  3جزء مالیاتها مجدداً صادر نمايد.  صادراتي و
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ران اشیايي را كه به طور موقت وارد شده است در ايران به موافقت شركت ملي نفت اي

اين صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشريفات  فروش رساند در

واهد خريدار خ الزم طبق مقررات جاري و تسلیم اسناد الزم ترخیص به پیمانكار كل بر عهده

رف كارمندان پیمانكار كل و وابستگان تحت ـ اجناسي را كه براي استفاده يا مص 4جزء بود. 

هاي مربوطه نامهآيینتكفل كارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد با رعايت مقررات و 

جاري در ايران و با پرداخت هرگونه حقوق وارداتي و گمركي و ساير مالیاتها كه در موقع 

كند كه پیمانكار كل تعهد مي ـ 5جزء وارد كرد.  توانگیرد ميورود معموالً به آن تعلق مي

حان شود رجدر تحصیل لوازم و حوائج خود نسبت به اشیايي كه در ايران ساخته يا مهیا مي

ام هنگآن كه اشیاء مذكور از لحاظ نوع جنس و قیمت و موجود بودن بهقائل شود مشروط بر

 خارجيه با اشیاء و به مقادير مورد نیاز و قابلیت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقايس

در شرايط مساعد مساوي قرار داشته باشد. در مقايسه قیمت اشیاء وارداتي با اشیاء ساخته و 

مالیاتهايي كه طبق اين قرارداد نسبت به مهیا شده در ايران كرايه و هرگونه حقوق گمركي و

ردات و صادرات ـ كلیه وا 6جزء اشیاء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 

مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكالیف از آنچه 

ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات تر نخواهد بود )سنگینمعموالً مجري است

 .باشد(مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نمي

o  ر كل بابت سود ويژه حاصله از عملیاتش طبق قوانین ـ پیمانكا 1جزء ـ مالیات  34ماده

درآمد مالیات بردرآمد ايران كه در هر موقع قابل اجراء باشد مشمول پرداخت مالیات بر

ـ درآمد ناويژه پیمانكار كل در هر سال مالي معادل اقالم زير خواهد بود.  2جزء خواهد بود. 

گردد ارزش قرارداد به او منتقل و تحويل مي 27كه بر طبق ماده الف ـ در مورد نفت خامي

كه به . ب ـ در مورد نفت خامي28نفت خام مزبور بر اساس بهاي مربوطه مقرر در ماده 

شود يك درصد هزينه باالسري. از شركت ملي نفت خريداري مي 29موجب مقررات ماده 

الف ـ ژه كسر خواهد شد. ـ براي تعیین درآمد ويژه پیمانكار اقالم زير از درآمد ناوي 3جزء 

 27كه به موجب ماده مبالغي كه پیمانكار كل بايد به شركت ملي نفت بابت نفت خامي

. ب ـ مبلغي معادل يك 27ماده  2مذكور در جزء %2تحويل گرفته است بپردازد به استثناي 

ين اي كه موجب ا. ج ـ استهالك هر پذيره29ماده  3درصد هزينه باالسري مذكور در جزء 

( مبلغ كل در هر سال مالي 1(.)25قرارداد از طرف پیمانكار كل پرداخته شده است به قرار )

نخستین تولید تجاري. براي اينكه تمام پرداختهايي كه به عنوان پذيره به از تاريخ شروع 

 میزان استهالك برداري به طوركامل مستهلك گرددعمل آمده است پیش از انقضاي دوره بهره
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ـ دولت  4جزء ه مزبور گاه به گاه بر حسب ضرورت مورد تعديل قرار خواهد گرفت. ساالن

نمايد كه نرخهاي مالیات بر درآمد شامل پیمانكار كل نامساعدتر از نرخهايي ايران تضمین مي

شود كه در ايران به عملیات نفتي اشتغال داشته و مينخواهد بود كه شامل ساير شركتهايي 

نند. كنجاه درصد نفت خام ايران را تولید و يا موجبات تولید آن را فراهم ميجمعاً بیش از پ

الف ـ تعهدات از لحاظ قانون مالیات بر درآمد ايران طبق مقررات ـ جز در مورد:  5جزء 

ـ حقوق وارداتي و گمركي بر طبق مقررات ماده  ـ پرداختهايي  33اين ماده. ب  اين قرارداد. ج 

ند كسر باشيد از حقوق كارمنداني كه در ايران در استخدام پیمانكار كل ميكه بابت مالیات با

د ـ پرداختهايي كه بابت مالیات بايد از وجوه پرداختي به پیمانكاران فرعي كه طبق شود. 

كنند كسر شود. ه ـ مالیات عوارض و حقوق بابت خدمات انجام كار مي 10ماده  3جزء 

و ـ مالیات و حقوق خالي از تبعیضي كه عدم تبعیض.  شده توسط مقامات دولتي به شرط

بت الثالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقشامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق

هر نحو كه باشد در برابر  پیمانكار كل از پرداخت هرگونه مالیات بهتألیفات.  اختراعات و

حقوقي بر نفت هد بود و هیچگونه مالیات ومقامات دولتي اعم از مركزي و محلي معاف خوا

كه از محل درآمد حاصله از شود يا بر سود سهامي كه توسط پیمانكار كل صادر ميخامي

 .شود تعلق نخواهد گرفتمي عملیات اين قرارداد توسط پیمانكار كل پرداخته

o  ماده در مورد كلیه  ـ پیمانكار كل به شرح مفاد اين 1جزء ـ پول رايج و ارز خارجي  35ماده

هاي ارزي جاري ايران خواهد بود. نامهعملیات مقرر در اين قرارداد مشمول مقررات و آيین

دهد توسط شركت اخیر به دالر ـ مبالغي كه پیمانكار كل به شركت ملي نفت وام مي 2جزء 

شد در او مسترد خواهد امريكايي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول پیمانكار كل باشد به

صورتي كه ارزهاي مزبور آزادانه قابل تبديل به دالر امريكايي باشد پیمانكار كل بدون علت 

كلیه پرداختهايي كه به موجب اين قرارداد توسط نمود. موجه از قبول آن خودداري نخواهد 

 هر ارز ديگريپیمانكار كل به شركت ملي نفت به عمل خواهد آمد به دالر امريكايي با به

مورد قبول شركت ملي نفت باشد در صورتي كه ارزهاي مزبور آزادانه قابل اهد بود كه خو

واهد خودداري نختبديل به دالر امريكايي باشد شركت ملي نفت بدون علت موجه از قبول آن

ـ الف ـ دفاتر اصلي و محاسبات پیمانكار كل به دالر امريكايي نگاهداري  3جزء نمود. 

اي معدل واقعي ماهیانهنرخ منظور تبديل پول ايران به دالر امريكايي به خواهد شد و به اين

تسعیر خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط پیمانكار كل در ماه مزبور در مقابل دالر 

اينگونه خريد ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد امريكايي خريداري شده است و هرگاه 

هزينه انجام شده ي پیش مأخذ تسعیر خواهد بود. ب ـ هرگونه نرخ خريد نزديكترين ماهها
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هر پولي جز دالر امريكايي يا ريال ايراني بر اساس متوسط نرخ  يا وجوه وصول شده به

نیويورك در پايان وقت اداري روزي كه انجام هزينه و يا وصول  خريد و فروش آن پول در

ريكايي تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور بايد وجوه در آن روز صورت گرفته باشد به دالر ام

هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك اعالم به گواهي بانك مركزي ايران برسد. 

نشود نرخي كه به جاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك بايد مالك عمل قرار 

بحث در نیويورك كه به عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد  بگیرد

خارجي مورد بحث در  گواهي بانك مركزي ايران رسیده باشد در صورتي كه نرخ براي ارز

نیويورك اعالم نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در باال به جاي متوسط 

به كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك  نرخهاي خريد و فروش ارز در نیويورك

گیرد مناسب تشخیص دهد. ج ركزي ايران با توجه به معامالتي كه با ارز مزبور صورت ميم

هرگونه تفاوت ارزي در دفاتر پیمانكار كل كه در نتیجه تغییرات  ـ در پايان هر دوره ساالنه

حسب مورد به اقالم مربوطه افزوده حاصله در نرخهاي مذكور ارزي صورت گرفته باشد بر

ـ دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه پیمانكار كل  4جزء كم خواهد شد. و يا از آنها 

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 

رايج يا متداول بانك در . نرخ ارز بازرگاني عبارتست از نرخ ارز علیه او خريداري نمايد

روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غیرايراني كه كالً يا بعضاً از صدور 

ارزش( غیر از نفت خام تولید شده در ايران و ترتیب بهكاالهاي عمده صادراتي ايران )

قع كه بیش از يك چنین نرخ بانك موجود باشد دست آمده باشد هر مومحصوالت آن به

خواهد بود كه در مقابل آن حداكثر واحدهاي پول ايران به دست بیايد تمام نرخ تسعیر نرخي

ـ  5جزء بهاي گواهینامه ارزي يا امثال آن جزء الينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 

ران نخواهد بود ولي وجوهي پیمانكار كل ملزم به تبديل هیچ قسمت از وجوه خود به پول اي

داند بايد از طريق بانكهاي ايران الزم ميهاي عملیات خود در را كه براي پرداخت هزينه

ـ در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن پیمانكار  6جزء مجاز به پول ايراني تبديل كند. 

ن داشته باشد يا آن را نقل هرگونه وجوه را آزادانه در خارج از ايرا كل مجاز خواهد بود كه

انتقال دهد ولو آن كه اين وجوه از عملیات او در ايران به دست آمده باشد و همچنین و 

داشته باشد و وجوه  مجاز خواهد بود كه حسابهايي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران

وسیله  موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارايیهاي مزبور به

وارد شده و يا از عملیات او حاصل شده باشد پیمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران 
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ـ بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران  7جزء آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايد. 

نجا ا آوسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه به پول ايران در اختیار پیمانكار كل باشد ت

از عملیات مقرر در اين قرارداد حاصل شده باشد به درخواست و بدون  كه وجوه مزبور

د به گیرميهیچگونه تبعیض به نرخ بانكي ارز كه به طور عموم در دسترس خريداران قرار

ها ـ مديران و كارمندان غیر ايراني پیمانكار كل و خانواده 8جزء دالر امريكايي تبديل شود. 

يا ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوهي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته آنها

توانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته انتقال دهند و مي

 كارمندان او مجاز نخواهند بود كه دربازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند پیمانكار كل و

ايران معامالت ارزي از هر قبیل به غیر از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب 

ريال ـ مديران يا كارمندان غیر ايراني پیمانكار كل كه حقوق آنان به 9جزء كند انجام دهند. 

در ايران مبلغي شود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود پرداخت مي

پس از كسر مالیات( خود در آن سال را به ارز درصد حقوق خالص ) 50كثر معادل حدا

ـ مديران يا كارمندان غیر  10جزء كنند. كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج

نمايند حق خواهند ايراني پیمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مي

ارز ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به 24درصد حقوق ناويژه داشت مبلغي كه از پنجاه 

 .كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند

o  ـ هیچ گونه قصور يا ترك هیچ كدام از طرفین در  1جزء ماژور( فرسـ قوه قهريه ) 36ماده

يگر بر علیه او اجراي هیچ يك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف د

نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد به شرط آن كه و در حدود آن كه 

ماژور شامل موارد زير فرس قصور و ترك مزبور از پیش آمده قوه قهريه ناشي شده باشد. 

اعتصابات ـ بسته شدن كارگاهها ـ اغتشاشات ولي منحصر به آن موارد نیست(: است )

ـ قانون احكام مقررات و يا دستورهاي  كارگري ـ حوادث غیر قابل جلوگیري  ـ آفات سماوي 

ـ اقدامات صادره از  مقامات مملكتي و ايالتي و يا مقامات ديگر دولتي اعم از داخله و خارجه 

طور معقول از حیطه خواه اعالن جنگ شده باشد و يا نه( يا هر امر ديگري كه بهجنگي )

ـ بدون آن كه در كلیت حكم باال محدوديتي  2جزء ن قرارداد خارج باشد. اقتدار طرفین اي

حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پیش آمد قوه قهريه كه از حیطه اقتدار هر كدام از طرفین 

اجراي هرگونه تعهد يا اعمال هرگونه حقي را كه به موجب اين قرارداد مقرر خارج باشد 

اعمال تعهد و آن ايجاد كند مدتي كه تأخیر در اجراء واست غیر ممكن سازد يا تأخیري در 

 3جزء حق مزبور طول كشیده باشد به مدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد. 
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ـ مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرفین اين مسأله را كه آيا قرارداد به علت آنكه 

به  38شود بر طبق مقررات ماده  ستي فسخاجراي آن كامالً غیر مقدور گرديده است باي

 .داوري مراجعه كنند

o  گذشته از مواردي كه در اين قرارداد جلب نظر ـ ارجاع اختالفات به كارشناس  37ماده

بیني شده است طرفین حق خواهند كارشناس براي حل مسائل مخصوصي مصرحاً پیش

ر ناشي از اين قرارداد را طبق مقررات اينكه اختالفات مربوط به اجراء يا تعبی داشت پیش از

به قضیه مورد طرف را نسبت هیأت داوري مراجعه دهند نظر يك كارشناس بيبه 38ماده 

را  كند بايستي تصمیم خوداختالف استعالم نمايند طرفي كه اقدام به اخذ نظر كارشناس مي

روز از تاريخ دريافت  15كارشناس با توافق طرفین ظرف مدت به اطالع طرف ديگر برساند. 

اطالعیه تعیین خواهد شد در صورتي كه طرفین ظرف مدت مذكور از تعیین 

خودداري نمايند اين طور تلقي خواهد شد كه از ترتیب خاص ارجاع امر به كارشناس

هرگاه طرفین در تعیین نام كارشناس ظرف مهلت مقرر فوق اند. كارشناس صرف نظر نموده

 ات مأموريت وي را طي نامه مشتركي با تأكید روي نظرياتي كهتوافق نمودند خصوصی

در صورتي كه كدام در مسائل مورد اختالف دارند به اطالع كارشناس خواهند رسانید. هر

كارشناس مأموريت خود را قبول كند نظريات طرفین و همچنین نظريات مشاورين آنها را 

گزارش كارشناس متضمن اظهار نظري  پیش از تنظیم گزارش خود استماع خواهد نمود.

كارشناس خواهد بود كه مستند بر اسباب موجهه در مورد مسائل مورد اختالف باشد. 

 اي از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه مأموريت او اعالم گرديده است بهنسخه

تمديد  تريممكن است به مدت طوالنيهر يك از طرفین تسلیم خواهد نمود مدت مزبور 

ماهه اولیه تصمیم به تمديد آن بگیرند. در گردد مشروط بر اينكه طرفین پیش از انقضاي سه

كارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر باال تسلیم نمايد مأموريت وي به صورتي كه

نظر كارشناس فقط در صورتي براي طرفین الزام خودي خود پايان يافته تلقي خواهد شد. 

اتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر يك از طرفین كه با نظر د بود كه بهآور خواه

نباشد حق خواهد داشت كه مسأله ارجاع شده به كارشناس را طبق مقررات مزبور موافق 

خواهند داشت هیأت داوري ارجاع نمايد. در آن صورت طرفین كامالً حق قرارداد به 38ماده 

 .را ضمن جريان رسیدگي در برابر هیئت داوري مورد استناد قرار دهندكه گزارش كارشناس 

o  ـ هرگونه اختالف ناشي از اجراء يا تعبیر مقررات اين قرارداد توسط  1جزء ـ داوري  38ماده

يك نفر داور يك هیئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفین 

رسیدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت  و دو داور مزبور قبل از شروع به
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ـ اگر يكي از طرفین ظرف دو ماه از تاريخ  2جزء رياست هیئت داوري را خواهد داشت. 

ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطالع 

يا یس عالیترين دادگاه دانمارك )نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به ري طرف ديگر

داوري كه توسط قاضي دانماركي همطراز او( مراجعه و تقاضاي تعیین داور دوم را بنمايد. 

شود نبايستي مستخدم ايران يا كشورهاي متحده يا قاضي همطراز او( برگزيده ميريیس )

از  ارتباط نزديك با يكيممالك مزبور باشد و يا هیچ يك ازآمريكا بوده باشد و نبايد تبعه 

ـ هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعیین داور دوم  3جزء آن كشورها داشته باشد. 

رفین طنتواند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از 

ن خواهد شد يا قاضي دانماركي همطراز او( تعییتوسط ريیس عالیترين دادگاه دانمارك )

ـ داوران قبولي خود را ظرف سي  4جزء مگر آن كه طرفین به نحو ديگري توافق نمايند. 

و در صورتي كه توسط ريیس روز از تاريخ دريافت اعالم تعیین خود به طرفین قرارداد )

دانمارك و يا قاضي دانماركي همطراز او تعیین شده باشند به ريیس يا قاضي عالیترين دادگاه 

سمت مزبور را  زبور( اطالع خواهند داد و در غیر اين صورت چنین تلقي خواهد شد كهم

ـ رأي داوري  5جزء عمل خواهد آمد. اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بهرد كرده

قطعي و الزام آور تلقي خواهد شد رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفین تعهد 

تواند اجراي اجرا بگذارند هر يك از طرفین مي موردحسن نیت بهنمايند مفاد آن را با مي

رأي داوري را از دادگاهي كه صالحیت اجراي آن را بر علیه طرف ديگر دارد درخواست 

محل ديگري ـ محل داوري تهران خواهد بود مگر آن كه طرفین نسبت به 6جزء نمايد. 

شود اين باب توافق ناهند كرد چنانچه درتوافق نمايند تشريفات داوري را طرفین تعیین خو

ـ طرفین همه نوع تسهیالت  7جزء تشريفات مزبور از طرف هیأت داوري تعیین خواهد شد. 

منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتي( را براي هیئت داوري فراهم خواهند كرد تا )

ر ت آورند. عدم حضوتعیین تكلیف اختالف الزم باشد به دسهرگونه اطالعاتي را كه براي 

 تواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هريك ازيا امتناع يكي از طرفین داوري نمي

ـ مادام كه تصمیم يا رأي داوري صادر نشده توقف عملیات يا  8جزء مراحل داوري بشود. 

یم يا تصم نیست. در صورتي كهفعالیتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي 

رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصمیم يا رأي مزبور ممكن است ترتیب 

هاي داوري به تشخیص ـ هزينه 9جزء مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 

هر علت يكي از اعضاي هیئت داوري ـ هرگاه به 10جزء هیئت داوري تعیین خواهد شد. 

مورد ه او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكمیل رسیدگي بهپس از قبول وظايفي كه ب
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اختالف نباشد و چنانچه طرفین به صورت ديگري هم توافق ننمايند هريك از طرفین 

همطراز او تقاضا كند كه توانند از ريیس عالیترين دادگاه دانمارك يا قاضي دانماركي مي

ـ تا حدي كه مورد  11جزء ده تعیین نمايد. جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ما

شود بايد مهلت اجراء داشته باشد ضمن تصمیم يا رأي داوري كه بر طبق اين ماده صادر مي

طرفین هر ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي به 12جزء تصريح گردد. 

 تقاضاي تفسیریه را صادر نموده تواند از هیئت داوري كه تصمیم يا رأي اوليك از آنها مي

آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي تأثیري نخواهد داشت تفسیر مزبور بايد 

اجراي تصمیم يا رأي تا صدور تفسیر يا ظرف مدت يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و

ـ مقررات مربوط  13جزء هر كدام زودتر واقع شود( معوق خواهد ماند. انقضاي يك ماه )

به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پیدا كند معتبر خواهد 

ـ هرگاه طرفین در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پیش از  14جزء بود. 

 يرأي داورصورت ) هیئت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق بهآنكه

مبتني بر رضايت طرفین( ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هیئت داوري پايان خواهد 

 .پذيرفت

o  متن فارسي و انگلیسي اين قرارداد هر دو معتبر است در ـ زبانهاي متن قرارداد  39ماده

هیئت داوري عرضه  صورتي كه اختالفي پیش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به

 .كه قصد طرفین را از روي هر دو متن تفسیر نمايندشد خواهد 

o  كلیه اخطارهايي كه به موجب اين قرارداد مقرر گرديده و يا اجازه صدور ـ اخطارها  40ماده

ن از طرفیآنها داده شده است كتبي خواهد بود. تسلیم اخطار به شخص نماينده مجاز يكي 

كه تأيیدي آن هم به وسیله پست فرستاده به شرط آن و يا ارسال آن با پست يا تلگراف )

 ابالغ صحیح به طرف مزبور تلقيشود( به نشاني يكي از طرفین كه در زير قید شده است 

ركفلر  30خیابان تخت جمشید شركت ملي نفت ايران كنتینانتال اوپل كمپاني خواهد شد. 

 ايراناي و.تهران نیويورك ان.پالزا 

o  در مورد اين  1336مقررات قانون معادن مصوب سال ير قوانین ـ تناقض با سا 41ماده

قرارداد مجري نخواهد بود و قوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد 

خ به تاريحدودي كه مباينت دارد نسبت به مقررات اين قرارداد بالاثر خواهد بود. باشد در

در تهران  1969و چهل و هشت مطابق با ششم آوريل هفدهم فروردين يك هزار و سیصد 

 شركت ملي نفت ايران كنتینانتال اوپل كمپانيامضاء و مبادله گرديد. 
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  ناحیه واگذار شده از جهت شمال و مشرق و جنوب و مغرب تعريف ناحیه واگذار شده: ضمیمه الف

ر اساس بسازد. ميهم متصلاً بهخواهد بود كه نقاط مشخصه زير را متعاقبمحدود به خطوط مستقیمي

ثانیه و عرض جغرافیايي  57دقیقه و  6درجه و  56طول جغرافیايي ) 25الیپسويد ـ نقطه اينترنشنال

دقیقه و صفر ثانیه و  20درجه و  57طول جغرافیايي ) 18ثانیه(. ـ نقطه  33دقیقه و  1درجه و  28

 19درجه و  57طول جغرافیايي ) 30ه(. ـ نقطه دقیقه و صفر ثانی 30درجه و  27عرض جغرافیايي 

كه در حد خشكي ناحیه دقیقه و صفر ثانیه(.  16درجه و  27ثانیه و عرض جغرافیايي  59دقیقه و 

درجه و  56طول جغرافیايي ) 29شركتهاي عامل نفت ايران واقعند. ـ نقطه  1954عملیات قرارداد 

ـ نقطه  45دقیقه و  27درجه و  27ثانیه و عرض جغرافیايي  30دقیقه و  43 ول جغرافیايي )ط 28ثانیه(. 

 27دقیقه و صفر ثانیه(. ـ نقطه  11درجه و  27ثانیه و عرض جغرافیايي  30دقیقه و  41درجه و  55

دقیقه و صفر  19درجه و  27ثانیه و عرض جغرافیايي  30دقیقه و  2درجه و  55طول جغرافیايي )

درجه  27درجه و صفر دقیقه و صفر ثانیه و عرض جغرافیايي  55رافیايي طول جغ) 26ثانیه(. ـ نقطه 

 1954الحاقي به قرارداد  1966نقاط فوق بر روي خطي كه طبق قرارداد ثانیه(.  45دقیقه و  44و 

و از آنجا به: ـ دارند. سازد قرارشركتهاي عامل حدود ناحیه عملیات شركتهاي مذكور را مشخص مي

دقیقه و  1درجه و  28ثانیه و عرض جغرافیايي  57دقیقه و  6درجه و  56جغرافیايي طول ) 25نقطه 

 .ثانیه( 33

o  امضاء[ قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و يك ماده و ضمیمه الف منضم به قانون[

ـ جعفر شريفباشد. اجازه مبادله قرارداد نفت با شركت كنتینانتال مي  اماميريیس مجلس سنا 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=70774 
 

 

 

 

 

 قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت با اراپ -35

 

 راجع به پیمانكاري اكتشاف  1336ـ قرارداد ضمیمه كه طبق ماده دوم قانون نفت مصوب  ماده واحده

 اراپ(طرف و آنترپريز دورشرش اداكتیويته پترلیر )و تولید بین شركت ملي نفت ايران از يك

http://www.dastour.ir/Print/?LID=70774
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(Entreprise de Recherche et d`Activite Petroliere (ERAP))  از طرف ديگر امضاء

ماده و يك ضمیمه است تصويب و به دولت اجازه  44ولت رسیده و مشتمل بر شده و به تايید د

 .شودمبادله و اجراء آن داده مي

  ]شنبه اول آذر ماه قانون باال مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز سه]امضاء

 شوراي ملي ـ ريیس مجلسملي رسید. يك هزار و سیصد و چهل و پنج به تصويب مجلس شوراي

به تصويب مجلس سنا رسیده  19/9/1345قانون فوق در جلسه روز شنبه مهندس عبداهلل رياضي 

 .است

 قرارداد پیمانكاري اكتشاف و تولید نفت با اراپ 

o  نظر به اينكه دولت ايران به منظور تأمین منافع بیشتري براي مملكت ايران و توسعه مقدمه

كه همكاري پیمانكاران مند استكت ايران و فرانسه عالقهمناسبات اقتصادي بین دو ممل

ذيصالحیت فرانسوي را جلب نمايد. نظر به اين كه شركت ملي نفت ايران به منظور تأمین 

قسمتي از نواحي دريايي و زمیني كشور ايران مايل است مخارج و انجام عملیات نفتي در

ه اين كه مقامات فرانسوي همكاري پیمانكار ذيصالحیتي را جلب نمايد. نظر ب

مقصود توسعه پیمانكاران فرانسوي را در بذل هر گونه كمك ممكنه فني و مالي بهمايلند

اراپ  دولتي فرانسويروابط اقتصادي بین دو مملكت تشويق نمايند. نظر به اين كه مؤسسه

ام و انجداراي سرمايه و صالحیت فني و تخصصي الزم در امور اداري براي به عهده گرفتن 

ه اين باشد. نظر بتولید و صادرات نفت خام ايران ميمقصود توسعهآمیز عملیات بهموفقیت

 باشند كه شرايطيا شركتهاي وابسته به آن( مصمم ميكه شركت ملي نفت ايران و اراپ )

را با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجراء بگذراند. علیهذا طرفین به شرح زير اين قرارداد

 .نمايندق ميتواف

o  جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء كند معني بعضي ـ تعريفات  1ماده

تعاريف زير خواهد شرحاز اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد به

پیمانكار "عبارت است از اين سند و ضمیمه آن. ب ـ  "قرارداد"الف ـ منظور از كلمه بود: 

اي كه از طرف اراپ جهت انجام عملیات مشروحه در عبارت است از شركت وابسته "كل

عبارت است از نفت خام و گاز  "نفت"قسمت اول اين قرارداد تشكیل گرديده است. ج ـ 

عبارت است از نفت خام طبیعي ـ آسفالت طبیعي ـ و كلیه  "نفت خام"د ـ طبیعي. 

نتیجه جدا كردن ه به حالت طبیعي يافت شود منجمله موادي كه درهیدروكربورهاي مايع ك

يعني گاز تر و گاز خشك و كلیه هیدروكربورهاي گازي  "گاز طبیعي"ماند. ه ـ باقي مي

گاز طبیعي هاي نفت يا گاز و هیدروكربورهاي مايع كه از طريق جدا كردن ازديگر كه از چاه
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منجمله گاز ترش( كه پس از سوا كردن هیدروكربورهاي )آيد و نیز گاز باقیمانده به دست مي

عبارت است از قیمتهايي كه بر طبق  "قیمتهاي واقعي"و ـ مايع از گاز تر باقیمانده باشد. 

ـ گردد. اين قرارداد تعیین مي 30مقررات ماده  عبارت است از كلیه كارهاي  "عملیات نفتي"ز 

عبارت است از يك متر مكعب در شصت  "متر مكعب"اين قرارداد. ح ـ  8مشروحه در ماده 

عبارت از تاريخي است كه قانون  "تاريخ اجراء"درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ط ـ 

ـ مربوط به تصويب اين قرارداد به توشیح اعلیحضرت همايوني مي عبارت  "اراضي"رسد. ي 

عبارت است از كلیه تأسیسات  "تأسیسات"است از اراضي پوشیده از آب و غیره آن. ك ـ 

عبارت است از تأسیسات نصب شده يا كار گذاشته  "تأسیسات ثابت"ثابت و منقول. ل ـ 

اين  موضوعشده يا ساخته شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و مستقیماً براي عملیات

ـ  التقرارداد مورد استفاده قرار گیرد. م ـ تأسیسات منقول عبارت است از كلیه ماشین آ

وسائل ـ وسائط نقلیه آبي ـ دستگاهها ـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ 

خودرو و ساير وسائط نقلیه ـ اثاثیه ـ مواد خواربار و كلیه اجناس ديگري كه براي وسائل

اين قرارداد  35از ماده 1انجام عملیات و وظائف مقرر در اين قرارداد به شرح مندرج در جزء 

اي است كه در ضمیمه در خشكي يا دريا( عبارت از ناحیهز باشد. ن ـ ناحیه اصلي )مورد نیا

ـ )  ايخشكي يا دريا( عبارت از ناحیه)در  "ناحیه واگذاري"الف( مشخص گرديده است. س 

در خشكي يا ) "برداريناحیه بهره"مشخص گرديده است. ع ـ  16و  14است كه در مواد 

مشخص گرديده است. ف ـ ناحیه عملیات  18اي است كه در ماده دريا( عبارت از ناحیه

ه برداري كخشكي يا دريا( عبارت است از ناحیه اصلي و يا ناحیه واگذاري و يا ناحیه بهره)

 .آنجا انجام گیردتواند درعملیات مقرر در اين قرارداد مي

o  ـ شركت ملي نفت  1اشند: بطرفهاي اين قرارداد به شرح زير ميـ طرفین قرارداد  2ماده

ـ الف ـ انترپريز دورشرش  2شود. ايران كه از اين به بعد در اين قرارداد شركت نامیده مي

شود. ب ـ نامیده مي "اراپ"اراپ( كه از اين به بعد در اين قرارداد اداكتیويته پترولیر )

ه تعهدات باشد كيسوفیران( كه يك شركت وابسته اراپ مسوسیته فرانسزده پترول ديران )

نامیده  "پیمانكار كل"قرارداد آن از طرف اراپ ضمانت گرديده و از اين به بعد در اين

 .شودمي

o  اين قرارداد براي خدمات فني مالي و  2طرفهاي مذكور در ماده ـ موضوع قرارداد  3ماده

گرفت جام خواهدبازرگاني كه بر طبق مقررات زير توسط اراپ و يا شركتهاي وابسته به آن ان

اي كه در ازاي آن خدمات پرداخت خواهدشد بدين وسیله به عقد قرارداد الزحمهو حق

ه الغیر بشركت وظايف پیمانكار كل را به طور مانعالف ـ خدمات فني نمايند. مبادرت مي
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وظايف مزبور شامل اداره و انجام عملیات نفتي مربوط به اكتشاف گذارد.عهده سوفیران مي

توسط برداري نفت به شرح مذكور در اين قرارداد خواهد بود كه اراپ راساً يا بهبهرهو

مقررات اين قرارداد پیمانكاران فرعي انجام خواهد داد. توافق حاصل است كه با رعايت 

پنجاه درصد از ذخائر قابل استخراج كشف شده به شرح مقرر در اين قرارداد به عنوان ذخاير 

براي اينكه شركت بتواند ه و كنار گذارده خواهد شد. پ ـ خدمات مالي ملي باقیماند

هاي مربوطه را تأمین كند اراپ به شرح مقرر در اين قرارداد وجوه الزم براي عملیات هزينه

جهت انجام عملیات ارزيابي و توسعه در اختیار شركت اكتشافي و در صورت پیدايش نفت

ه عملیات اكتشافي به صورت وام بدون بهره تأديه خواهد خواهد گذارد وجوه مزبور مربوط ب

و استرداد آن موكول به كشف و تولید نفت به مقادير تجارتي خواهد بود. وجوه مربوط شد

مقرر در اين قرارداد مسترد به مخارج ارزيابي و توسعه وام با بهره تلقي شده و طبق روش

واسطه مقادير معیني از نفت خام را از  اراپ به عنوانخواهد شد. ج ـ خدمات بازرگاني 

طرف شركت در بازارهاي جهان به فروش خواهد رسانید و طبق مقررات اين قرارداد قسمتي 

وجوه حاصله از فروش را بابت استرداد وامهاي مربوطه برداشت نموده و قسمت ديگر از

ه مصرف خواهند فرانسوي بوجوه مزبور را شركت و دولت ايران براي خريد كاال و خدمات

د ـ در قبال خدماتي كه اراپ انجام خواهد داد شركت فروش مقادير معیني نفت رسانید. 

نفت تجاري طبق هايبرداري از میداناي در مدت بهرهخام را به اراپ به بهاي توافق شده

 .اين قرارداد تضمین خواهد نمود

o  اريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي ـ مدت اين قرارداد از ت 1جزء ـ مدت قرارداد  4ماده

ـ مرحله  2جزء تعیین خواهد گرديد.  18ـ  15ـ  13خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد 

اكتشاف براي نواحي واقع در خشكي و دريا به مدت شش سال خواهد بود ولي شركت 

ي شافي براپیمانكار كل تقاضاي ادامه عملیات اكتتواند ازهرگاه ضرورت ايجاب نمايد مي

ساله اضافي در نواحي دريايي يك دوره دوساله اضافي در نواحي خشكي و يك دوره سه

هاي اضافي مجرد وصول چنین تقاضايي پیمانكار كل عملیات اكتشافي را براي مدتبنمايد. به

در آخر سال هشتم در مورد ساله اولیه يامذكور ادامه خواهد داد. چنانچه در پايان مرحله شش

حیه واقع در خشكي يا در پايان سال نهم در مورد ناحیه واقع در دريا عملیات اكتشافي نا

مرحله اكتشاف بخودي خود پايان خواهد يافت و اين منتج به كشف میدان تجاري نگردد

قرارداد خاتمه يافته تلقي خواهد شد. معذلك چنانچه در انقضاي مدت مرحله اكتشاف مزبور 

برداري به ي تجاري كشف شده باشد فقط ناحیه يا نواحي مورد بهرههامیدان يا میداندر

 3جزء باقي خواهد ماند. تشريح گرديده است در اختیار پیمانكار كل 18طوري كه در ماده 
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ـ شروع مرحله تولید در مورد هر يك از نواحي واگذاري موقعي خواهد بود كه كشف چاه 

اين قرارداد نسبت به هر يك از نواحي اشد. مدتمحرز شده ب 19تجاري بر طبق تعريف ماده 

سال از تاريخ شروع تولید  25برداري كه طبق اين قرارداد محرز گرديده باشد مورد بهره

برداري تجاري در تاريخي خواهد بود كه تا تاريخ ـ شروع بهره 4جزء تجاري خواهد بود. 

اساس برداري بریه مورد بهرهمزبور مقدار يكصد هزار متر مكعب نفت تولیدي را از ناح

 .صدور منظم صادر و تحويل شده باشد

o  ـ شركت در همه اوقات مسئولیت مالي كلیه عملیات موضوع  1جزء ـ تأمین مخارج  5ماده

عملیات اين قرارداد را به عهده خواهد داشت با اين تفاهم كه كلیه وجوه الزم براي انجام

اراپ تأمین خواهد گرديد و اين وضع ادامه خواهد  اكتشافي و ارزيابي و توسعه از طرف

گردد به اين قرارداد كه عايد شركت ميداشت تا زماني كه وجوه حاصله از عملیات موضوع

ـ  2 جزءحدي برسد كه شركت بتواند مخارج عملیات ارزيابي و توسعه را راساً تأمین كند. 

استرداد كلیه وجوه پرداختي  همچنین تفاهم حاصل است كه شركت فقط در موقعي مسئول

اين قرارداد كشف  20شرح تعريف ماده از طرف اراپ خواهد بود كه میدان نفت تجاري به

 .و تولید به میزان تجاري شروع شده باشد

o  ـ تمام نفتي كه به موجب  1جزء ـ حق مالكیت شركت نسبت به نفت و تأسیسات  6ماده

ـ  2جزء در سر چاه به شركت تعلق خواهد داشت.  شود كالًمقررات اين قرارداد تولید مي

شركت به شرح مقررات زير مالك كلیه تأسیساتي خواهد بود كه براي عملیات پیمانكار كل 

منقول كه به منظور انجام عملیات( الف ـ اراضي )گیرد: ايجاد و يا مورد استفاده قرار مي

ول كه به منظور انجام عملیات تحصیل به ملكیت شركت در خواهد آمد. ب ـ اموال منق

موضوع اين قرارداد اختصاص يافته تنها در مواردي به شركت متعلق خواهند گرديد كه به 

عملیات نفتي مورد استفاده قرار گیرند و كلیه بهاي آنها به طور مؤثري به طور دائم براي

روش استرداد حساب مخارج عملیات برده شده و قرار باشد بهاء آن از طرف شركت بر طبق

مسترد گردد. اموال منقولي كه به طور موقت مورد  28و  27وجوه به شرح مقرر در مواد 

مستهلك نشده است در ملكیت پیمانكار كل استفاده قرار خواهد گرفت و بهاي آنها به كلي

ت طور موقباقي خواهدماند مشروط بر اين كه موافقت شركت نسبت به استفاده از آنها به

حساب عملیات منظور و جزء هزينه استهالك آنها فقط براي مدت مربوطه بهحصیل وقبالً ت

داشت چنین اموالي هزينه آورده شده باشد. تفاهم حاصل است كه پیمانكار كل حق خواهد

را با اجازه شركت آزادانه از ايران خارج نمايد، ارزش به حساب آورده شده كلیه تأسیساتي 

مارس سال بعد يا قبل از تاريخ  31گردد در ايجاد ميخريداري وكه در مدت هر سال مالي 
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ـ در مدت اعتبار اين قرارداد پیمانكار  3جزء مزبور به اطالع شركت رسانیده خواهد شد. 

حق استفاده كامل از كلیه اراضي و تأسیسات ثابت و اموال منقول مشروحه در فوق در ناحیه 

شركت اقدام به واگذاري آنها به ديگري نخواهد نمود.  عملیات را دارا بوده وو يا نواحي 

 الف ـ مقررات كليپیمانكار كل: وظايف و خدمات 

o  پیمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ اجراء ـ ثبت پیمانكار كل  7ماده

یم تسلدرخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران

نمايد توافق حاصل است كه كلیه وظايف و عملیات پیمانكار كل از نوع غیر انتفاعي خواهد 

 .بود

o  الف ـ اكتشاف نفت از ـ عملیات مجاز عبارت است از :  1جزء ـ عملیات مجاز  8ماده

شناسي ـ ژئوفیزيكي و طريق ديگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین شرايط طريق زمین

هر گونه وظايف ديگري كه به طور معمول با عملیات هاي نفت وحفاري چاهشناسي ـ زمین

اكتشاف و تولید مربوط باشد. ب ـ حمل نفتي كه بر طبق مقررات اين قرارداد تولید شده از 

دريا هاي توزيع و ساير وسائل حمل و نقل و يا به كنارها و دستگاهمناطق تولید به تصفیه خانه

ت اين قرارداد پااليشگاههايي ايجاد گردند حمل نفت از و چنانچه موجب مقررا

احیه نفت تولیدي نهاي مزبور به نقاط مذكور در فوق ـ انبار كردن نفت و تحويلپااليشگاه

قرارداد با هر نوع وسیله منجمله وسائل بارگیري در كشتي و هر گونه وظائف ديگري كه به 

ـ پیمانكار كل حقوق و اختیارات  2جزء اشد. بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مربوط

الزم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد 

ها و نیز در اجراي عملیات حفر و گودكني كردن اراضي و ايجاد جزيرهالزم باشد در مورد آباد

نگاهداري كردن هیه و گرداندن وريزي كردن و تو سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پي

ها گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و و اداره كردن نسبت به حفره

هاي تقطیر میدان ساير انواع انبارها و دستگاهمجاري آب و دستگاهها و مخازن آبگیرها و

هاي و ساير دستگاه هاي استخراج گازولین در سر چاه و كارخانجات گوگردنفت و دستگاه

ها و مراكز كوچك و بزرگ و عمل آوردن نفت ـ خطوط لوله و تلمبه خانهالزم براي تولید

 مخابراتي وتولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسائل

ها و هاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهكارخانجات و انبارها و ساختمان

شكنها و لوازم بارگیري هاي الروبي و موجدستگاههاي كوچك و بزرگ ونگرگاهها و اسكلهل

زير دريايي و ساير وسائل بارگیري انتهايي و كشتیها و وسائط نقل و انتقال و خطوط آهن 

ها و ساير لوازم نقلیه و گاراژها پلها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوايي و فرودگاهها وو راه
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مراكز تعمیر و كلیه گري وهاي ريختههاي تعمیر و كارگاههاي هواپیما و كارگاهانهو آشی

سرويسهاي فرعي كه براي اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد الزم يا به آن مرتبط باشد و 

اجراي چنین عملیاتي الزم بوده يا بشود و يا به نیز كلیه حقوق اضافي ديگري را كه براي

هاي مذكور ممكن است آن باشد و اقدامات الزم به عمل آورد دستگاهتبط بهطور معقولي مر

الف ـ چنانچه بنا گردد قرار داده شود مشروط بر اين كه: محلهايي كه تعیین ميدر محل يا

هاي مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن با موافقت شركت خواهد باشد دستگاه

حداكثر رعايت صرفه و اقتضاي عملیات خواهد بود و ور با توجه بهبود. اعطاي موافقت مزب

نبايد بدون دلیل معقول رد شود و يا به تأخیر افتد. ب ـ در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد 

سیم و وسائل آهن و بندر و سرويسهاي تلفن و تلگراف و بيجزيره و ساختمان راه

تبي دولت ايران الزم خواهد بود كه شركت آن را اجازه قبلي و كسرويسهاي هوايي در ايران

در مدت معقولي تحصیل خواهد نمود. به منظور تسريع در اجراي عملیات مقرر در 

تواند بدون اين كه از میزان مسئولیت پیمانكار كل در برابر شركت قرارداد پیمانكار كل مياين

يك از عملیات و وظايف راين قرارداد چیزي كاسته شود اجراي ه 11طبق مقررات ماده 

 .مشروح در اين قرارداد را بر عهده پیمانكاراني كه واجد صالحیت بداند بگذارد

o  ـ پیمانكار كل حق خواهد داشت كه از كلیه اراضي  1جزء ـ استفاده از اراضي و آب  9ماده

مورد عقولو مباير متعلق به دولت كه براي استفاده به منظور عملیات مقرر در اين قرارداد به نح

لزوم باشد مجاناً استفاده نمايد استفاده از اين گونه اراضي مشروط به موافقت قبلي و كتبي 

به عمل خواهد آمد و نبايد به طور دولت خواهد بود درخواست موافقت از طريق شركت

ـ در مواردي كه پیمانكار كل براي اجراي  2جزء غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود. 

ملیات مقرر در اين قرارداد احتیاج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد ع

االجاره به دولت خواهد بود اراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالتحصیل اين

ـ هرگاه  3جزء درخواست تحصیل اراضي مزبور از طريق شركت انجام خواهد گرفت. 

ضي داشته باشد كه متعلق به مالك خصوصي باشد خريد يا اجاره پیمانكار كل احتیاج به ارا

تواند در خواهد گرفت معذالك شركت ميآنها از طريق مذاكره مستقیم با مالك انجام

مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت در مورد تحصیل اراضي به 

تواند براي عملیات خود كه در اين قرارداد يـ پیمانكار كل م 4جزء كند. پیمانكار كل كمك

به مقرر گرديده با موافقت كتبي دولت از كلیه آبهايي كه در سطح يا در تحت اراضي كه

موجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاده 

ست موافقت از طريق شركت به عمل درخوادولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد
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خواهد آمد و نبايد به طور غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود. استفاده از آب مجاني 

 5جزء رعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود. لیكن مشروط به

ي باشد كه در اراض ـ هرگاه پیمانكار كل به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهايي داشته

مزبور از طريق مذاكره مستقیم اقدام غیر از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوق

شود بايد معقول بوده اي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته مياالجارهخواهد كرد بها يا مال

ونه تقلیلي كه ـ هیچگ 6جزء مشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد. و از بهاي عادله حقوق

شود نسبت به حقوقي كه اين قرارداد در ناحیه حاصل مي 16و  14به موجب مقررات مواد 

 .اراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بودبه موجب مقررات اين ماده در

o  ـ هرگاه پیمانكار كل به منظور انجام  1جزء ـ حقوق ارتفاقي ـ مصالح ساختماني  10ماده

خواه در داخل ناحیه عملیات ت خود در حدود معقول در سطح دريا يا در زيرزمین )عملیا

حقي از قبیل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشیدن راه يا خارج از آن(

خطوط و نظاير آن كشي وكشي سیمآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضالب و زهو راه

ا كتباً به شركت اطالع خواهد داد و شركت حقوقي را كه پیمانكار الزم داشته باشد مراتب ر

به طور مجاني و در موارد ديگر در  9ماده  1بند كل الزم دارد در مورد اراضي مشروح در

ـ  2جزء مقابل پرداخت قیمت يا اجاره بهاي عادله براي پیمانكار كل تحصیل خواهد نمود. 

خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمینهايي كه تواند براي عملیات پیمانكار كل مي

داخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است مورد استفاده اوست و همچنین از زمینهايي كه در

و مورد استفاده دولت يا ديگران نیست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير 

كه خسارات وارده بر اشخاص برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اين مصالح ساختماني را

اي ادالنهعثالث را كه در نتیجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند به میزان

 .جبران نمايد

o  ـ بدين وسیله به پیمانكار كل از تاريخ اجراء قرارداد اجازه  1جزء ـ اداره عملیات  11ماده

 مقرراتيا نواحي عملیات با رعايت و حق انحصاري اداره عملیات نفتي مربوط به ناحیه و

ـ پیمانكار كل ملزم به انجام تعهدات زير  2جزء گردد. اين قرارداد اعطاء مي 22و  17مواد 

الف ـ سعي كامل در اين كه عملیات اكتشافي در نواحي اصلي و واگذاري در خواهد بود: 

ـ  جريان يابد. ب تصنعت نفخشكي و دريا به حد اعالء طبق اصول صحیح فني معمول به

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 

ي ارقام و د ـ نگاهداردر هر موقع معقولي عملیات مقرر در اين قرارداد را بازرسي نمايند. 



313 

 

گردد. ه ـ نگاهداري اطالعات كامل از جمیع عملیات فني كه طبق اين قرارداد انجام مي

هاي عملیات مزبور حسابهاي عملیات خود به طريقي كه ارقام و اطالعات مربوط به هزينه

و براي انجام اين منظور بايد روش حسابداري به طرز درست و واضح و دقیق نشان داده شود

اتخاذ كند و روش مزبور گاه به گاه با توجه به پیشرفتهايي كه در آينده حاصل مناسبي 

و ـ استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمینان از اين كه به عمل آورد. شود تجديد نظرمي

تا حدودي كه به طور معقول عملي باشد بیگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام 

ايرانیاني حائز معلومات و تجربه الزم براي احراز آن مقامات  كه پیمانكار كل نتواندشوند

ز ـ توجه دائم به حقوق و منافع ايران در جريان عملیات خود. ج ـ تأمین اين منظور بیابد. 

كه شركت در هر موقع كه الزم بداند بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطالعي به صورت 

شناسي و برداري و زمینارشهاي مربوط به نقشهگزها و مقاطع ورونوشتهاي دقیق نقشه

ژئوفیزيكي و حفاري و تولید و ساير امور مربوط به عملیات مقرر در اين قرارداد و همچنین 

اطالعات علمي و فني مهم را كه در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده باشد به دست جمیع

قسمت از عملیات مجاز خود را  ـ پیمانكار كل مجاز خواهد بود كه انجام هر 3جزء آورد. 

الف ـ قبالً درباره انتخاب پیمانكار با آزادانه به هر پیمانكاري بسپارد مشروط بر اين كه: 

شركت مشاوره نمايد. ب ـ رونوشتي از قرارداد مربوطه تسلیم شركت نمايد. ج ـ پیمانكار 

دم ن ايراني حق تقبر اساس مناقصه انتخاب گردد و در صورت تساوي شرائط به پیمانكارا

 .داده شود

o  رسیدگي سالیانه محاسبات پیمانكار كل به وسیله هیأتي مركب از دو ـ حسابرسي  12ماده

اراپ نفر حسابرس به عمل خواهد آمد كه يكي از آنها از طرف شركت و ديگري از طرف

قبل مارس سال بعد يا  31منصوب خواهد شد نتیجه حسابرسي مزبور براي هر سال مالي در 

 .از تاريخ مزبور تسلیم شركت خواهد گرديد

o  ب ـ مرحله اكتشاف مدت مرحله اكتشاف و حداقل تعهد ـ در ناحیه واقع در دريا   13ماده

ساله تقسیم خواهد ساله در ناحیه در دريا بدو مرحله متوالي سهـ دوره اولیه شش 1جزء 

ء شروع خواهد شد پیمانكار كل ساله اول كه از تاريخ اجراـ در مرحله سه 2جزء شد. 

كیلومتر خطوط  6000الف ـ سال اول ـ تكمیل عملیات مشروحه زير را انجام خواهد داد. 

الف( به منظور انتخاب ناحیه نگاري در منطقه اصلي به شرح مذكور در ضمیمه. )لرزه

چاه  3ل اين قرارداد. ب ـ سالهاي دوم و سوم ـ حفاري حداق 14واگذاري مشروحه در ماده 

اين  2ـ در صورتي كه پیمانكار كل تعهدات خود را كه در جزء  3جزء در ناحیه واگذاري. 

 طبقتواند بعد از تقلیل ناحیه واگذاري واقع در درياماده مقرر گرديده انجام داده باشد مي
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در عملیات اكتشافي ادامه دهد ساله بهاين قرارداد براي يك مرحله دوم سه 14مقررات ماده 

میلیون فرانك  15حداقل هزينه سالیانه مرحله مزبور پیمانكار كل عملیات اكتشافي را با

ساله و بعد از تقلیل قسمت ـ در خاتمه دوره دوم مرحله سه 4جزء فرانسه انجام خواهد داد. 

و اين قرارداد در صورت احراز لزوم 14از ماده  2باقیمانده ناحیه واگذاري بر طبق جزء 

سال با مخارج حداقل  3مدت جه تقاضاي شركت پیمانكار كل براي مرحله ديگري بهبالنتی

خواهد داد ضمناً خود پیمانكار كل میلیون فرانك فرانسه به عملیات اكتشافي ادامه 15سالیانه 

هي ساله سوم تسلیم نمايد بديتواند درخواستي مبني بر ادامه عملیات براي مرحله سهنیز مي

ـ پیمانكار كل مكلف  5جزء منوط به تصويب شركت خواهد بود. مزبوراست كه تمديد 

است حداقل دو ماه قبل از انقضاي اولین سال مرحله اول عملیات و از آن به بعد حداقل دو 

ساله گزارشي تسلیم شركت نمايد گزارش مزبور بايد مراحل سهماه قبل از انقضاي هر يك از

جام اناقل تعهدات خود را نسبت به سال يا مرحله مربوطهدال بر اين باشد كه پیمانكار حد

باشد هرگاه ظرف مدت شصت روز بعد از تسلیم داده است و يا در حال انجام دادن آن مي

پیمانكار كل نفرستد چنین تلقي هر يك از گزارشات مزبور شركت پاسخي درباره آن براي

به سال يا مرحله مربوطه انجام  خواهد شد كه پیمانكار كل حداقل تعهدات خود را نسبت

 6جزء توان از او سلب نمود. عملیات در ناحیه تقلیل يافته را نميداده است و لذا حق ادامه

ـ هرگاه مبلغ حداقلي كه براي سالهاي اول و دوم مراحل دوم و سوم مقرر گرديده خرج 

د ست به حساب سال بعخرج نشده اتواند مبلغ باقیمانده را كهنشده باشد پیمانكار كل مي

اين  2الف( جزء ـ الف ـ هرگاه پیمانكار كل عملیاتي را كه در قسمت ) 7جزء انتقال دهد. 

 باشد شركت حقساله اولیه به اتمام نرسانیدهماده قید گرديده در پايان سال اول مرحله سه

عهدي در قبال خواهد داشت پیمانكار كل را از ادامه عملیات ممنوع نموده و بدون اين كه ت

لیه ساله اونمايد. ب ـ هرگاه در پايان مرحله سهپیمانكار كل داشته باشد اين قرارداد را فسخ

اين ماده تصريح گرديده است انجام نداده  2پیمانكار كل كارهاي تعهد شده را كه در جزء 

ن يباشد اخواهد داشت بدون اين كه تعهدي در قبال پیمانكار كل داشتهباشد شركت حق

ساله اول پیمانكار كل حق نخواهد ـ در طول مدت مرحله سه 8جزء قرارداد را فسخ نمايد. 

نحو مقرر داشت كه عملیات اكتشافي را تحت هیچ عنواني به جز در موارد فرس ماژور به

ساله مزبور و هر يك از در اين قرارداد متوقف يا تعطیل نمايد لیكن در انقضاي مرحله سه

مالحظه نمايد كه شرايط زيرزمیني ناحیه ساله بعدي در صورتي كه پیمانكار كلهاي يكدوره

توان به طور معقولي انتظار داشت كه نفت به واگذاري واقع در دريا طوري است كه نمي

تواند از ادامه عملیات اكتشافي خودداري نمايد و در اين صورت گردد ميمیزان تجاري كشف
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ند صرفنظر كناحیه مزبوراعالم نموده و از حقوق خود نسبت بهبايد قصد خود را به شركت 

لیكن بايد ثابت نمايد كه كلیه امور اكتشافي تا تاريخ اعالم مزبور طبق برنامه به موقع اجراء 

د بیني شده بودوره مقدم بر اعالم مزبور پیشگذارده شده و حداقل تعهداتي كه براي مخارج

تاريخ اعالم مزبور مبلغي باقیمانده باشد كه خرج نشده است تماماً خرج شده است هرگاه تا 

ـ الف ـ چنانچه در پايان  9جزء مبلغ باقیمانده مزبور را به شركت بپردازد. اراپ بايد نصف

ساله اولیه نفت به مقادير تجاري در ناحیه واگذاري واقع در دريا كشف شده باشد مرحله سه

ساله دوم يا لیات اكتشافي را در طول مدت مرحله سهداشت كه عمپیمانكار كل حق نخواهد

ب موجسوم موقوف يا تعطیل نمايد و بايستي تعهدات خود را نسبت به ادامه عملیات به

اين ماده انجام دهد تفاهم حاصل است كه ادامه عملیات اكتشافي به مرحله  4و  3هاي جزء

ساله ب ـ هرگاه در پايان مرحله سهبود. اين ماده خواهد 4ساله سوم تابع مقررات جزء سه

و  3هاي هر كدام كه مورد پیدا كند( مبلغ حداقل مقرر در جزءساله سوم )دوم و مرحله سه

جزء اراپ بايد نصف مبلغ خرج نشده مزبور را به شركت بپردازد. فوق خرج نشده باشد 4

ساله دوم پیمانكار حله سهالف ـ هرگاه در پايان مراين ماده:  9ـ با رعايت مقررات جزء  10

اين ماده تصريح گرديده انجام نداده باشد مرحله اكتشاف  3كل حداقل تعهدي را كه در جزء 

يافته تلقي خواهد شد و همچنین هرگاه پیمانكار كل به تعهد خود مبني بر ادامه خاتمه

خاتمه  مرحله اكتشافاين ماده عمل ننمايد معهذا 4عملیات به تقاضاي شركت طبق جزء 

يافته تلقي خواهد شد و از آن پس حدود عملیات پیمانكار كل منحصر به عملیات در ناحیه 

 18صورت وجود چنین ناحیه يا نواحي( مشروحه در ماده دربرداري )يا نواحي مورد بهره

برداري موجود نباشد اين قرارداد خواهد گرديد در صورتي كه چنین نواحي مورد بهره

داشت بدون اين كه براي او تعهدي در قبال پیمانكار كل ايجاد شود اين  حق خواهدشركت

اين ماده وارد مرحله  4قرارداد را فسخ نمايد. ب ـ هرگاه پیمانكار كل بر طبق مقررات جزء 

عملیات ساله سوم شده اما در پايان مدت مرحله مزبور حداقل تعهداتي را كه براي ادامهسه

( الفنداده باشد شركت حق خواهد داشت به نحوي كه در بند )تعیین گرديده است انجام 

ـ در  11جزء گرديده است اقدام نمايد. ساله دوم تصريحاين جزء راجع به پايان مرحله سه

بیني شده است شركت مختار خواهد بود چنانچه اوضاع و كلیه مواردي كه در اين ماده پیش

عهدات پیمانكار كل حداكثر شش ماه ديگر به ت احوال را مقتضي تشخیص دهد براي انجام

 .او بدهد

o  ـ در پايان سال اول ناحیه اصلي  1جزء ـ ناحیه واقع در دريا و تقلبهاي بعدي آن  14ماده

درصد تقلیل خواهد يافت و پیمانكار كل از آن پس به عملیات  50واقع در دريا به میزان 
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شود خواهد نامیده مي "ه واگذاري در درياناحی"باقیمانده كه ذيالً اكتشافي در قسمت 

ساله اول ناحیه واگذاري در دريا به میزان يك ثلث ـ در پايان مرحله سه 2جزء پرداخت. 

 طبق مقررات جزءساله دوم عملیات اكتشافيتقلیل خواهد يافت هرگاه در پايان مرحله سه

ه واگذاري در دريا بار ديگر اين قرارداد مرحله سوم شود قسمت باقیمانده ناحی 13ماده  4

ـ پیمانكار كل حق  3جزء تقلیل خواهد يافت. به میزان يك ثلث ناحیه واگذاري در دريا

د گردهاي مشروحه فوق كسر ميهايي را كه به منظور تقلیل يا تقلیلخواهد داشت محدوده

 ها از قطعاتيمحدودهانتخاب نمايد مشروط بر اين كه چنین و نیز شكل و اندازه آنها را آزادانه

كیلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول  200تشكیل شود كه مساحت هر كدام از آنها از 

يك از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط عرض آن نباشد در صورتي كه اجراي هر

هاي شكل و اندازه محدودههاي مورد تقلیل مناسب نباشدروش مزبور در انتخاب محدوده

ـ بعد از انجام هر يك از  4جزء ر به نحوي كه شركت مقتضي بداند معین خواهد شد. مزبو

تقلیلهاي مشروحه فوق پیمانكار كل نواحي را كه پس از تقلیل به موجب مقررات اين قرارداد 

ماده  5شركت خواهد رسانید اطالع مزبور در گزارشي كه در جزء باقي خواهد ماند به اطالع

 .به آن اشاره شده است گنجانیده خواهد شداين قرارداد  13

o  ـ دوره  1جزء ـ مدت مرحله اكتشاف و حداقل تعهد ـ در ناحیه واقع در خشكي  15ماده

ساله در ناحیه واقع در خشكي بر طبق مقررات زير بدو مرحله متوالي يك به مدت اولیه شش

ساله اول كه از  4رحله ـ در م 2جزء خواهد شد. سال تقسیم 2ساله و ديگري به مدت  4

الف تاريخ اجراء شروع خواهد شد پیمانكار كل عملیات مشروحه زير را انجام خواهد داد: 

شناسي و ژئوفیزيكي در ناحیه اصلي به برداري و عملیات مقدماتي زمینـ سال اول ـ نقشه

 16ده مصرحه در ما "گذاري در خشكيناحیه"شرح مقرر در ضمیمه الف به منظور انتخاب 

نگاري منجمله الاقل اين قرارداد. ب ـ سالهاي دوم و سوم و چهارم ـ انجام عملیات لرزه

جزء در خشكي. چاه در ناحیه واگذاري 3نگاري و حفاري الاقل كیلومتر خطوط لرزه 2000

اين ماده انجام داده  2ـ در صورتي كه پیمانكار كل تعهدات خود را طبق مقررات جزء  3

ادامه خواهد داد. در مرحله مزبور يك مرحله دوساله ديگر به عملیات اكتشافيباشد براي 

میلیون فرانك فرانسوي  10اي كه حداقل آن سالیانه پیمانكار كل عملیات اكتشافي را با هزينه

و بعد از تقلیل  2ـ در پايان مرحله دو ساله مقرر در جزء  4جزء داد. خواهد بود انجام خواهد

در اين قرارداد 16ماده  2نده ناحیه واگذاري در خشكي به شرح مقرر در جزء قسمت باقیما

صورت لزوم و بالنتیجه تقاضاي شركت پیمانكار كل براي يك دوره اضافي دوساله با مخارج 

ادامه خواهد داد ضمناً خود پیمانكار میلیون فرانك در سال به عملیات اكتشافي 10حداقل 
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مبني بر ادامه عملیات براي مرحله اضافي دوساله تسلیم نمايد  تواند درخواستيكل نیز مي

ـ پیمانكار كل  5جزء مزبور منوط به موافقت شركت خواهد بود. بديهي است كه تمديد

مكلف است حداقل دو ماه قبل از انقضاي مرحله اول چهارساله و سپس نیز حداقل دو ماه 

تسلیم شركت بنمايد دال بر اين كه حداقل  ساله گزارشيقبل از انقضاي هر يك از مراحل دو

تعهد خود را كه نسبت به مرحله مربوطه مقرر گرديده است انجام داده است و يا در حال 

روز بعد از تسلیم هر يك از  60باشد هرگاه شركت در ظرف مدت دادن آن ميانجام

كه  خواهد شديگزارشات مزبور پاسخي درباره آن براي پیمانكار كل نفرستد اين طور تلق

مرحله مربوطه انجام داده است و لذا حق ادامه پیمانكار كل حداقل تعهدات خود را نسبت به

ـ هرگاه مبلغي كه براي  6جزء او سلب نمود.  توان ازعملیات در ناحیه تقلیل يافته را نمي

ق سال اول مرحله دوساله دوم يا سوم منظور شده است خرج نشده باشد پیمانكار كل ح

 بینيخرج نشده را به وجوهي كه براي مخارج سال بعد پیشخواهد داشت مبلغ باقیمانده

ـ هرگاه در انقضاي مرحله چهارساله اول پیمانكار كل تعهد خود  7جزء شده اضافه نمايد. 

خواهد داشت اين ماده انجام نداده باشد شركت حق 2را در مورد انجام كارهاي مقرر در جزء 

جزء براي او تعهدي در قبال پیمانكار كل ايجاد شود اين قرارداد را فسخ نمايد.  بدون اين كه

ـ در طول مدت مرحله چهارساله اول پیمانكار كل حق نخواهد داشت كه عملیات اكتشافي  8

نحو مقرر در اين قرارداد متوقف يا تعطیل را تحت هیچ عنواني به جز در مورد فرس ماژور به

ساله بعدي هاي يكان مرحله چهارساله مزبور و در پايان هر يك از دورهنمايد لیكن در پاي

پیمانكار كل مالحظه نمايد شرايط زيرزمیني ناحیه واگذاري در خشكي طوري در صورتي كه

تواند كشف گردد ميتوان به طور معقولي انتظار داشت كه نفت به میزان تجارياست كه نمي

ري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را به شركت از ادامه عملیات اكتشافي خوددا

مزبور صرفنظر كند لیكن بايد ثابت نمايد كه اعالم نموده و از حقوق خود نسبت به ناحیه

بیني شده بود تماماً خرج شده است هرگاه تا كلیه امور اكتشافي تا تاريخ اعالم مزبور پیش

ج نشده است اراپ بايد نصف مبلغ باقیمانده مبلغي باقیمانده باشد كه خرتاريخ اعالم مزبور

ـ الف ـ چنانچه در انقضاي مرحله چهارساله اول نفت  9جزء مزبور را به شركت بپردازد. 

به مقادير تجاري در ناحیه واگذاري در خشكي كشف شده باشد پیمانكار كل حق 

م متوقف يا داشت كه عملیات اكتشافي را در طول مدت مرحله دوساله دوم يا سونخواهد

اين ماده  4و  3هاي جزءتعطیل نمايد و بايستي تعهدات مربوط به ادامه عملیات را بر طبق

انجام دهد. تفاهم حاصل است كه ادامه عملیات اكتشافي در مرحله سوم دوساله تابع مقررات 

 هرفوق خواهد بود. ب ـ هرگاه در پايان مرحله دوساله دوم و مرحله دوساله سوم ) 4جزء 
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خرج فوق تصريح گرديده است 4و  3هاي كدام كه مورد پیدا كند( حداقل مبلغي كه در جزء

ـ با رعايت  10جزء شركت بپردازد. نشده باشد اراپ بايد نصف مبلغ خرج نشده مزبور را به

الف ـ با وجود شرائط مذكور فوق هرگاه تا پايان مرحله دوساله اين ماده:  9مقررات جزء 

اين ماده مقرر گرديده  3مانده پیمانكار كل حداقل متعهدي را كه در جزء  3ء مقرر در جز

 4تقاضاي شركت بر طبق جزء كار را بهانجام نداده باشد و يا هرگاه پیمانكار كل تعهد ادامه

اين ماده انجام نداده باشد مرحله اكتشاف خاتمه يافته تلقي خواهد شد و از آن پس حدود 

در صورت وجود برداري )عملیات در ناحیه يا نواحي بهرهمنحصر بهعملیات پیمانكار كل

كه چنین اين قرارداد خواهد گرديد در صورتي 18چنین ناحیه يا نواحي( مشروحه در ماده 

برداري موجود نباشد شركت حق خواهد داشت بدون اين كه براي او نواحي مورد بهره

فسخ نمايد. ب ـ هرگاه پیمانكار كل قرارداد راتعهدي در قبال پیمانكار كل ايجاد شود اين 

اين ماده وارد مرحله اضافي دوساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور  4بر طبق مقررات جزء 

عملیات در مرحله مزبور مقرر گرديده است انجام نداده حداقل تعهداتي را كه براي ادامه

الف( فوق راجع به پايان مرحله )باشد شركت حق خواهد داشت به همان طريقي كه در بند 

بیني ـ در كلیه مواردي كه در اين ماده پیش 11جزء ساله مقرر گرديده است اقدام نمايد. دو

شده است شركت مختار خواهد بود چنانچه اوضاع و احوال را مقتضي تشخیص دهد براي 

 .تعهدات پیمانكار كل حداكثر شش ماه ديگر به او مهلت بدهدانجام

o ـ در پايان سال اول مرحله  1جزء ـ ناحیه واقع در خشكي و تقلیلهاي بعدي آن  16ه ماد

كیلومتر مربع از ناحیه اصلي واقع در خشكي را  20000اول پیمانكار كل با موافقت شركت 

نمايد و از اين به بعد اي كه به اين ترتیب انتخاب ميحدود ناحیهانتخاب خواهد نمود تا در

 2ء جزشود به عملیات اكتشافي بپردازد. د ناحیه واگذار در خشكي نامیده ميدر اين قراردا

درصد تقلیل خواهد  50میزان ـ در پايان مرحله چهارساله اول ناحیه واگذاري در خشكي به

اين  15ماده  4اكتشاف طبق مقررات جزء دوساله( عملیاتيافت هرگاه در پايان مرحله دوم )

دوساله( ادامه يابد قسمت باقیمانده ناحیه واگذاري در خشكي مجدداً )قرارداد تا مرحله سوم 

ـ مقررات جزء  3جزء درصد از ناحیه واگذاري در خشكي تقلیل خواهد يافت. 25میزان به

 .فوق نیز خواهد بود 2اين قرارداد ناظر بر تقلیلهاي مقرر در جزء  14ماده  4و جزء  3

o  ـ پیمانكار كل براي هر سال تقويمي  1جزء عملیات اكتشافي  ـ تنظیم برنامه و بودجه 17ماده

اي براي ناحیه واگذاري در خشكي و ناحیه واگذاري در دريا تنظیم برنامه و بودجه جداگانه

اين  15و  13نحوي كه دست كم انجام و اجراي حداقل تعهداتي كه در مواد نمود بهخواهد

 1هاي مقرر در جزء ها و بودجهـ برنامه 2جزء قرارداد تصريح گرديده است تأمین شود. 
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اكتبر سال ماقبل آن تسلیم شركت خواهد گرديد  15فوق براي هر سال تقويمي حداكثر تا 

برداري ارزيابي ـ پس از مشاوره با شركت شروع خواهد شد. ج ـ دوره بهرهو اجراي آنها

 توسعه و تولید

o  ـ دوره اكتشاف در تمام يا قسمتي از  1جزء اري بردـ مقررات مربوط به دوره بهره 18ماده

نواحي واگذاري در خشكي يا دريا موقعي پايان خواهد پذيرفت كه يك چاه تجارتي به 

برداري در اين قرارداد تعريف گرديده است كشف گردد و دوره بهره 19مفهومي كه در ماده

و حدود شروع خواهدگرديد مربوطه از تاريخ كشف چاه تجاري  "برداريناحیه بهره"مورد 

ترين خطوط منحني طراز در اطراف ساختمان برداري منطبق خواهد بود با پستناحیه بهره

برداري مزبور به شرط ناحیه يا نواحي بهرهاالرضي كه چاه تجاري در آن حفر شده استتحت

ن عملیات اين قرارداد از بقیه ناحیه واگذاري كه در آ 15و  13و  4رعايت مقررات مواد 

 3برداري مشتمل بر ـ دوره بهره 2جزء يافت مجزا خواهد گرديد. اكتشافي ادامه خواهد

الف ـ مرحله ارزيابي ـ از تاريخ كشف اولین چاه مرحله جداگانه به شرح زير خواهد بود: 

االرضي مربوطه به عنوان میزان برداري تا تاريخي كه ساختمان تحتتجارتي در ناحیه بهره

اين قرارداد شناخته شود. ب ـ مرحله توسعه ـ از تاريخ  20تجاري بر طبق مقررات ماده نفت

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 

 .سال ادامه خواهد يافت 25مدت گرديد و براي 

o  ـ به مجرد اين كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه چاه نفت  1جزء ـ چاه تجاري  19ماده

نمود اين اي حاكي از اين امر به شركت تسلیم خواهدتجاري كشف گرديده است اظهاريه

هد شد یم و تسلیم خوااظهاريه بعداً بايد به وسیله گزارشي كه درباره تكمیل چاه تجاري تنظ

آزمايشهايي كه براي اثبات تكمیل چاه تجاري مورد تايید قرار گیرد. تفاهم حاصل است كه

آيد در حضور نمايندگان شركت انجام خواهد گرفت و به اين منظور وجود نفت به عمل مي

 ـ صرف كشف چاه 2جزء باشد بايد فوراً به اطالع نماينده شركت برسد. به هر نوع كه

اين ماده تعريف گرديده است دلیل قاطعي بر اين نخواهد  3تجاري به مفهومي كه در جزء 

ـ چاه موقعي  3جزء مخازن نفتي مربوطه میدان تجاري باشد. االرضي وبود كه ساختمان تحت

دهي فرضي آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده تجاري شناخته خواهد شد كه قابلیت بهره

مخزن و اطالعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار كي سنگهايو خصوصیات پتوفیزي

هاي بهره دهي و ضريبPVT و حجم و درجه حرارت سیاالت موجود در مخزن

هاي مختلف تولید و حريم زهكشي مفروضي به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه میزاندر
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مقادير كافي نفت تولید كند دتوانحاكي از اين باشد كه چاه در ظرف مدت دوازده سال مي

به طوري كه ارزش آن بر اساس قیمت واقعي مربوطه معادل يك و نیم برابر هزينه تمام شده 

 .حفر چاه مزبور باشد

o  ـ به مجرد اين كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه  1جزء ـ میدان نفت تجاري  20ماده

تجاري منجر شده است گزارش عملیات وي به كشف میدان قابل تولید به میزان 

ـ گزارشي كه پیمانكار كل  2جزء گیري خود را به شركت تسلیم خواهد كرد. نتیجهتفضیلي

كند بايد به طور وضوح حاوي اطالعات حمل و فوق به شركت تسلیم مي 1به موجب جزء 

كي هاي اكتشافي در نواحي واقع در خشديگر. ب ـ مجموع هزينهنقل ـ بارگیري و مخارج

رآورد هاي اكتشافي بو دريا كه تا تاريخ كشف میدان تجاري صرف شده باشد به اضافه هزينه

ـ هزينهشده كه بايد در مدت باقیمانده مرحله شش بیني هاي پیشساله اكتشاف خرج گردد. ج 

اي كه شركت براي میدان مربوطه پرداخت شده ارزيابي و توسعه به اضافه بهره سرمايه

 12(1(.)2د ـ مبلغي معادل )محاسبه شود(.  "ارزش فعلي"بهره مزبور بر اساس نمايد )مي

در كلیه مواردي كه  "ارزش فعلي"ـ به منظور احتساب  5جزء درصد ارزش تخفیف يافته. 

ـ  6جزء سال.  25درصد به مدت  5در اين ماده ذكر شده است نرخ تخفیف عبارت بود از 

ي بودن میداني باشد طرفین به تقاضاي اراپ براي تجاري شود كه هرگاه تجارموافقت مي

مشروط بر اين كه میزان استهالك و اعالم نمودن چنین میداني با يكديگر مشورت بنمايند

 هاي اكتشافي بر مبناي تعداد معینيوجوه پرداختي شركت به اراپ بابت استرداد كل هزينه

يگري طرفین بتوانند مادام كه میدان تجاري دتعیین گردد تا به اين ترتیب سنت براي هر بشكه

میدان تجاري كشف نگرديده است میدان مزبور را بر طبق مقررات اين ماده به عنوان يك 

ـ مقررات اين ماده متساوياً در مورد هر میدان ديگري كه متعاقباً كشف  7جزء بشناسند. 

 .گردد نیز قابل اجرا خواهد بود

o  درصد  50ـ به عنوان يك اصل كلي تفاهم حاصل است كه  1ء جزـ ذخائر ملي  21ماده

ذخائر مكشوفه قابل استخراج از حدود اين قرارداد خارج بوده و به عنوان ذخائر 

نگاهداري و كنار گذارده خواهد شد. تخصیص ذخائر به ترتیب مزبور بر اساس اطالعات ملي

ناحیه واقع در دريا و در ناحیه رهاي مكشوفه دفني موجود با توافق طرفین در مورد میدان

ـ اصل فوق طبق مقررات مشروحه  2جزء واقع در خشكي جداگانه به عمل خواهد آمد. 

الف ـ تخصیص ذخائر شود. زير در مورد نواحي در خشكي و در دريا جداگانه اعمال مي

ولین فقط در صورتي به عمل خواهد آمد كه اين نكته محرز شود كه درآمدهاي حاصله از ا

( تكافوي آن را 20ماده  4به شرح مذكور در جزء هاي( مكشوفه تجاري)میدانمیدان )
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هاي اكتشاف كه واقعاً مصرف شده است و همچنین هزينه انجام نمايد كه تمام هزينهمي

 4تعهداتي كه در بقیه مدت مرحله اكتشاف بايد مصرف شود به نحو مقرر در جزء حداقل

االمكان عبارت خواهد گردد. ب ـ تخصیص ذخائر به شرح فوق حتيردبه اراپ مست 20ماده 

ائر ذخها قبل از مرحله توسعه به شركت به عنواناي از میدانبود از اختصاص تعداد جداگانه

شركت تخصیص داده هاي نفت مذكور در بند )ب( اين ماده بهملي. ج ـ قبل از اين كه میدان

فر ها حنفت در هر يك از میدانل صحیح و متداول صنعتشود تعداد كافي چاه كه طبق اصو

خواهد شد به منظور ارزيابي مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا بتوان ذخائر قابل استخراج 

د ـ هرگاه اجراي مقررات بند )ب( فوق هر میدان را به نحو صحیحي ارزيابي و برآورد كرد. 

وش تعديل مجدد نحوه تخصیص نفت تولیدي كه پذير نباشد نسبت به ركالً يا جزاً امكان

ها در فواصل گرديده توافق حاصل خواهد شد. ه ـ تقسیم ذخائر بین میدانمقرر 29در ماده 

هاي مكشوفه جديد را معین به طور صحیحي مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان میدان

ود بین ارزش ذخائر مورد و ـ تفاهم حاصل است كه با رعايت نسبت موجنیز منظور داشت. 

خصوصیات بازرگاني الذكر درشود مقررات فوقبرداري نميبرداري و ذخائري كه بهرهبهره

 .و مالي اقتصاد اين قرارداد تغییري حاصل نخواهد نمود

o  برداري ـ در طول مدت بهره 1جزء برداري ها و بودجه عملیات بهرهـ تنظیم برنامه 22ماده

هاي مربوطه به وسیله پیمانكار كل با مشورت شركت تهیه و به ات و بودجههاي عملیبرنامه

ـ در مرحله ارزيابي پیمانكار كل بعد از  2جزء گذارده خواهد شد. مورد اجراءشرح زير به

ها و مشورت با شركت و با رعايت كامل اصول صحیح صنعت نفت به اجراي برنامه

ها براي هر يك از نواحي مورد ها و بودجهبرنامهمبادرت خواهد كرد. هاي مربوطهبودجه

مقرر در ماده شرحبرداري تهیه و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعالم اولین چاه تجاري بهبهره

هاي مزبور ممكن است براي ها و بودجهبه اطالع شركت رسانیده خواهد شد. برنامه 19

كه میداني از طرف شركت تجاري ـ به محض اين  3جزء مدتي متجاوز از يك سال باشد. 

 اي كه به منظور تعیین میزانسالهشناخته شد پیمانكار كل با در نظر گرفتن برنامه پنج

هاي مربوطه را تنظیم هاي سالیانه توسعه و بودجهگردد برنامهتهیه مي 23مذكور در ماده تولید

سال براي سال بعد تسلیم اكتبر هر 15هاي مزبور قبل از ها و بودجهخواهد نمود. برنامه

شركت خواهد گرديد و قبل از آن كه به موقع اجراء گذارده شود بايستي مورد توافق مشترك 

مارس هر سال يا قبل از آن پیمانكار كل  31ـ در  4جزء شركت و پیمانكار كل قرار گیرد. 

ها در سال قبل ها و بودجهاي مشتمل بر اطالعات كامل درباره اجراي برنامهگزارش سالیانه

 .شركت خواهد نمودتسلیم
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o  ـ با در نظر گرفتن ذخائر قابل استخراج میدانهاي تجاري  1جزء ـ میزان تولید  23ماده

بیني بازارهاي مربوطه آنها شركت و اراپ درباره مكشوفه و توسعه قابل پیش

یت به اين ترتیب ظرفبرداري میدانهاي مزبور مشتركاً اتخاذ تصمیم خواهند نمود و بهرهمیزان

جزء تعیین خواهند نمود. شودمیدان نامیده مي "برداريظرفیت تولید قابل بهره"تولید را كه 

هیه اي براي اجراء تسالهبرنامه توسعه پنج "برداريظرفیت تولید قابل بهره"ـ بر اساس  2

ين میزان تولید ممكن خواهد نمود اخواهد شد. برنامه مزبور میزان تولید سالیانه را تعیین

مشتركاً  24به شرح مقرر در ماده  "ظرفیت تولید تصحیح شده"است هر سال به منظور تعیین 

 .گیرد برنامه مزبور با روش صحیح صنعت نفت انطباق داشته باشدمورد تجديد نظر قرار

o  يد ـ به مجرد اين كه میداني تجاري اعالم گرد 1جزء ـ روش برداشت نفت خام  24ماده

شركت و اراپ يك كمیسیون تعیین سهمیه چهار نفري كه دو نفر از آنها را شركت و دو نفر 

تعیین خواهند كرد تشكیل خواهند داد. اعضاي كمیسیون تعیین سهمیه بعد از مطلع را اراپ

جلسه خواهند داد تا در آن ژوئن هر سال تشكیل 30شدن از احتیاجات طرفین قبل از تاريخ 

مانكار كل اطالع دهند كه در سال بعد چه مقدار نفت در سر چاه به نمايندگي از تاريخ به پی

محل بارگیري به منظور تأمین احتیاجات طرفین تحويل طرف شركت بايد برداشت كند و در

ـ هر يك از طرفین حق خواهند داشت كه در مدت اين قرارداد به طور متوسط  2جزء دهد. 

به موجب مقررات ماده هر میدان "برداريیت تولید قابل بهرهظرف"سهمیه خود را از درصد 

اين قرارداد در محل بارگیري در كشتي برداشت نمايد. كمیسیون تعیین سهمیه با در نظر  29

و مقادير مورد احتیاج خود شركت و مقادير فروش برداريگرفتن ظرفیت تولید قابل بهره

الف ـ براي استرداد وامهاي مربوط به مراحل : مقاديري را كه 29تضمین شده مقرر در ماده 

بايد تحويل اراپ شود. ب ـ طبق مقررات ماده  28ارزيابي و توسعه به موجب مقررات ماده 

ـ براي اين كه امكان  3جزء فروش اختیاري( بايد تحويل اراپ شود. تعیین خواهد كرد. ) 31

 حوظ گردد حق برداشت طرفینكسري برداشت طرفین و جبران اين قبیل كسر برداشت مل

چ برداري يا ظرفیت تولید تصحیح شده كه در هیقابل بهرهتوان بر مبناي ظرفیت تولیدرا مي

برداري كمتر نخواهد بود احتساب كرد. براي درجه ظرفیت تولید قابل بهره 90مورد از 

د سهمیه هر الف ـ چنانچه احتیاجات طرفین با درصشود كه: اين منظور موافقت ميانجام

برداري مساوي باشد برنامه تولید سال مربوطه يك از آنها بر مبناي ظرفیت تولید قابل بهره

برداري خواهد بود. ب ـ چنانچه احتیاجات طرفین از درصد ظرفیت تولید قابل بهرهبرابر با

ق حبرداري كمتر باشد هر دو طرف سهمیه هر يك از آنها بر مبناي ظرفیت تولید قابل بهره

كسري برداشت سهمیه خود را در سالهاي بعد جبران نمايند. بر اي اين كه خواهند داشت كه
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 بعد برپذير گردد حق برداشت هر يك از طرفین در سالهايجبران كسري برداشت امكان

مبناي ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد شد و براي جبران كسري برداشت طرفین 

سري تولید تصحیح شده به نسبت كبرداري و ظرفیتقابل بهره تفاوت بین ظرفیت تولید

برداشت هر يك به آنها اختصاص داده خواهد شد. ج ـ چنانچه احتیاجات يكي از طرفین 

برداري محاسبه شده كمتر باشد و از درصد سهمیه او كه بر مبناي ظرفیت تولید قابل بهره

ي محاسبه برداراي ظرفیت تولید قابل بهرهدرصد سهمیه او كه بر مبناحتیاجات طرف ديگر با

داشت كه شده مساوي باشد طرفي كه از درصد سهمیه خود كمتر برداشت كرده حق خواهد

در ظرف سالهاي بعد مقاديري را كه كمتر از سهمیه خود برداشت نموده است جبران نمايد 

 ین در سالهاي بعد تادرصد سهمیه طرفپذير گرددو براي اين كه جبران مقادير مزبور امكان

جبران نهايي مقادير مزبور بر مبناي ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد شد و تفاوت 

برداري و ظرفیت تولید تصحیح شده براي جبران كسري برداشت قابل بهرهبین ظرفیت تولید

د ـ چنانچه احتیاجات يكي از طرفین بر مبناي طرف مربوطه اختصاص داده خواهد شد. 

صورت  تواند دربرداري كمتر از درصد سهمیه او باشد طرف ديگر ميظرفیت تولید قابل بهره

طرف مقداري را كه به اين نحو موجود است برداشت نمايد و قیمت آن را بر توافق هر دو

جبران كسري سنت در هر بشكه بپردازد و در اين صورت حق 5مبناي بهاي واقعي منهاي 

ـ شركت  4جزء د كمتر برداشت نموده از وي سلب خواهد شد. طرفي كه از سهمیه خو

نمايد مقادير مشروحه فوق را برداشت نموده و در محل بارگیري تحويل دهد و هر تعهد مي

متعهدند در مورد مقدار مورد احتیاج خود به دو طرف تا آنجايي كه به آنها مربوط است

الزحمه استرداد پیش پرداخت ـ حقیرند. اند آن مقدار را تحويل گشرحي كه اعالم نموده

 الف ـ استرداد پیش پرداختاراپ و فروش نفت 

o  ـ تا زماني كه شركت نتواند از محل درآمد حاصله از  1جزء ـ روش تأمین مخارج  25ماده

هاي عملیات ارزيابي و توسعه و تأمین كند اراپ عملیات مقرر در اين قرارداد هزينه

ـ اراپ در هر حال كلیه  2جزء هاي مزبور را فراهم خواهد نمود. ينهالزم براي هزوجوه

هاي هاي برنامهوجوه الزم براي مخارج اكتشاف را فراهم خواهد نمود و همچنین اراپ هزينه

وسائلي كه براي تحويل نفت در محل بارگیري و براي انبار كردن و ارزيابي و توسعه و نیز

 است كهر الزم است تأمین خواهد نمود. تفاهم حاصلبارگیري نفت در كشتي جهت صدو

موقعي كه تولید به میزان تجاري شروع شود وجوهي كه در هر سال مالي از عملیات مقرر 

هاي ارزيابي و توسعه در سال مالي هزينهگردد براي پرداختدر اين قرارداد عايد شركت مي

سئول تأمین بقیه مخارج خواهد بعد تخصیص داده خواهدشد و به اين ترتیب اراپ فقط م
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د شوـ به موجب اين قرارداد درآمد خالصي كه سالیانه از عملیات عايد شركت مي 3جزء بود. 

 فروش نفت به وسیله شركتهاي شركت الف ـ دريافتيتفاوت بین دو قلم زير خواهد بود: 

خاص ثالث منجمله فروش مستقیم به وسیله شركت به اش(. 29رجوع شود به ماده به اراپ )

رجوع شود به فروش نفت به وسیله اراپ به عنوان واسطه شركت )داخلي. براي مصارف 

پرداختیهايي كه بعد از هر فروش اين قرارداد(. ب ـ پرداختیهاي شركت  32و  31مواد 

اين ماده بابت هزينه عملیات به صندوق  5الف( و )ب( جزء بايستي به شرح مقرر در بند )

وجوهي كه در نتیجه افزايش سهم پرداختي طرفین به صندوق هاي جاري واريز گردد. ههزين

اين ماده بايد به  5هاي جاري در سال مربوطه بر طبق مقررات بند )ج( جزء هزينه

استرداد وامهاي مربوط به عملیات ارزيابي و توسعه و بهره متعلقه به مزبور بپردازد. صندوق

استرداد وامهاي مربوط به عملیات اكتشافي (. 28رجوع شود به ماده آن براي سال مربوطه )

هايي كه شركت به اضافه استهالك سالیانه هزينه(. 27رجوع شود به ماده در سال مربوط )

رجوع شناسي و ژئوفیزيكي مربوط به نواحي اصلي متحمل شده است )براي تهیه اسناد زمین

عین مالیاتهايي كه شركت بابت فروش نفت بايد بپردازد.  (.29ماده  2بند ب از جزء شود به

اين ماده تأديه شود  2و  1ـ وجوهي كه بايد از طرف اراپ بر طبق مقررات جزء  1جزء 

الف ـ حسابهاي گرفت: فراهم خواهد شد و بر طبق روش زير مورد استفاده قرار خواهد

اراپ وجوه الزم را بر اساس  مخصوصي در ايران و يا در فرانسه گشوده خواهد شد كه

خواهد آمد در آن واريز خواهد نمود. ب ـ عملها كه به وسیله پیمانكار كل بهبرآورد هزينه

ايد شرح مذكور در فوق بپیمانكار كل اختیار خواهد داشت كه بابت كلیه پرداختهايي كه به

اده كند. ج ـ اراپ دريافت وجه استفبه وسیله اراپ به عمل آيد از حسابهاي مزبور براي

نمايد كه در همه اوقات وجوه كافي در حسابهاي مزبور نگاهداري گردد تا كلیه تضمین مي

د ـ نموده است به موقع پرداخت كند. هايي كه پیمانكار كل به طور صحیح صرفهزينه

موقعي كه وجوه الزم براي عملیات مرحله تولید از محل درآمدهاي حاصله قابل پرداخت 

براي عملیات ارزيابي و توسعه به طوري كه اراپ تعهدي براي تهیه وامهاي ديگري باشد

اي( به اراپ در صورت وجود تتمهنداشته باشد حسابهاي مزبور بسته شده و تتمه آن )

هاي جاري هر يك از میدانها كه به مرحله ـ الف ـ هزينه 5جزء برگشت داده خواهد شد. 

هاي جاري كه وجوه آن مشتركاً به صندوق كل هزينه برداري تجاري برسد ازبهره

شود پرداخت خواهد شد. میزان وجوه اولیه شركت و اراپ تأمین و نگاهداري ميوسیله

ان برداري اولین میدبهرهصندوق مزبور به محض اين كه شركت و اراپ ظرفیت تولید قابل

فق طرفین معین خواهد گرديد. ب برداري تعیین نمودند يا توارا براي رسیدن به مرحله بهره
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هاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت وجوه مربوطه را به ـ هزينه

از هر فقره فروش مبلغي را كه صندوق مسترد خواهد داشت به اين نحو كه به شركت بعد

منظور شده به  29هاي جاري جزء بهاي نفت مورد فروش طبق تعريف ماده بابت هزينه

واريز خواهد كرد. ج ـ میزان وجوه صندوق در فواصل معین بستانكار حساب صندوق مزبور

د ـ آيد تعديل خواهد شد. هاي جاري به عمل ميبر حسب تغییراتي كه در میزان هزينه

نسبت مشاركت اراپ در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود: 

وجوه پرداختي به صندوق مزبور معادل نسبت درصد تولید كه وجوه پرداختي اراپ به كل 

است خواهد بود. ه ـ وجوه پرداختي هر به اراپ تخصیص داده شده 29طبق مقررات ماده 

عنوان پیش پرداخت حساب جاري تلقي يك از طرفین در ملكیت آنها خواهد ماند و به

ر موقعي كه توافق شود كه نگاهداري قرارداد كالً و در هخواهد شد و تتمه آن در پايان دوره

 .تمام موجودي صندوق مورد احتیاج نیست جزاً به طرفین مسترد خواهد گرديد

o  ـ وجوهي كه به توسط اراپ به  1جزء ـ نحوه عمل در مورد پیش پرداختهاي اراپ  26ماده

وامي  شود به عنواناين قرارداد به طور پیش پرداخت تأديه مي 25ماده  2و  1موجب جزء 

شود ولي نوع هر يك از وامهاي مزبور اختیار شركت گذارده ميتلقي خواهد شد كه در

 2جزء گیرد. بستگي به ماهیت مخارجي دارد كه وام براي آن مخارج مورد استفاده قرار مي

هاي اكتشافي منجمله حفاري اولین چاه تجاري در هر يك ـ وجوهي كه براي اجراي برنامه

وامهاي اكتشافي تلقي خواهد شد كه استرداد عنوانرسد بهبرداري به مصرف مياز نواحي بهره

اين قرارداد  27آنها مشروط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاري به نحو مقرر در ماده 

رسد هاي ارزيابي به مصرف ميـ در مورد وجوهي كه براي اجراي برنامه 3جزء خواهد بود. 

الف ـ وجوه مزبور چنانچه به مصرف چاههاي ارزيابي فاقد د شد: به شرح زير عمل خواه

در هر كجا كه چنین چاههايي حفر شده باشد( برسد يا چنانچه به مصرف نفت )

برداري حفر گرديده ولي آن ناحیه میدان ارزيابي برسد كه در يكي از نواحي بهرهچاههاي

(. ب ـ 27به ماده رجوع شودرديد )تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد گ

در هر كجا كه چنین چاههايي حفر وجوه مزبور چنانچه به مصرف ارزيابي چاههاي تجاري )

( اعم از اين كه: 28رجوع شود به ماده اي تلقي خواهد شد )گرديده باشد( برسد وام توسعه

كنار گذارده  21ماده  برداري باشد كه به عنوان ذخیره ملي مشروحه درـ در ناحیه بهره 1

د. شوبرداري ميبرداري باشد كه به موجب اين قرارداد آن بهرهـ در ناحیه بهره 2شده است يا. 

اي تلقي رسد وام توسعهاي به مصرف ميهاي توسعهـ وجوهي كه براي انجام برنامه 4جزء 

اين ماده در  4 و 3ـ وامهاي مذكور در جزء  5جزء (. 28رجوع شود به ماده خواهد شد )
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هاي واقعي پیمانكار كل در آن سال رسیده دسامبر هر سال تا حدودي كه به مصرف هزينه 31

حسابرسي شده باشد يك كاسه خواهند گرديد ولي به منظور  12روش مقرر در ماده و طبق

كاسه نمودن وامها عطف ( يك28رجوع شود به ماده احتساب بهره متعلقه به وامهاي مزبور )

ماهه سال يك بار عملي خواهد شد و بهره از آخرين روز ه ماسبق شده و براي هر دوره سهب

 .خواهد گرديدماهه مالي احتسابهر دوره سه

o  هاي اكتشافي در نواحي ـ وامهايي كه براي هزينه 1جزء ـ استرداد وامهاي اكتشافي  27ماده

رجوع شود به شود )كت گذارده ميواقع در خشكي و در دريا به وسیله اراپ در اختیار شر

قرارداد( بدون بهره بوده و مطابق میزان استهالك كه شركت  26ماده  3و بند الف جزء  2جزء

گشت. به جزء در مواردي كه دارد به اراپ مسترد خواهدبه حساب مخارج تولید منظور مي

یانه مزبور معادل خواهد گردد استهالكهاي سالاين قرارداد اجرا مي 20از ماده  6مقررات جزء 

دسامبر سال مربوطه و يا ده سنت  31هاي اكتشاف تا تاريخ هزينهبود با يك پانزدهم كلیه

ـ  2جزء هركدام كه بیشتر باشد(. آمريكايي براي هر بشكه نفت خام تولید و يا حفظ شده )

ر سالیانه مزبواراپ به منظور استرداد وجوه فوق حق خواهد داشت كه مبلغي معادل استهالك 

( كه اراپ بايستي به 29طبق ماده اراپ )را از قیمت خريد نفت خام تحويلي شركت به

ـ مبلغ استهالك سالیانه در موقع شروع تولید به میزان  3جزء شركت بپردازد كسر نمايد. 

الف تجاري احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد: 

هاي مربوط به چاههاي هاي اكتشافي بعد در صورتي كه صرف شده باشد. ب ـ هزينهينهـ هز

. ج ـ مخارج مربوط به چاههاي 26ماده  3الف( از جزء ارزيابي فاقد نفت مقرر در بند )

برداري حفر گرديده و آن ناحیه میدان تجاري شناخته نشده باشد ارزيابي كه در ناحیه بهره

ـ مقادير واقعي نفتي كه از میدانهايي كه به موجب مقررات  26(. ماده3جزءطبق بند الف از ) د 

قرارداد وارد مرحله توسعه شده است تولید و حفظ شده باشد به اين ترتیب كه اگر در 

هاي اكتشاف مبناي احتساب تعداد معین سنت براي هر بشكه مالك استهالك هزينهمورد

هاي پانزدهم كلیه هزينهانه براي هر بشكه مساوي با يكعمل قرار نگیرد مبلغ استهالك سالی

اكتشاف تقسیم بر مقدار كل نفت خامي كه در سال مربوطه تولید و حفظ گرديده است 

 .بشود

o  ـ وامهايي را كه اراپ  1جزء ـ استرداد وامهاي مربوط به عملیات ارزيابي و توسعه  28ماده

( 26ماده  3رجوع شود به بند ب از جزء برداري )ههاي ارزيابي نواحي بهربراي تأمین هزينه

كه به وسیله پیمانكار كل انجام شده( به شركت میدانهاي تجاري )هاي توسعهو تأمین هزينه

سال 5اين ماده ظرف مدت  5اي به شرح محاسبه مندرج در جزء دهد شركت بايد با بهرهمي
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طريقي كه در اين ماده مقرر گرديده است و هر سال مبلغي معادل يك پنجم وامهاي مزبور به

فوق از تاريخ  1ـ پرداخت اقساط طي پنج سال مذكور در جزء  2جزء به اراپ مسترد نمايد. 

ه زير بشروع تولید به میزان تجاري در هر يك از میدانهاي نفت بر طبق يكي از روشهاي

الذكر با بهره متعلقه وقالف ـ استرداد نقدي وامهاي فانتخاب شركت به عمل خواهد آمد: 

ماه بعد از تاريخ شروع تولید به میزان تجاري  6ماهه كه اولین قسط 6در نه قسط مساوي 

الذكر و بهره متعلقه از طريق فروش بود پرداخت شود يا. ب ـ استرداد وامهاي فوقخواهد

طرف شركت ـ اراپ به عنوان واسطه به نمايندگي از  1نفت خام به شرح زير به عمل آيد: 

سالیانه حداكثر يك میلیون تن نفت به مدت پنج سال از تاريخ شروع تولید به میزان 

خواهد فروخت و وجوه حاصله از فروش مزبور را كه بر اساس قیمتهاي واقعي تجاري

ـ هرگاه  2داشت. العمل احتساب خواهد شد نزد خود نگاه خواهندمنهاي دو درصد حق

بند )ب( فوق كمتر از يك پنجم مبلغ وام  1ر در قسمت وجوه حاصله از فروش مذكو

داشت از قیمت خريد مربوط به فروش الذكر و بهره متعلقه به آن باشد اراپ حق خواهدفوق

ماده مذكور نزد  2و( از جزء مبلغي معادل اقالم )ه( و ) 29تضمین شده مشروحه در ماده 

( اين بند 2( و )1مذكور در قسمت )ـ هرگاه در آخر سال پرداختهاي  3خود نگاهدارد. 

 يا. ج ـكفاف قسط سالیانه را ننمايد شركت مبلغ باقیمانده را نقداً پرداخت خواهد نمود

متي الف( و قسالذكر و بهره متعلقه به آن قسمتي بر طبق مقررات بند )استرداد وامهاي فوق

آغاز مرحله توسعه به  ـ شركت قبل از 3جزء بر طبق مقررات بند )ب( فوق به عمل آيد. 

اين ماده را انتخاب نموده  2اراپ اطالع خواهد داد كه كدام از يك شقوق مقرر در جزء 

جزء مورد هر يك از میدانها براي مدت پنج سال قطعیت خواهد داشت. است اين انتخاب در

ع سال بعد از تاريخ شرو 5فوق فقط براي مدت  2( از بند )ب( جزء 1ـ مقررات قسمت ) 4

ـ هر يك از  5جزء خواهد بود. تولید به میزان تجاري در اولین میدان تجاري قابل اجراء

اقساط سالیانه مشتمل بر مبلغي بابت استرداد وام بهره متعلقه به آن خواهد بود بهره مزبور 

درصد احتساب خواهد  2.5بانك فرانسه به اضافه مشمول مالیات نبوده و بر مبناي نرخ بهره

ماده  5اريخ شروع احتساب بهره تاريخ يك كاسه كردن وامها به شرح مذكور در جزء شد. ت

بود براي محاسبه اقساط سالیانه مذكور مبلغ وامها به طور متوالي و به ترتیب تاريخ خواهد 26

الف ـ در خواهد آمد:  عملبه حساب خواهد آمد و احتساب بهره در تاريخهاي زير به

فوق در تاريخ سررسید قسط هر شش  2لف( يا )ج( مذكور در جزء اصورت انتخاب شق )

فوق مالك عمل قرار  2( بند)ب( از جزء 3ماه يك بار و در صورتي كه مقررات قسمت )
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( بند )ب( از 2( و )1گیرد هر سال يك بار يا. ب ـ در مورد فروشهاي مقرر در قسمتهاي )

 الزحمه اراپقب تاريخ تحويل. ب ـ حقماهه متوالي متعا3فوق در پايان هر دوره  2جزء 

o  25ـ در ظرف مدت  1جزء ـ فروش تضمین شده به اراپ ـ تعیین مقدار و قیمت  29ماده 

سال كه تاريخ شروع آن تاريخ آغاز تولید به میزان تجاري در هر يك از میدانها خواهد بود 

برداري يا تصحیح بهرهدرصد از ظرفیت تولید قابل  45درصد تا 35شركت متعهد است كه از 

فوب در صورت( به قیمتهاي مشروحه زير به24و  23رجوع شود به مواد شده هر میدان را )

محل بارگیري در كشتي به اراپ بفروشد. براي انجام اين منظور شركت مقدار درصدي از 

فت خام ندريا و بر مبناي طول لوله ظرفیت تولید مزبور را كه بر اساس فاصله میدان تا كنار

از میدان مزبوره به محل بارگیري براي صدور تعیین خواهد شد به اراپ اختصاص خواهد 

 100الف ـ چنانچه میدان در فاصله مربوطه به شرح زير خواهد بود: داد تعیین نسبت درصد

درصد. ب ـ چنانچه میدان  35كیلومتري يا در فاصله كمتري از كنار دريا قرار گرفته باشد 

درصد. ج ـ  45كیلومتري يا در فاصله بیشتري از كنار دريا قرار گرفته باشد  500ه در فاصل

كیلومتر از كنار دريا واقع شده باشد میزان  500كیلومتر تا  100چنانچه میدان در فاصله بین 

ـ در مورد فروشهاي  2جزء درصد. 45درصد تا  35درصد متناسب با فاصله مربوطه بین 

فوق قیمت خريدي كه اراپ به شركت خواهد پرداخت از حاصل  تضمین شده مقرر در

هاي اكتشاف مذكور الف ـ مبلغي معادل استهالك هزينهجمع اقالم زير به دست خواهد آمد: 

. ب ـ مبلغي معادل استهالك سالیانه هر بشكه بابت 26ماده  3الف( از جزء و بند ) 2در جزء 

ي و ژئوفیزيكي مربوط به نواحي اصلي كه قبل از شناسمخارج شركت براي تهیه اسناد زمین

زء نحو مقرر در جعملیات اكتشافي به اطالع اراپ رسانیده شده باشد. استهالك مزبور بهآغاز

ـ مبلغي معادل استهالك سالیانه هزينه عملیات  27ماده  1 اين قرارداد احتساب خواهد شد. ج 

ست برداري میدان مربوطه مورد نیاز اابل بهرهارزيابي و توسعه كه براي تأمین ظرفیت تولید ق

ـ مبلغ استهالك سالیانه مزبور براي هر بشكه بر حسب نسبت هزينه  1نكات زير:  با رعايت

تولید  ظرفیتعملیات ارزيابي و توسعه به آن مقدار فرضي نفتي كه در نتیجه ضرب نمودن

آيد احتساب خواهد شد نرخ استهالك سال( به دست ميبرداري سالیانه در عدد ده )قابل بهره

ـ  2زير عنداللزوم تعديل خواهد گرديد.  3و 2سالیانه مزبور بر طبق مقررات قسمتهاي 

سال اول مقادير واقعي نفت تولیدي كمتر از كل مقدار تخصیص يافته بر  5چنانچه در پايان 

سالیانه به طوري باشد نرخ استهالك ( فوق1برداري مشروحه در )مبناي ظرفیت قابل بهره

اي را كه براي عملیات ارزيابي و افزايش خواهد يافت كه ظرف مدت پنج سال بعد سرمايه

ـ چنانچه وسائل حمل و بارگیري براي  2كامالً مستهلك نمود. توسعه به كار رفته به توان
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ا ب كه معادلتحويل نفت خامي كه از پیش از يك میدان تولید شده به كار رود هزينه آنها )

الذكر در اين جزء خواهد بود( در آخر سال تأسیسات مزبور طبق محاسبه فوقمبلغ استهالك 

هاي د ـ مبلغي معادل هزينهبر طبق برداشتهاي واقعي از هر میدان تعديل خواهد گرديد. 

جاري هر بشكه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار كردن و بارگیري در مورد هر میدان 

تأمین گرديده است.  25ماده  5هاي جاري مشروحه در جزء هزينهريق صندوق كلكه از ط

 50و ـ مبلغي معادل د( فوق. الف( و )ب( و )ج( و )درصد جمع اقالم ) 2ه ـ مبلغي معادل 

شود و جمع تعیین مي 30التفاوت بین قیمت واقعي هر بشكه كه طبق ماده درصد از مابه

درصد مذكور فوق  50تفاهم حاصل است كه میزان د( فوقو ) الف( و )ب( و )ج(اقالم )

هايي كه با همكاري باشد كه در مواقع مختلف شامل شركتمعادل نرخ مالیات بر درآمدي مي

و  27ـ اراپ به شرط رعايت مقررات مواد  3جزء شود. در ايران به كار مشغولند ميشركت

امي را كه به نحو مشروحه فوق تحويل او راجع به استرداد وامها قیمت خريد نفت خ 28

 .ماهه مالي پرداخت خواهد نمودخاتمه هر مدت سهگردد در

o  به نحو  30و  19و  28ـ قیمت واقعي مذكور در مواد  1جزء ـ تعیین قیمت واقعي  30ماده

الف ـ يك كمیسیون چهار نفري مركب از افرادي كه در امور زير تعیین خواهد گرديد: 

تعیین ت تخصص داشته و دو نفر آنها از طرف شركت و دو نفر ديگر از طرف اراپصنعت نف

خواهند گرديد دو بار در هر سال در آخر ماه مارس و سپتامبر براي انجام منظورهاي زير 

 فروش فوب نفت خام كه در خلیج فارستشكیل جلسه خواهند داد. تحقیق و تعیین قیمتهاي

ه شده پس از مطالعه اسناد و مدارك و به هر وسیله ديگري به اشخاص ثالث تحويل و فروخت

اطالعات دقیق و صحیح را به دست آورد. تعیین قیمت واقعي نفت خامي كه به كه بتوان

طريق فوق به دست گردد بر مبناي اطالعاتي كه بهموجب اين قرارداد به اراپ تحويل مي

مدت قراردادهاي فروش و درجه و وزن آمده باشد با در نظر گرفتن مقادير نسبي فروشها و 

فروش عرضه شده است. ب ـ هرگاه كمیسیون مذكور مخصوص و نوع نفت خامي كه براي

الف( فوق تشكیل جلسه داده ولي به توافق نرسد طرفین ابتدا نظر يك نفر متخصص در بند )

هند نمود اطرف را كه با توافق طرفین انتخاب خواهد شد كسب خوبيالملليذيصالحیت بین

د طرفین نباشگردد مورد قبول يكي ازو چنانچه نظري كه از طرف متخصص مزبور اظهار مي

كه در اين  "شخص ثالث"ـ منظور از اصطالح  2جزء اجرا خواهد شد.  41مقررات ماده 

 51ماده به كار برده شده عبارت است از هر مشتري اراپ كه چنانچه شركت باشد حداقل 

ن متعلق به شركت يا شركتهايي غیر از اعضاي تشكیل دهنده شركت فروشنده سرمايه آدرصد

 باشد. ج ـ فروشهاي اختیاري
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o  ـ اراپ عالوه بر  1جزء ـ فروشهاي وابسته به خريد اجناس و خدمات فرانسوي  31ماده

دار گرديده عهده 28ماده  2( از بند )ب( جزء 1تعهد فروش نفت كه به موجب قسمت )

است كه مقادير نفت مشروحه زير را كه به موجب ان واسطه شركت متعهداست به عنو

گردد به درخواست شركت ظرف مدتهاي مشروحه زير به مقررات اين قرارداد تولید مي

الف ـ سه میلیون تن در سال ظرف مدت پنج سال از تاريخ جهاني صادر نمايد: بازارهاي

ون تن در سال ظرف مدت پنج سال دوم از شروع تولید به میزان تجاري. ب ـ چهار میلی

ـ مقادير فوق شامل نفت خامي كه اراپ به  2جزء تاريخ شروع تولید به میزان تجاري. 

نمايد نخواهد بود در اين مورد هرگاه با در نظر فوق خريداري مي 29موجب مقررات ماده 

رصد ظرفیت تولید د 45درصد تا  35راجع به فروشهاي تضمین شده  29مقررات ماده گرفتن

ر كافي الذكتحويل مقادير فوقبرداري ظرفیت تولید میدان يا میدانهاي نفت برايقابل بهره

ه خواهد برداري میدانهاي نفت تقلیل دادنباشد مقادير مزبور به نسبت ظرفیت تولید قابل بهره

قیمت واقعي ـ اراپ قیمت نفت خام تحويل شده به موجب اين ماده را بر مبناي  3جزء شد. 

حق خواهد داشت دو درصد شركت پرداخت خواهد نمود و در موقع پرداخت وجوه مزبور

ـ تفاهم حاصل است كه مقررات اين ماده  4جزء العمل برداشت نمايد. را به عنوان حق

موكول به اين خواهدبود كه دولت ايران طبق شرائطي كه بعداً تعیین خواهد شد وجوه 

ت را صرف خريد لوازم و محصوالت ساخت فرانسه به وسیله ايران عملیاحاصله از اين

دمات ايران از خمابین دولتین ايران و فرانسه و يا براي استفاده موجب توافق حاصله فيبه

 مقررات كليمابین دولتین مزبور بنمايد. فرانسوي طبق توافق حاصله في

o  گردد. استفاده از گازبا نفت خام تولید ميـ گاز طبیعي كه توام  1جزء ـ گاز طبیعي  32ماده 

زير گردد با رعايت ترتیب تقدم به شرح مذكور درطبیعي كه تواماً با نفت خام تولید مي

الف ـ استفاده پیمانكار كل در جريان عملیات كل. ب ـ احتیاجات شركت براي خواهد بود: 

ـ تخصیص به طرفین به نسبت مقرر  در موارد مذكور . 29در ماده مصرف داخلي در ايران. ج 

الف( و )ب( فوق گاز در سر دستگاههاي تفكیك نفت و گاز تحويل خواهد شد و در بند )

پرداختي به طرف ديگر نخواهد نمود. در مورد هیچ يك از طرفین به هیچ عنوان از اين بابت

ابل ركت قشود قیمتي كه به شموجب بند )ج( فوق به اراپ تحويل ميمقادير گازي كه به

مابین طرفین و بر مبناي اصولي كه براي تعیین قیمت نفت بود با توافق فيپرداخت خواهد

ـ در صورت كشف يك  2جزء خام در اين قرارداد مقرر شده است تعیین خواهد گرديد. 

میدان گاز طبیعي اراپ يكي از دو شق مذكور در زير را انتخاب نموده مراتب را به اطالع 

اي از الف ـ اراپ هر گونه حقوقي را در مورد چنین میدان مكشوفهرسانید:  شركت خواهد



331 

 

مبلغ نمايد. در اين صورت كلیه مخارجي كه براي میدان مزبور شده است ازخود سلب مي

حداقل تعهدات عملیات اكتشافي قابل كسر بوده و براي میدانهاي نفت خام كه وارد مرحله 

گیرد از حقوق خود استفاده اهد شد. ب ـ اراپ تصمیم ميبرداري شده است منظور خوبهره

برداري شركت و اراپ از اين قبیل میدانهاي گاز نمايد در اين صورت درباره شرايط بهره

مابین طرفین توافق به امكان با ساير مقررات اين قرارداد هماهنگ خواهد بود( فيكه تا حد)

است از میداني كه فقط یدان گاز طبیعي عبارتعمل خواهد آمد از لحاظ اين ماده اصطالح م

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  تواند قراردادهاي ـ اراپ به شرط موافقت شركت مي 1جزء ـ انتقال و واگذاري  33ماده

فتي اروپايي امضاء نمايد و به موجب آن قراردادهاي مشاركت با يك يا چند شركت ن

يا شركتهاي مزبور را در عملیات و مخارج و حقوق و منافع مقرر در اين قرارداد شركت

 49الف ـ مجموع منافع و سهام چنین شركت يا شركتها از سهیم سازد مشروط بر آن كه: 

تا بدين وسیله اراپ بتواند نظارت درصد كل سهام و منافع موضوع اين قرارداد تجاوز ننمايد 

كنترل خود را به نحو مؤثري بر عملیات شركاء مزبور حفظ نمايد و ب ـ عملیاتي را كه و

طور وضوح معین شده باشد و اراپ در همه گیرند بهشركت يا شركتهاي مزبور به عهده مي

ـ  2زء جبماند. تعهدات شركت يا شركتهاي مزبور باقي اوقات در قبال شركت مسئول انجام

الف( و )ب( فوق اراپ در نمايند كه به شرط رعايت مقررات بندهاي )طرفین موافقت مي

موسوم به سوسیته ناسیونال ده پترول همه اوقات مجاز خواهد بود كه شركت وابسته خود

را در فعالیتهاي فني و مالي خود به نحوي كه در اين قرارداد تعريف S.N.P.A دآكیتن

در اين صورت سوسیته ناسیونال ده پترول دآكیتن با اعالم كتبي است شريك سازد گرديده

 3جزء اراپ به شركت خودبخود به عنوان يكي از طرفهاي اين قرارداد شناخته خواهد شد. 

متي توانند تمام يا قسبگاه ميـ اراپ و سوسیته ناسیونال ده پترول دآكیتن در هر موقع و گاه

و تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر اندت به حقوقي كه تحصیل نمودهاز منافع خود نسب

الف ـ شركت يا شركتهايي كه كنترل هر يك از شركتهاي زير انتقال دهند: اند بهعهده گرفته

آنها را در اختیار داشته باشند. ب ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل آنها باشند. ج ـ 

( فوق الف( يا )بكنترل هر شركت يا شركتهايي كه در بند )شركت يا شركتهايي كه تحت 

منظور از كنترل يك شركت عبارت تعريف گرديده است باشند، از لحاظ مقررات اين بند 

است از مالكیت مستقیم يا غیر مستقیم اكثريت سهام آن شركت. چنین انتقالي طرف انتقال 

ه دارد به هیچ وجه معاف و بري نخواهد طبق اين قرارداد بر عهددهنده را از تعهداتي كه
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ـ هر گونه انتقال توسط اراپ يا سوسیته ناسیونال ده پترول دآكیتن به جز آنچه  4جزء كرد. 

موافقت كتبي و قبلي شركت فوق مجاز گرديده است محتاج به كسب 3و  2هاي كه طبق جزء

ان و تصويب قوه مقننه را خواهد بود و شركت بايد قبل از ابراز موافقت تايید هیأت وزير

ـ هر گونه انتقالي كه به موجب مقررات اين ماده عملي گردد از  5جزء نیز تحصیل نمايد. 

 .پرداخت هر گونه مالیات انتقال و حقوق و عوارضي معاف خواهد بود

o  ها مقاطع و گزارشها و اراپ و پیمانكار كل كلیه طرحهاي نقشهـ اطالعات محرمانه  34ماده

پیمانكار ل و اطالعات علمي و فني و هر گونه اطالعات مشابه مربوط به عملیات فنيجداو

كل را كه به موجب اين قرارداد مقرر گرديده محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه 

كل بدون رضايت شركت افشا شود مندرجات يا مفهوم آنها نبايد به وسیله اراپ و پیمانكار

 .دون دلیل موجه امتناع يا در اعالم آن تأخیر نخواهد كردشركت از دادن رضايت ب

o  ـ كلیه ماشین آالت ـ وسائل ـ وسائط نقلیه آبي ـ دستگاهها  1ـ واردات و گمرك  35ماده

 اختالطـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ الوار ـ مواد شیمیايي ـ مواد ضروري براي

نقلیه ـ هواپیما ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ آالت  و امتزاج ـ وسائل خودرو و ساير وسائط

ـ حوائج ـ اشیاء و اثاثیه و لوازم اداري  ـ البسه و لوازم استحفاظي فوالدي  ـ مواد خواربار  كشتي 

دستگاههاي تعلیماتي ـ محصوالت نفتي كه در ايران به دست نیايد و كلیه اجناس ديگري 

ن عملیات و وظايف پیمانكار كل ضروري جويي و حسن جريااز لحاظ صرفهكه منحصراً 

گمركي و عوارض باشد به نام شركت بدون پروانه ورودي و با معافیت از هر گونه حقوق

شهرداري و ساير مالیاتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد موارد فوق شامل 

و  طبي و اثاثیه محصوالت طبي و دارو و اسبابحوائج طبي و جراحي و لوازم بیمارستان و

ـ  2ادواتي كه در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروري باشد نیز خواهد بود. 

پیمانكار كل با اطالع شركت حق خواهد داشت در هر موقع كه مايل باشد اشیايي را كه به 

هر گونه حقوق و مالیات و يا وسیله او وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از

ـ پیمانكار كل نیز حق خواهد داشت با تصويب شركت كه  3پرداختي مجدداً صادر نمايد. 

بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد داد اشیايي را كه 

اند در ايران به فروش رسانند. در اين صورت مسئولیت پرداخت طور موقت وارد كردهبه

جاري و تهیه اسناد ترخیص نجام تشريفات الزمه طبق مقرراتحقوق مربوطه و همچنین ا

ـ اجناسي كه براي استفاده و مصرف  4براي پیمانكار كل به عهده خريدار خواهد بود. 

كاركنان پیمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كاركنان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون 

ر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت ورودي و يا معافیت از مقررات هلزوم هیچگونه پروانه
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خواهد گیرد واردحقوق گمركي و ساير مالیاتهايي كه در موقع ورود معموالً به آن تعلق مي

كاركنان و مكفولین مذكور آن هم شد. اين قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به

الذكر محدوديتي فوقـ بدون آن كه در كلیات حقوق  5منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 

حاصل شود پیمانكار كل در تحصیل لوازم و حوايج خود بايد نسبت به اشیايي كه در ايران 

شود رجحان قائل شود با اين قید كه اشیاء مذكور با مقايسه با اشیاء مشابه و مهیا ميساخته

ر موقع الحصول بودن آن دسهلخارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و

لزوم به مقادير مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران 

قیمت اشیاء وارداتي با اشیاء ساخته و مهیا شده در ايران كرايه و به دست بیايد. در مقايسه

باشد هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشیاء وارداتي مزبور قابل پرداخت

ـ كلیه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم اسناد  6بايد ملحوظ گردد. 

بود  نخواهدترو تشريفات گمركي بوده كه اين تكالیف از آنچه معموالً مجري است سنگین

ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده )

 ساده و سريع انجام خواهد شد و به اينن قبیل تشريفات و تنظیم اسناد به طورباشد( اينمي

منظور بین شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتیبات مقتضي داده 

 .شود

o  هیچ قسمت از وظائفي كه اراپ به موجب اين قرارداد بر عهده گرفته است ـ مالیات  36ماده

شمول باشد مميهد بود عملیات پیمانكار كل به لحاظ اين كه غیر انتفاعيمشمول مالیات نخوا

مالیات نخواهد بود شركت در مورد درآمد ويژه خود از فروش نفت كه به موجب اين قرارداد 

خود مشمول مالیات خواهد بود. در مواردي كه آيد بر طبق مقررات اساسنامهبه عمل مي

 نمايد مقررات مالیاتيد را به پیمانكار فرعي واگذار ميپیمانكار كل قسمتي از عملیات خو

 .مورد پیمانكار فرعي مزبور قابل اجرا خواهد بودجاري ايران در

o  ـ به منظور تأمین احتیاجات پیمانكار كل اراپ  1جزء ـ پول رايج و ارز خارجي  37ماده

 كدام كه مورد پیدا كند( درهر فرانك فرانسه يا فرانك قابل تبديل فرانسه )وجوه الزم را به

اين قرارداد واريز خواهد نمود.  25از ماده  4يا حسابهاي مخصوص مذكور در جزء حساب

 3دهد به فرانك فرانسه بر طبق مقررات جزء ـ شركت وامهايي را كه اراپ به او مي 2جزء 

شود اراپ محدوديتي حاصل اين ماده مسترد خواهد كرد. بدون آن كه در كلیات مراتب فوق

را به فرانك فرانسه كه قابل  29قیمت خريد مقادير فروشهاي تضمین شده مقرر در ماده 

ـ در مورد وامهاي مربوط به عملیات ارزيابي و يا  3جزء تبديل باشد پرداخت خواهد كرد. 

تواند آزادانه تصمیم بگیرد كه وامهاي مزبور را به چه پول رايجي تأديه نمايد توسعه اراپ مي
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ـ دفاتر اصلي و  4جزء شركت وامهاي مزبور را به همان پول مسترد خواهد ساخت. و

محاسبات پیمانكار كل به فرانك فرانسه نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول 

ديگري كه براي عملیات پیمانكار كل مورد احتیاج رايج ايران و يا دالر امريكا و يا هر پول

نرخ  اش به آناي تسعیر خواهد شد كه اراپ و يا شركت وابستهماهیانه باشد به نرخ متوسط

و يا دالر آمريكايي و يا هر پول ديگري را براي عملیات پیمانكار كل در همان ماه پول ايران

ماه مزبور به عمل  اند و هرگاه اين گونه خريداري ظرفبا فرانك فرانسه خريداري كرده

زديكترين ماه قبلي مأخذ تسعیر خواهد بود. در آخر هر دوره نیامده باشد نرخ خريد در ن

ارز كه در دفاتر مربوطه منعكس است بر حسب التفاوت حاصل از تغییرات نرخسالیانه مابه

ـ دولت ايران وسائلي  5جزء هاي جاري اضافه يا از آن كسر خواهد شد. مورد به هزينه

به اراپ و يا پیمانكار كل مطمئناً بتوانند پول فراهم خواهد كرد كه اراپ و يا شركت وابسته 

براي عملیات پیمانكار كل مورد احتیاج است در مقابل فرانك ايران و يا هر پول ديگري را كه

به اين ماده به آن پول تأديه شده است 3فرانسه و يا در مقابل پولي كه وامهاي مذكور در جزء 

آنها خريداري نمايند. نرخ ارز بازرگاني بانك  نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعیض علیه

بحث براي خريد پول ايران در عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد

( به ترتیب ارزشازاء پول غیرايراني كه كالً يا بعضاً از صدور كاالهاي عمده صادراتي ايران )

آن به دست آمده باشد اگر در هر موقع در ايران و محصوالت غیر از نفت خام تولید شده

بیش از يك چنین نرخ بانك موجود باشد نرخ تسعیر نرخي خواهد بود كه در مقابل 

العمل و يا حداكثر واحدهاي پول ايران به دست بیايد تمام بهاي گواهینامه ارزي و حقآن

وابسته به  ـ اراپ و يا شركت 6جزء امثال آن جزء الينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 

تبديل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهند بود اراپ و يا پیمانكار كل ملزم به

دانند بايد از طريق هاي عملیات خود در ايران الزم ميپرداخت هزينهولي وجوهي را كه براي

پايان  ـ در طول مدت اين قرارداد و پس از 7جزء بانكهاي مجاز به پول ايراني تبديل كنند. 

آن اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پیمانكار كل ممنوع نخواهند بود از اين كه هر گونه 

دارايي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن وجوه يا

نوع نخواهند همچنین ممكه اين وجوه يا دارايي از عملیات آنها در ايران به دست آمده باشد و

بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در 

هاي مزبور به وسیله اراپ و يا حدودي كه وجوه و داراييبستانكار حسابهاي خود را تا

اراپ و يا پیمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا شركت وابسته به

ـ براي  8جزء عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايند. از
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تعیین قیمت واقعي كه با ارزي غیر از دالر آمريكايي باشد و يا براي تبديل نهايي هر قیمت 

اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات واقعي به فرانك فرانسه نرخ تسعیر مربوطه بر

المللي پول تعیین شده باشد خواهد بود در صورتي كه ارزش برابري صندوق بیناساسنامه 

باشد شركت و اراپ سعي خواهند كرد كه در خصوص تعیین اساس قابل مزبور تعیین نشده

بر اساس  تسعیرقبولي براي تسعیر مزبور توافق حاصل نمايند در صورت عدم حصول توافق

فرانك فرانسه و ارز مذكور در پايان وقت اداري  متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بین

مركزي ايران به عمل خواهد آمد. هرگاه روزي روز مورد بحث در زوريخ طبق گواهي بانك

نرخ خريد و فروش ارز در زوريخ معین نگردد نرخي كه به جاي متوسط نرخ خريد و 

متوسط آخرين نرخهاي بايد مالك عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از فروش ارز در زوريخ

ـ  9جزء قبلي ارز مورد بحث در زوريخ كه به وسیله بانك مركزي ايران گواهي شده باشد. 

بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه به پول ايران 

اد به ين قراردآنجا كه وجوه مزبور طبق ادر اختیار اراپ و يا شركت وابسته به اراپ باشد تا

موجب اين قرارداد به عهده دارند حاصل شده باشد به ايران وارد شده يا از عملیاتي كه به

هیچگونه تبعیض به نرخ بانكي ارز كه به طور عموم در دسترس درخواست آنان و بدون

ان ـ مديران و كاركن 10جزء خريداران فرانك فرانسه باشد به فرانك فرانسه قابل تبديل باشد. 

هاي آنها ممنوع نخواهند بود از غیرايراني شركت وابسته به اراپ يا پیمانكار كل و خانواده

خارج از ايران دارند آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و اين كه وجوه يا دارايي را كه در

ري بازي ضروتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفتهمي

به ايران انتقال دهند. اين قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معامالت ارزي باشد

جزء تصويب كند انجام دهند. از هر قبیل به غیر از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت

ـ مديران يا كاركنان غیرايراني شركت وابسته اراپ و يا پیمانكار كل كه حقوق آنان به  11

مدت ادامه خدمت خود در ايران شود حق خواهند داشت طي هر سال درال پرداخت ميري

پس از كسر مالیات( خود در آن سال را به درصد حقوق خالص ) 50مبلغي معادل حداكثر 

ـ مديران يا كاركنان  12جزء خود آزادانه از ايران خارج كنند. ارز كشور محل اقامت عادي

اراپ و يا پیمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را غیرايراني شركت وابسته 

ماه اخیر خدمت  24داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه نمايند حق خواهندترك مي

 .آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند

o  فرس ماژور( در مواردي كه به حكم قوه قهريه ) ـ 1فرس ماژور( ـ قوه قهريه ) 38ماده

مانعي پیش آيد كه به طور معقول از حیطه اختیار اراپ يا پیمانكار كل خارج بوده و اجراي 
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اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غیر ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخیري در تعهدات يا

راپ يا پیمانكار كل در اجراي تعهدات مزبور الف ـ اين عدم انجام يا تأخیر اآن ايجاد كند: 

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 

از يك سال نباشد اين قرارداد اضافه خواهد شد و. ج ـ هرگاه ادامه مدت فوق قهريه كمتر 

حقوقي اي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر بهبه خودي خود براي دوره

اي وارد نخواهد كه به موجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشه

ررات اين ـ در موردي كه اراپ يا پیمانكار كل از انجام تعهدي كه به موجب مق 2ساخت. 

هاي نامهتصويبقرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین يا احكام يا مقررات يا

دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور به عنوان قصور يا تخلف در انجام 

اين كه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر

ـ مفاد اين  3نامه مربوطه بوده است. م اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنتیجه الز

ماده مانع نخواهد شد از اين كه اراپ يا پیمانكار كل نسبت به اين موضوع كه آيا قرارداد به 

 40بايستي فسخ شود بر طبق مقررات ماده  علت آن كه اجراي آن به كلي غیرمقدور شده

 .راجعه كندقرارداد به داوري م

o  اين قرارداد راجع به تقلیل نواحي  16و  14در مورد مقررات مواد ـ ضمانت اجرا  39ماده

گردند هرگاه اراپ در مهلتهاي مصرحه شركت را از نظر خود درباره نواحي كه بايد خارج

مطلع نسازد شركت چنین نواحي را به تشخیص خود تعیین خواهد نمود. اين تعیین قطعیت 

از تاريخ ابالغ خارج از نواحي اصلي يا و نواحي را كه شركت به اين نحو تعیین نمايدداشته 

 .واگذاري تلقي خواهد شد

o  ـ هرگاه اختالفي مربوط به اجرا يا تفسیر اين قرارداد پیش آيد طرفین  1ـ سازش  40ماده

جعه مراتوانند موافقت كنند كه موضوع به هیأت سازش مختلطي مركب از چهار عضومي

شود كه هر يك از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها كوشش در حل 

از استماع اظهارات نمايندگان طرفین موضوع به طريق دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس

رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هیأت سازش صادر خواهد كرد. 

ـ هرگاه طرفین  2آور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد. زامالرأي مزبور در صورتي

ظرف سي روز نسبت به ارجاع اختالف به هیأت سازش توافق ننمايند و يا اختالف بعد از 

حل آن منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طريق

 .خواهد بود 41ماده 
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o  هر گونه اختالف ناشي از اجراء يا تعبیر مقررات اين قرارداد توسط  ـ 1ـ داوري  41ماده

اخطار كتبي يك هیأت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. تشريفات داوري با

نمايد به طرف ديگر شروع خواهد شد رونوشتي طرفي كه درخواست رسیدگي داوري مي

يا قاضي همطراز( ارسال خواهد شد و ك)از اخطار مزبور به ريیس عالیترين دادگاه دانمار

الذكر به عنوان تاريخ ارجاع امر به داوري به شرح مذكور در زير تاريخ دريافت اخطار فوق

رسیدگي يك از طرفین يك نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع بهتلقي خواهد شد. هر

چنانچه ا خواهد داشت.داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هیأت داوري ر

دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي 

 ثالث به درخواست هر يك از طرفینكنند و چنانچه طرفین به طرز ديگري توافق ننمايند داور

ـ اگر يكي  2 تعیین خواهد شد. (يا قاضي همطرازبه وسیله ريیس عالیترين دادگاه دانمارك )

از طرفین ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را 

ديگر حق خواهد داشت كه به ريیس كه نموده است به اطالع طرف ديگر نرساند طرف

يا قاضي همطراز او( مراجعه و تقاضاي تعیین داور واحد بنمايد. عالیترين دادگاه دانمارك )

تي شود نبايسمزبور به سمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميخصي كه توسط ريیسش

چنانچه مستخدم ايران يا فرانسه بوده يا باشد و نبايد تبعه هیچ يك از ممالك مزبور باشد.

ثابت شود كه روابط وي با يكي از طرفین يا با منافعي كه مربوط به اختالف است به نحوي 

اند توايجاد نمايد كه نحوه رسیدگي او نميور معقول ممكن است اين ظن راباشد كه به طمي

به كلي عاري از تبعیض باشد ممكن است به تقاضاي يكي از طرفین از وي سلب صالحیت 

اند به دلیل فوق سلب چنانچه از دو نفر كه به اين سمت انتخاب گرديدهگردد معذلك

 3د. خواهند بوشخص ثالثي كه انتخاب گردد صالحیت شده باشد طرفین ملزم به قبول هر

هر كدام كه مورد پیدا كند( قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ ـ داور ثالث يا داور واحد )

كه توسط ريیس عالیترين دادگاه و در صورتيدريافت اعالم تعیین خود به طرفین قرارداد )

د داد و در غیر اين صورت چنین تلقي ريیس مزبور( اطالع خواهدانمارك تعیین شده باشد به

مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد شد كه او سمت

ـ اگر اختالف به هیأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر  4خواهد آمد. 

ايند مفاد آن را نمميشود. رأي صادره نهايي و داراي اثر حقوقي خواهد بود و طرفین تعهد

 با حسن نیت به مورد اجرا بگذارند و از هر لحاظ هر گونه حق اعتراض به استناد اصل

Lis. Pendens(فیه مادام كه حكم قطعي از طرف دادگاه متنازعغیر قابل انتقال بودن مال

صادر نشده است( و يا امكان ارجاع قبلي امر به مقام قضايي ديگري را از خود سلب 
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ـ محل و تشريفات داوري را طرفین تعیین خواهند كرد چنانچه در اين باب  5يند. نمامي

هركدام كه مورد پیدا توافق نشود محل و تشريفات داوري از طرف داور واحد يا داور ثالث)

شود كه هیچ اصل خاص حقوقي براي هیأت داوري يا كند( تعیین خواهد شد. موافقت مي

ايجاد نخواهد كرد و آنها اختیار خواهند داشت رأي ديتيداور واحد در صدور رأي محدو

الخصوص اصول خود را بر مبناي مالحظات انصاف و اصول حقوقي مورد قبول عام و علي

منجمله حق ورود به حوزه ـ طرفین همه نوع تسهیالت ) 6المللي قرار دهند. بینحقوق

خواهند كرد تا هرگونه اطالعاتي عملیات نفتي( را براي هیأت داوري يا داور واحد فراهم 

كه براي تعیین تكلیف اختالف الزم باشد به دست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از را

يك از مراحل داوري بشود. تواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هرطرفین داوري نمي

صادر نمايد و در چنین موردي هیأت داوري يا داور واحد حق خواهد داشت رأي غیابي 

 7خواهد بود كه با حضور هر دو طرف صادر شده باشد. رأي مزبور داراي همان اثر حقوقي

ـ مادام كه تصمیم يا رأي داوري صادر نشده توقف عملیات يا فعالیتهايي كه موضوع داوري 

يا داور واحد حق مطلق خواهد از آن ناشي شده است الزامي نیست معذلك هیأت داوري

احكام موقت متضمن دستورات موقتي الزم درباره هر دو طرف يا يكي از آنها داشت كه 

براي طرفین داراي اثر حقوقي رأي نهايي خواهد بود. در صادر نمايد. دستورات مزبور

صورتي كه تصمیم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصمیم يا رأي 

ـ تعیین مسئولیت  8خسارات شاكي مقرر گردد.  ممكن است ترتیب مقتضي براي جبرانمزبور

هر كدام كه مورد هاي داوري بسته به تشخیص هیأت داوري يا داور واحد )پرداخت هزينه

ـ چنانچه به هر علت يكي از اعضاي هیأت داوري يا داور واحد  9پیدا كند( خواهد بود. 

مورد يا تكمیل رسیدگي به پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع

اختالف نباشد و چنانچه طرفین به صورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفین 

جانشین عضو مزبور يا داور واحد توانند از ريیس عالیترين دادگاه دانمارك تقاضا كند كهمي

تا حدي كه مورد ـ  10هر كدام كه مورد پیدا كند( بر طبق مقررات اين ماده تعیین نمايد. را )

شود بايد مهلت اجرا داشته باشد ضمن تصمیمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر مي

ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي به طرفین هر يك  11تصريح گردد. 

تصمیم يا هر كدام كه مورد پیدا كند( كهتواند از هیأت داوري يا داور واحدي )از آنها مي

ي اولیه را صادر نموده تقاضاي تفسیر آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي را

يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و تأثیري نخواهد داشت تفسیر مزبور بايد ظرف مدت

هر كدام زودتر واقع شود( معوق اجراي تصمیم يا رأي تا صدور تفسیر يا انقضاي يك ماه )
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مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه  ـ 12خواهد ماند. 

ـ هرگاه تعیین داور واحد يا داور ثالث طبق  13قرارداد خاتمه پیدا كند معتبر خواهد بود. 

جز در مواردي كه طرفین به ترتیب مقررات اين ماده به هر علت انجام نپذيرد تعیین مزبور )

يا ( به درخواست يكي از طرفین توسط ريیس عالیترين دادگاه )توافق نمايندديگري كتباً 

صورت خواهد شودقاضي همطراز وي( از يكي از كشورهاي زير به ترتیبي كه نام برده مي

 .گرفت. سوئد ـ نروژ ـ سويس

o  اين  41ـ چنانچه تصمیم يا رأي نهايي صادر شده طبق ماده  1ـ اجراي رأي داوري  42ماده

 شركتاير به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم يا رأي مزبور بهقرارداد فقط د

وسیله اراپ باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم يا رأي مذكور يا در صورت به

يا رأي پرداخت نشود عدم قید مدت در تصمیم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصمیم

ق به اراپ را توقیف و از هر گونه پرداخت يا شركت حق خواهد داشت كه كلیه اموال متعل

ـ در مواردي كه تصمیم  2اراپ بشود خودداري نمايد. فروش نفت خام كه قرار بوده است به

يا رأي نهايي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي 

ي ضمن رأي يا تصمیم معین چنانچه مهلتتصمیم يا )باشد ظرف مهلت مقرر در رأي يامي

نشده باشد( در ظرف شش ماه پس از ابالغ رأي يا تصمیم به طرفین مفاد رأي يا تصمیم را 

طرفي كه رأي يا تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعالم خاتمه اجرا نكند

ن ماده را ( اي3اين قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند)

اتخاذ خواهد شد بخواهد تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد 

ناشي شده و يا بشود تأثیري نخواهد داشت. حقوق طبق اين قرارداد(تا تاريخ خاتمه قرارداد )

و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه به موجب رأي هیأت داوري يا داور واحد 

( اين ماده 2ـ تصمیمي كه بر طبق مقررات بند ) 3باشد در همین حكم خواهد بود. شدهمقرر 

 الف ـ فقط هیأت داوريبیني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: پیش

تواند اين تصمیم را اتخاذ يا داور واحدي كه رأي تصمیم نهايي مربوطه را صادر كرده مي

داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصمیم مزبور را صادر كرده به  كند. ب ـ چنانچه هیأت

علت عدم اجراي رأي هر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد به

بیني شده به داوري ارجاع خواهد بر طبق اين قرارداد و به طرزي كه براي حل اختالف پیش

بل از اخذ تصمیم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد ـ هیأت داوري يا داور واحد ق 4شد. 

اجراي تصمیم يا رأي كه از نود روز كمتر نخواهد بود( برايبايستي اول يك مدت اضافي )
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مقرر نمايد و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه 

 .أي يا تصمیم اجرا نگرديده باشدآنها مفاد رمدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظر

o  متن فارسي و فرانسه و انگلیسي اين قرارداد هر سه معتبر ـ زبانهاي متن قرارداد  43ماده

است در صورتي كه اختالفي پیش آيد و به داوري ارجاع شود هر سه متن به هیأت داوري 

طرفین را از روي  هر كدام كه مورد داشته باشد( عرضه خواهد شد كه قصدداور واحد )يا

ین مورد حقوق و وظايف طرفهر سه متن تفسیر نمايند. هرگاه بین سه متن مزبور اختالفي در

 .پیدا شود متن انگلیسي معتبر خواهد بود

o  در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و  1336مقررات قانون معادن مصوب سال  44ماده

ت حدودي كه مباينن با شرايط اين قرارداد باشد درقوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاً مباي

به تاريخ ...... مطابق با ...... در تهران دارند نسبت به مقررات اين قرارداد بالاثر خواهد بود. 

یويته انتريرپز دورشرش ادآكتدكتر منوچهر اقبال شركت ملي نفت ايران امضاء و مبادله گرديد 

از طرف سوسیته فرانسزده پترول ديران ج ـ بالنكار قام ريیس قائم مپترولیر ج ـ بالنكار 

 اراپ ـ مدير

o ضمیمه 

  حدود نواحي اصلي مذكور در اين قرارداد به شرح زير الف ـ حدود نواحي اصلي

ـ ناحیه واقع در دريا. باشد: مي بخشهاي  2ناحیه اصلي واقع در دريا كه در بخش الف 

اي ساحلي و فالت قاره ايران در حدود مشروحه نفتي ايران واقع است شامل آبه

اضافه كلیه جزايري كه در ناحیه مزبور و تحت حاكمیت ايران زير خواهدبود به

باشد به استثناء جزاير كیش و هندورابي و قشم و هنگام و آبهاي ساحلي آنها تا مي

ن از حد غربي آمیل. حدود ناحیه اصلي واقع در دريا به شرح زير است: 3حدود 

كه در زير تشريح گرديده است شروع در جهت جنوب در امتداد  19نقطه شماره 

تا جايي كه حد فالت قاره دقیقه طول جغرافیايي شرقي 34درجه و  53النهار نصف

النهار مزبور حدود جايي است كه نصف 19نقطه يابد. ايران را قطع كند ادامه مي

ات نمايد مختصعامل نفت ايران را قطع مي دريايي سه میلي ناحیه عملیات شركتهاي

دقیقه طول جغرافیايي  34درجه  53تقريبي نقطه مزبور به شرح زير است: جغرافیايي

شروع  19حد شمالي آن از نقطه دقیقه عرض جغرافیايي شمالي  38درجه  26شرقي 

و در امتداد حدود دريايي سه میلي مذكور در فوق تا جايي كه حدود مزبور 

نمايد ادامه را در نقطه ت قطع ميدرجه طول جغرافیايي شرقي 56النهار نصف

درجه طول جغرافیايي  56يابد مختصات تقريبي نقطه ت به شرح زير است: مي



341 

 

حد شمالي آن از نقطه ثانیه عرض جغرافیايي شمالي  15دقیقه  40درجه  26شرقي 

ول شرقي تا جايي درجه ط 56النهار ت شروع و در جهت جنوب در امتداد نصف

 .يابدكند ادامه ميالنهار مزبور حد فالت قاره ايران را قطعكه نصف

  .قطعه  3ناحیه اصلي واقع در خشكي شامل ب ـ ناحیه اصلي واقع در خشكي

از بخشهاي نفتي ايران انطباق دارد و  18اين قطعه با بخش ـ قطعه يك  1باشد: مي

درجه طول جغرافیايي شرقي  57درجه و  54النهارهاي در داخل نقاط تقاطع نصف

درجه عرض جغرافیايي شمالي واقع  36درجه و  34النهارهاي طرف و نصفاز يك

بخشهاي نفتي ايران و قسمت شمال  14اين قطعه شامل بخش  2ـ قطعه  2است. 

باشد و در داخل خطوط مستقیمي كه نقاط بخشهاي نفتي ايران مي 8شرقي بخش 

 51با مختصات جغرافیايي.  101نمايد واقع است از نقطه تصل ميبه هم مزير را

با  102تا نقطه درجه عرض جغرافیايي شمالي  34درجه طول جغرافیايي شرقي 

درجه عرض جغرافیايي  32درجه طول جغرافیايي شرقي  51مختصات جغرافیايي. 

 30 درجه طول جغرافیايي شرقي 54مختصات جغرافیايي.  103تا نقطه شمالي 

با مختصات  104تا نقطه ثانیه عرض جغرافیايي شمالي  30دقیقه و  26درجه و 

و درجه عرض جغرافیايي شمالي  34درجه طول جغرافیايي شرقي  54جغرافیايي. 

و قسمت شمالي  12اين قطعه شامل بخش  3ـ قطعه  3فوق.  101سپس تا نقطه 

باشد و بین مياز بخشهاي نفتي ايران  11و قسمت غربي بخش  6بخش 

درجه  28درجه طول جغرافیايي شرقي و مدارهاي 56درجه و  57النهارهاي نصف

تبصره ـ خطوط مستقیم درجه عرض جغرافیايي شمالي واقع است.  32دقیقه و  18

 "1880بیضي كالرك "االرضي بین نقاطي مبتني بر الذكر خطوط معرفتفوق

 باشند كه در نقشهاند نقاطي ميشخص شدهالذكر كه با شماره مباشد. نقاط فوقمي

 .اندبخشهاي نفتي شركت و نواحي قراردادها نشان داده شده

o  ]قرارداد فوق مشتمل بر چهل و چهار ماده و يك ضمیمه منضم به قانون اجازه مبادله ]امضاء

ي لريیس مجلس شوراي مباشد. و اجراء قرارداد پیمانكاري اكتشاف و تولید نفت با اراپ مي

 ـ مهندس عبداهلل رياضي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=60854 
 

 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=60854
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 قانون قرارداد شركت نفت خليج فارس -36

 

  اجراء عملیات تفحص و اكتشاف و ماده و يك ضمیمه راجع به 43ماده واحده ـ قرارداد ضمیمه در

ـ  1هاي نامبرده زير: نفت ايران از يك طرف و شركتفروش نفت كه بین شركت ملي برداري وبهره

ـ دويچه شاخت  Aktiengesellschaft 2 ـ Deutsche Erdol .دويچه اردال اكتین گزل شافت

ـ  und Tiefbohrgesellschaft 3 ـ Deutsche Schachtbau .باو ـ اوند تیفبور گزل شافت

 Gelsenkirchner Bergwerks .تین گزل شافتگلزن كیرشنربرگ وركس ـ آك

Aktiengesellschaft 4 ـ گورك شافت الورات. Gewerkschaft Elwerath 5  ـ پرويساگ

 .ـ شولفن ـ شمي آكتین گزل شافت Preussag Aktiengesellschaft 6 .آكتین گزل شافت

ScholvenـChemie Aktiengesellschaft 7 ـ وينترزهال آكتین گزل شافت. 

Wintershell Aktiengesellschaft  قانون نفت به  2از طرف ديگر امضاء شده و طبق ماده

 .شودتأيید هیأت دولت نیز رسیده است تصويب و اجازه مبادله و اجراء آن به دولت داده مي

  امضاء[ قانون باال كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه روز پنجشنبه دهم تیر ماه يك هزار و سیصد[

ريیس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبداهلل ل و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسید. و چه

 .به تصويب مجلس سنا رسیده است 1344.4.21قانون فوق در جلسه روز دوشنبه رياضي 

  1قرارداد دستگاه مختلط بین شركت ملي نفت ايران و  "پگويكو"قرارداد شركت نفت خلیج فارس 

ـ دويچه شاخت  Aktiengesellschaft 2 ـ Deutsche Erdol ن گزل شافتـ دويچه اردال اكتی

ـ  und Tiefbohrgesellschaft 3 ـ Deutsche Schachtbau باو ـ اوند تیفبور گزل شافت

 Gelsenkirchner Bergwerks گلزن كیرشنربرگ وركس ـ آكتین گزل شافت

Aktiengesellschaft 4 ـ گورك شافت الورات Gewerkschaft Elwerath 5  ـ پرويساگ

 ـ شولفن ـ شمي آكتین گزل شافت Preussag Aktiengesellschaft 6 آكتین گزل شافت

Scholven ـ Chemie Aktiengesellschaft 7 ـ وينترزهال آكتین گزل شافت 

Wintershell Aktiengesellschaft 

o  3ماده ه مختلط تأسیس دستگا 2ماده تعريفات و اصالحات  1ماده مقدمه فهرست مطالب 

 6ماده ثبت شركت پگويكو  5ماده ثبت طرف دوم  4ماده ناحیه عملیات و استرداد قطعات 

سرمايه شركت پگويكو  8ماده اخذ رأي در مجامع عمومي  7ماده رسان هیأت مديره و حساب

 12ماده پیمانكاران  11ماده عملیات مجاز  10ماده وجوه اضافي مورد مورد احتیاج  9ماده 

پايان مرحله  15ماده اطالعات محرمانه  14ماده تعهدات پگويكو  13ماده تعهدات طرف دوم 
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استفاده  17ماده تعهدات مربوط به حفاري  16ماده برداري تجارتي اكتشاف و وصول به بهره

 21اده ممصالح ساختماني  20ماده استفاده از آب  19ماده حقوق ارتفاقي  18ماده از اراضي 

طرفهاي اول و دوم قرارداد به منظور تحويل نفت به 22ماده تهیه برنامه فروش و تحويل 

نفت خام براي  25ماده قیمتهاي اعالن شده  24ماده مالكیت و صدور نفت  23ماده صادرات 

حسابها به چه  28ماده مقررات مربوط به پول  27ماده گاز طبیعي  26ماده مصرف داخله 

 30ماده االرض تعهدات مربوط به مخارج و حق 29ماده نگاه داشته خواهد شد ـ ارز  پولي

خاتمه  34ماده مدت قرارداد  33ماده واردات و گمرك  32ماده حدود مالیات  31ماده مالیات 

تضمین مربوط به  37ماده ماژور فورس 36ماده انتقال  35ماده قرارداد و تصفیه تأسیسات 

 41ماده اجراي رأي داوري  40ماده داوري  39ماده سازش  38ماده ادامه عملیات  اجراء و

 تناقض با ساير قوانین 43ماده زبانهاي متن قرارداد  42ماده ضمانت اجرايي 

o   ود شخوانده مي "طرف اول"]متن[ اين قرارداد بین شركت ملي نفت ايران كه از اين به بعد

ـ  13هامبورك دوچه اردال آكتین گزل شافت )ز اعضاي زير: و گروه شركتهايي مركب ا

. مس، 1ها، لینگن ام، بي.دويچه شاخت باو ـ اوند تیفبور گزل شافت )( 180میتل و يك 

(. 2اسن، روزاشتراسه گلزن كیرشنربرگ وركس ـ آكتین گزل شافت )( 39والد شتراسه 

هانور، پرويساگ آكتین گزل شافت )(. 28هانور، هیندنبورگ شتراسه گورك شافت الورات )

گلزن كیرشن ـ بور. دورشتنرشتراسه شولفن ـ شمي آكتین گزل شافت )(. 9لیب نیتز = آفر 

و از اين پس به هاوس(. كاسل، اگوست ـ روسترگوينترهال آكتین گزل شافت )(. 227

فق دارند كه حقوق و گردد. طرفین صريحاً تواشوند منعقد ميعنوان طرف دوم نامیده مي

اين  نظر بهباشد. از شركتهاي مذكور فوق ميمنافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر يك

كه طرف اول مايل است تولید و صدور نفت ايران را افزايش دهد به طوري كه منتج به 

ين او نظر به چه زودتر عملي شود. حصول منافع بیشتري براي ايران گردد و اين منظور هر

اجازه عقد اين قبیل قراردادها را دارد.  1336كه طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد 

و نظر به اين كه طرف دوم سرمايه و صالحیت فني و تخصص اداري الزم براي اجراي 

و مخصوصاً بازارهاي الزم براي فروش نفتي كه در باشد. عملیات مشروحه زير را دارا مي

و نظر به اين كه طرفین قصد دارند مقررات بور به دست آيد در اختیار دارد. نتیجه عملیات مز

اين قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدين وسیله بین 

 :قرار زير توافق حاصل شدطرفهاي اول و دوم به

  ديگري را جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ـ تعريفات و اصطالحات  1ماده

اقتصاد كند معني بعضي از اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين 
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يعني شركت ملي نفت  "طرف اول"تعاريف زير خواهد بود: ب ـ  شرحقرارداد به

يعني دويچه اردال اكتین گزل شافت ـ  "طرف دوم"ايران يا قائم مقام آن. ج ـ 

گزل شافت ـ گلزن كیرشنربرگ وركس ـ آكتین  دويچه شاخت باو ـ اوند تیفبور

گورك شافت الورات ـ پرويساگ آكتین گزل شافت ـ شولفن، شمي گزل شافت ـ

آكتین گزل شافت ـ وينترزهال آكتین گزل شافت و يا هر شخصي كه طبق 

 عبارت از قانون "قانون نفت"د ـ اين قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد. مقررات

شامل نفت خام و گاز طبیعي  "نفت"باشد. ه ـ مي 1336نهم مرداد  نفت مورخ

شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد  "نفت خام"و ـ باشد. مي

 وسیلههیدروكربور مايع است كه به حالت طبیعي يافت شود و يا از گاز طبیعي به

ي گاز تر و گاز خشك و يعن "گاز طبیعي"ز ـ فشردن و يا جداكردن به دست آيد. 

كلیه هیدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز به دست آمده و نیز 

هیدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. بقیه گازي كه پس از سواكردن

عبارت است از مصرف نفت و محصوالت نفتي يا  "مصرف داخلي در ايران"ح ـ 

گردد. ط ـ ميشود نه آنچه از ايران صادرله ايران مصرف ميمواد فرعي كه در داخ

عبارت است از قیمت منتشر شده فوب براي هر درجه و وزن  "قیمت اعالن شده"

مربوطه براي مخصوص و نوع از نفت كه به منظور صادرات در نقاط صدور

 هايشود قیمت مزبور با توجه الزم به قیمتخريداران به طور عموم عرضه مي

خلیج فارس و با رعايت اعالن شده مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و نوع در

 عبارت "عملیات نفتي"موقعیت جغرافیايي نقاط صدور تعیین خواهد شد. ي ـ 

 "متر مكعب"اين قرارداد. ك ـ  10از ماده  2است از كلیه عملیات مشروحه در بند 

تحت فشار عادي جو. ل ـ  عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت

عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد به  "تاريخ اجرا"

تاريخ قرار داده اي كه در قانون نفت بهتوشیح ملوكانه رسیده باشد و هر مراجعه

ـ اصطالح  "به تاريخ اجرا"شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره  تلقي خواهد شد. م 

 "تأسیسات ثابت"اعم است از اراضي پوشیده از آب و غیر آن. ن ـ  "اراضي"

عبارت است از تأسیسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه به طور 

موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار ثابت مستقر گرديده و مستقیماً براي عملیات

ماهه تقويمي ك سال دوازدهعبارت است از ي "دوره مالیاتي"گیرد. ص ـ اصطالح 

مورد شود و يا هر دوره ديگري كه بین طرفینكه در يكم ژانويه هر سال شروع مي
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توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارايي ايران نیز واقع شده باشد. ع ـ 

اين  3ماده  1عبارت است از كل ناحیه يا نواحي موضوع بند  "ناحیه"اصطالح 

 اين قراردادمت يا قسمتهايي از ناحیه مزبور كه عملیاتي كه طبققرارداد يا هر قس

مجاز تلقي گرديده در آن به مورد اجرا گذارده شود. ف ـ هزينه تولید يك واحد 

هايي كه به آن اشاره شده و هزينه 22)ب( ماده  2براي هر يك از طرفین كه در بند 

ل تحويل شده به طرف او يگويكو بابت نفتطرف دوم مستقیماً يا از طريق شركت

 26الف( ماده ) 5)ب( و  4و بندهاي  25ماده  4جهت مصرف داخلي طبق مفاد بند 

هاي اكتشافي خواهد داشت فقط شامل سهمي از مجموع هزينهاز طرف اول مسترد

خواهد بود كه به ازاء هر واحد تولید توسط طرف دوم خرج شده به عالوه سهمي 

پگويكو( به ازاء هر واحد تولید به استثناي آنچه بابت )هاي شركت هزينهاز كلیه

مزبور هايهزينه اكتشاف به حساب طرف دوم منظور گرديده است. تسهیم هزينه

نحوي كه هر چند گاه بايد بر طبق اصول موجه حسابداري معمول صنعت نفت به

ارجي ختسهیم مزبور ميك بار به توافق طرفین معین خواهد شد صورت گیرد ولي در

االرض يا پذيره نقدي و غیره كه توسط طرف دوم پرداخت شده باشد كه بابت حق

االرض و پذيره نقدي فقط به حساب طرف دوم جزو حقمنظور نخواهد گرديد. 

 .ذكر شده است منظور خواهد شد 22)ج( از ماده 2هاي او كه در بند ساير هزينه

  ل و دوم قرارداد بدين وسیله توأماً ـ طرفین او 1ـ ايجاد دستگاه مختلط  2ماده

رديده بیني گكنند و به طوري كه در قانون نفت پیشرا ايجاد مي "دستگاه مختلطي"

اي به وجود نخواهد آمد. هیچ يك از شخصیت حقوقي جداگانهدر اثر اين اختالط

 8طرفین ملزم نخواهند بود كه هیچ گونه پرداخت مشخصي كه به موجب ماده 

درصد است( به نقد يا به  12.5و در حال حاضر میزان آن مقرر گرديده ) نفتقانون

ـ طرفین اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي  2جنس بپردازد. 

كه به موجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده به طور مساوي شركت 

عنوان قرارداد مجتمعاً بهنمود. طرفین اول و دوم در برخي از موارد اين خواهند

ـ كلیه نفتي كه به  3اند. خوانده شده "دستگاه مختلط"و يا به عنوان  "طرفین"

موجب اين قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گرديده و كلیه دستگاهها و ماشین آالت 

قرارداد به هزينه مشترك طرفین و تأسیسات و اموال ديگري كه به موجب اين

پنجاه درصد طرف اول و پنجاه تحصیل گرديده در مالكیت طرفین ) خريداري و يا

به هاي الزم براي عملیات اين قرارداد )هزينهدرصد طرف دوم( خواهدبود و كلیه
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قرارداد تنها  12هايي كه تأمین و پرداخت آن طبق بند )ه( ماده جز مخارج و هزينه

درصد به وسیله طرف اول و به وسیله طرفین يعني پنجاه بر عهده طرف دوم است(

هر يك از طرفین پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد. 

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

  1به شرح مذكور در جدول اي ـ ناحیه 1ـ ناحیه عملیات و استرداد آن  3ماده 

 شود تا عملیات مقررللغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده ميضمیمه به طور مانع

( اين قرارداد به 5شركت پگوپكو كه طبق مقررات ماده )عاملیتدر اين قرارداد را به

ـ حداكثر تا پايان  2وسیله طرفین تشكیل خواهد يافت در آن به موقع اجرا بگذارد. 

اين ماده به میزان حداقل  1پنجم پس از تاريخ اجرا كل ناحیه مشروحه در بند  سال

ساله ديگر ضمن يك دوره پنجدرصد كسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداكثر 25

ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد يافت به طوري كه كل ناحیه باقي 

اي كه به منظور تقلیل ـ ناحیه 3ايد. تجاوز ننممانده از پنجاه درصد ناحیه اصلي

اين ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكیل  2مشروح در بند 

كیلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط  200خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از

طول هر كدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهناي آن نباشد در 

كه  هاييمناسب نباشد قطعات به اشكال و اندازهاز اجراي ترتیب مزبور صورتي كه

ـ طرف دول الاقل سه  4طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد. 

اين ماده مشخصات  2ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذكور در بند 

ـ چنانچه در پايان  5د. اعالم خواهد نموحدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول

برداري تجاري در ناحیه سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره

ناحیه مذكور به طرف اول عملیات به معني مشروحه در اين قرارداد نرسیده باشد

برداري ـ چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهره 6مسترد خواهد شد. 

باشد فقط قسمتهايي از ناحیه عملیات كه در آن میدانهاي تجاري انجام شده 

برداري تجاري كشف شده باشد در اختیار طرفین باقي خواهد ماند. هر بهرهقابل

مختصات گردد كهيك از قسمتهاي مزبور به شكل كثیراالضالعي مشخص مي

 باي كه به اين ترتیجغرافیايي قطعي آن توسط طرف دوم معین خواهد شد. ناحیه

ترين خطوط میزان بر پست گردد از حدود كثیراالضالعي كه محیطمشخص مي

االرضي و يا به اختالف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل ساختمان طبقات
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برداري مزبور كه در قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیهبهره

 .ت مربوطه مشخص گرددداخل ناحیه عملیات واقع است بايد بر اساس اطالعا

  الیهم آنهاباشند يا منتقلشركتهايي كه جزو طرف دوم ميـ ثبت طرف دوم  4ماده 

( مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود 35كه طبق ماده )

 .قوانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسلیم نمايندرا طبق

  ـ طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز  1شركت نفت خلیج فارس ـ ثبت  5ماده

از تاريخ اجرا يك شركت سهامي تشكیل داده و در اداره ثبت ايران به ثبت خواهند 

شركت غیر انتفاعي بوده و عملیات مقرر در اين قرارداد را به رساند اين شركت يك

د و لیكن در مورد حساب مشترك طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد دا

انجام عملیات اكتشافي كه به موجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول اجرا و

گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت سهامي 

شركت نفت خلیج فارس نامیده خواهد شد و از اين پس دز اين قرارداد نام مزبور

پگوپكو داراي تابعیت ايراني بوده و  شركتشود. شركاء پگوپكو به آن اطالق مي

نسبت به مواردي كه تكلیف آن در اساسنامه شركت مذكور تعیین نشده باشد مشمول 

ـ شركت پگوپكو عملیاتي را كه موضوع  2ايران خواهد بود. مقررات قانون تجارت

اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن به موجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد 

هاي الزم براي عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد هزينهمود و كلیه مخارج ون

هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پیدا كند( از طريق عاملیت تنهايي )توأماً يا به

پگوپكو پرداخت خواهد شد. كلیه قراردادهاي پیمانكاري به نام شركت شركت

عنوان ز اين قراردادها پیمانكار بهپگوپكو منعقد خواهد شد و در هر يك ا

هاي الزم براي تجهیز ـ مخارج و هزينه 3دستگاه مختلط تلقي خواهد گرديد. عامل

و استخدام كارمندان و اداره و به كار انداختن اداره يا ادارات شركت پگوپكو بر 

طبق روش صحیح حسابداري بین طرفین اين قرارداد اساس عادله و منصفانه و بر

شود تسهیم خواهد شد و طرفین به عمل يا عملیاتي كه در هر مورد انجام مي بنا

مخارج مزبور هر كدام سهم مربوط به خود را بر عهده داشته و پرداخت اين قرارداد از

بدون اين كه محدوديتي در عمومیت مقررات فوق حاصل شود خواهند نمود. 

و دستمزد كاركنان شركت  هاي مذكور در اين بند شامل حقوقمخارج و هزينه

ور دائم طكاركناني كه به طور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بهپگوپكو و

واهد ختوسط يكي از طرفین اين قرارداد به شركت پگوپكو قرض داده شده باشند
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ها و ايام بیماري و بهداشت و هاي مرخصيبود و نیز شامل مخارج و هزينه

وط ساير وجوه مربانداز وجويي و پسزنشستگي و وجوه صرفهبیمارستان و حقوق با

به طرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت 

هر يك از طرفهاي قرارداد كه براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهده شركت و يا

همچنین شامل  اند قرار گرفته باشد خواهد بود وكارمندان مزبور را به قرض داده

ها وسیله طرفین اين قرارداد يا يكي از آنمبالغ پرداختي به پیمانكاران و مبالغي كه به

گیرد در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار مي

خدمات فقط به موجب قراردادهاي كتبي با شركت نیز خواهد بود و اين گونه

ـ كلیه  4صويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد. پگوپكو و بر حسب ت

هاي مذكور در اين وجوهي كه هر يك از طرفین اين قرارداد بابت مخارج و هزينه

ل عالوه بر اقالم قابماده به شركت پگوپكو يا به وسیله آن شركت پرداخت نمايند

ات بر درآمد كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري مالی

 .شدايران به عنوان اقالم قابل كسر هزينه تلقي خواهد

  ـ هر يك از طرفین اين قرارداد نصف سرمايه  1رسان ـ هیأت مديره و حساب 6ماده

شركت پگوپكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفین 

ن د بود. و بنابراين ايپگوپكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهشركتنسبت به

نصف عده اعضاي هیأت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط 

انتخاب ريیس هیأت مديره و مدير عامل از میان دوم تعیین خواهند شد. طرف

اعضاي هیأت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است 

ر عامل به وسیله طرف دوم از میان وسیله طرف اول و مديريیس هیأت مديره به

ـ هیأت حسابرسي از دو نفر تشكیل خواهد شد كه  2مديران تعیین خواهند گرديد. 

 .هر كدام از طرفین يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد

  در مجامع عمومي شركت پگوپكو كه رياست ـ اخذ رأي در مجامع عمومي  7ماده

بود هر سهم حق يك رأي دارد. در مواردي  مديره خواهدآن بر عهده ريیس هیأت

تصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختالف معوق خواهد ماند كه اكثريت براي اتخاذ

تا در جلسه ديگري كه به فاصله يك ماه از تاريخ اولین مجمع يا در موعد ديرتري 

گردد مورد بررسي مجدد قرار گیرد. تعويق جلسه به توافق طرفین تشكیل ميبه

وق ترتیب فیب مذكور جز براي يك بار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرايترت
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قانون نفت عمل خواهد  12باز هم اكثريت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده 

 .شد

  ـ سرمايه مجاز اولیه شركت پگوپكو  1ـ سرمايه شركت نفت خلیج فارس  8ماده

مايه مزبور به طرزي كه در اساسنامه دو میلیون و هشتصد هزار ريال خواهد بود سر

ـ پنجاه درصد  2در هر موقع قابل افزايش خواهد بود. شركت پگوپكو مقرر گرديده

سرمايه اولیه مذكور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول 

. اول باشند تأمین خواهد شديا توسط شركت يا شركتهايي كه تماماً متعلق به طرف

ه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهايي كه تماماً متعلق پنجا

مقصود از شركتي كه تماماً متعلق به يكي از به طرف دوم باشند تأمین خواهد شد.

طرفین باشد شركتي است كه كلیه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف مزبور 

 .مزبور باشديا شركت اصلي طرف

  قطع نظر از سرمايه اصلي شركت پگوپكو و هر في مورد نیاز ـ وجوه اضا 9ماده

برداري تجارتي گونه افزايش بعدي آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهره

الزم باشد طرفهاي اول و دوم قرارداد هر يك نیمي از وجوه چنانچه وجوه ديگري

 .ن خواهند نمودمورد احتیاج را به ترتیبي كه مورد توافق طرفین واقع شود تأمی

  ـ شركت پگوپكو به عنوان عامل طرفین اين قرارداد يا  1ـ عملیات مجاز  10ماده

هر جا كه مورد پیدا كند( مجاز است و حق دارد كه به به عنوان عامل طرف دوم )

عملیات نفتي را به نحو مقرر در اين قرارداد در ناحیه عملیات و يا للغیرطور مانع

الف ـ اكتشاف نفت ـ عملیات نفتي عبارتند از:  2و اجرا نمايد.  نسبت به آن اداره

شناسي ـ ژئوفیزيكي و طرق ديگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین از طريق زمین

نفت ـ و هر گونه وظائف ديگري شناسي ـ حفاري و تولید و برداشتشرايط زمین

ق ب ـ حمل نفت از مناطكه به طور معمول با عملیات اكتشاف و تولید مرتبط باشد. 

ها و دستگاههاي توزيع وسائل حمل و نقل و يا به كنار دريا و تولید به تصفیه خانه

چنانچه مقررات اين نقاط مزبور )ها به هر كدام ازنیز حمل نفت از تصفیه خانه

قرارداد در آينده شامل هر يك از امور مذكور نیز گردد( انبار كردن نفت و تحويل 

منجمله وسائل بارگیري كشتي و هر گونه وظايف شده با جمیع وسايل نفت تولید

ـ شركت  3ديگري كه به طور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد. 

پگوپكو حقوق و اختیارات الزم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي 

ردن اراضي و ايجاد كاجراي عملیات مقرر در اين قرارداد الزم باشد در مورد آباد
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ها و نیز در اجراي عملیات حفر و گودكني و سوراخ كردن و ساختمان و جزيره

نگاهداري كردن و اداره كردن نسبت به ريزي كردن و تهیه و گرداندن ونصب و پي

ها و خندقها و حفارها و سدها و فاضالبها و مجاري آب ها و گودالها و چاهحفره

ها تقطیر میدان نفت و ساير انواع انبارها و دستگاهآبگیرها وها و مخازن و و دستگاه

هاي استخراج گازولین در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي دستگاه

ها و مراكز كوچك و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه خانهالزم براي تولید و

و راديو و ساير  بزرگ تولید و نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن

مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و وسايل

الروبي هاي كوچك و بزرگ و دستگاههايها و لنگرگاهها و اسكلهبنادر و حوضچه

هاي زير دريايي و ساير وسايل بارگیري انتهايي شكنها و لوازم بارگیري با لولهو موج

و پلهاي متحرك و ايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهاو كشتیها و وس

هاي هواپیما سرويسهاي هوايي و فرودگاهها و ساير لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه

تعمیر و كلیه سرويسهاي فرعي گري و مراكزو كارگاههاي تعمیر و كارگاههاي ريخته

در موردي كه مربوط به او باشد( ) نظر طرف دومكه به نظر طرفین اين قرارداد يا به

باشد اقدامات الزم اين عملیات مرتبط ميبراي اجراي عملیاتشان الزم بوده يا به

عمل آورد و نیز كلیه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عملیات آنها الزم به

آن باشد خواهد داشت. دستگاههاي مذكور ممكن است يا به طور معقولي مرتبط به

نمايد قرار داده شود مشروط ط طرف مربوطه در محل يا محلهايي كه معین ميتوس

الف ـ چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد بر اين كه: 

صرفه تعیین محل آن بعد از مشاور بین طرفین اين قرارداد با توجه به حداكثر مالحظه

ر مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و و اقتضاي عملیات خواهد بود و ب ـ د

سیم و سرويس هوايي در ايران آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيساختمان راه

دولت ايران الزم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون اجازه قبلي و كتبي

شركت ـ طرفین اين قرارداد كه از طريق  4دلیل معقول رد شود و يا به تأخیر افتد. 

پگوپكو عمل خواهند كرد به شرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره 

تعیین نحوه كلیه عملیات خود را مشتركاً خواهند داشت للغیر و مؤثر وكامل مانع

كه شامل حفاري اكتشافي نیز خواهد بود( كه در مگر در مورد عملیات اكتشافي )

شركت پگوپكو عمل خواهد كرد با رعايت  عملیات طرف دوم كه از طريقمورد اين
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عمل  للغیر و تعیین نحوهداراي حق تصدي و اداره كامل و مانع 12مقررات ماده 

 .خواهد بود

  به منظور تسريع در اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد طرفین ـ پیمانكاران  11ماده

قرارداد در برابر ايران  توانند بدون اين كه از میزان مسئولیت طرفین اينقرارداد مي

قانون نفت در مواردي كه مقتضي  4كاسته شود به شرط رعايت مقررات ماده چیزي

وسیله دانند اجراي هر يك از عملیات و وظايف مشروح در اين قرارداد را بهمي

شركت پگوپكو بر عهده پیمانكاران بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت 

 .نمايداعطاء ميیله موافقت خود را نسبت به موارد مزبور طرف اول بدين وس

  ـ طرف دوم كه از طريق شركت پگوپكو عمل  1ـ تعهدات طرف دوم  12ماده

كه شامل حفاري اكتشافي نیز خواهد بود( خواهد كرد در مورد عملیات اكتشافي )

ـ سعي كامل در اين كه عملیعهده خواهد داشت: تعهدات زير را بر ات اكتشافي الف 

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 

هاي هزينهمزبور به هزينه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزء

ي تفصیلي پیشرفت كار به طرف مذكور محسوب خواهد شد. ج ـ تسلیم گزارشها

د ـ فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهايي. 

دهد اول كه در هر موقع مناسبي عملیات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام مي

هاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم بازرسي نمايند. ه ـ تحمل كلیه هزينه

هاي شركت پگوپكو در طي دوره اكتشاف ل مخارج اداري و ساير هزينهخود و شام

ـ با  2. 13ماده  8و  7و  5و  3و  2و ـ رعايت مقررات بندهاي خواهد بود. نیز

شرح مذكور در مقدمه وجود مقررات ديگر اين قرارداد شركتهاي جزو طرف دوم به

تعهدات و تأديه كامل كلیه كلیهاين قرارداد هر كدام مجتمعاً و منفرداً مسئول انجام 

مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت ديگري كه به موجب اين قرارداد 

 .مقرر گرديده است خواهند بود

  طرفین اين قرارداد كه از طريق شركت پگوپكو ـ تعهدات شركت پگوپكو  13ماده

ت زير خواهند بود: و به هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدا

ـ به كاربردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده به حد  1

الزم  توجه اعال طبق روش فني صحیح صنعت نفت ـ استخراج نفت كشف شده با

به فراهم بودن بازارها در همه اوقات به میزاني كه آن قسمت از ذخائر مكشوفه كه 
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صنعت نفت از نقطه نظر ترين اصول و طرق معمولاستخراج آن با استفاده از جديد

اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد. و 

در حفاظت ذخائر هیدروكربور و مخصوصاً رعايت اصول صحیح فني و مهندسي

ـ نگاهداري ارقام و اطالعات  2اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد به طور عموم. 

ـ نگاهداري حسابهاي  3ل از جمیع عملیات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود كام

هاي عملیات مزبور به عملیات خود به طريقي كه ارقام و اطالعات مربوط به هزينه

شود. براي انجام اين منظور بايستي روش طرز درست و واضح و دقیق نمايش داده

زبور بر طبق تحوالتي كه بعداً حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش م

ـ فراهم كردن وسايل براي  4نظر به عمل آيد. ممكن است پیش آيد تجديد

نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عملیات مورد اين قرارداد و وسايل 

اء هاي بازرسي به استثننمايند. كلیه هزينهگیري و سنجش و آزمايش را بازرسياندازه

مربوطه بر عهده شركت پگوپكو خواهد بود و به حساب هزينه  حقوق كارمندان

ـ استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمینان از اين  5عملیات منظور خواهد شد. 

كه تا حدودي كه معقوالً عملي باشد بیگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام 

ي ( نتواند ايرانیانهر جا كه مربوط به او باشدشركت پگوپكو و طرف دوم )شوند كه

ها ـ تهیه طرح و برنامه 6حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بیابند. 

براي كارآموزي و تعلیم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه با اين 

تقلیل تدريجي و مرتب كارمندان هاي مذكورهدف كه در نتیجه اجراي برنامه

ر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا عده كارمندان خارجي به نحوي میس

كارمنداني كه در استخدام آن شركت خارجي شركت پگوپكو از دو درصد كل

باشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرايي كه توسط كارمندان غیر ايراني اشغال مي

ئم به حقوق ـ توجه دا 7اجرايي موجود بیشتر نباشد. درصد كل مقامات 49شده از 

ـ فراهم آوردن وسايل براي اين كه هر  8و منافع ايران در جريان عملیات خود. 

كدام از طرفین كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطالعاتي را كه الزم 

رداري بها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشهدقیق نقشهبداند از قبیل رونوشتهاي

كي و حفاري و تولید و ساير امور مربوط به عملیات مقرر شناسي و ژئوفیزيو زمین

قرارداد و همچنین جمیع اطالعات علمي و فني مهم كه در نتیجه عملیات در اين

ونه گآنها به دست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت پگوپكو دريافت نمايد. هر

ايد در ب اطالعي كه توسط شركت پگوپكو در اختیار يكي از طرفین گذاشته شود
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ـ شركت  9همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نیز فرستاده شود. 

داز و انپگوپكو در تهیه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت ـ بازنشستگي ـ پس

تحت تكفل آنان ممكن طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افراد

مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده است از آن استفاده نمايند بايستي قوانین و 

 .عمل در صنعت نفت ايران بنمايدو در تمام اوقات توجه الزم به روشهاي مرد

  طرف اول و طرف دوم و شركت پگوپكو كلیه طرحها ـ اطالعات محرمانه  14ماده

ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطالعات علمي و فني و هر گونه اطالعات نقشه

عملیات فني طرف دوم يا شركت پگوپكو را كه به موجب اين بوط بهمشابه مر

قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه اسناد يا محتويات آن 

وسیله هیچ كدام از طرفین يا شركت پگوپكو بدون رضايت طرفین اين نبايد به

نبايد موجه امتناع يا تأخیرقرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضايت بدون دلیل 

 .به عمل آيد

  ـ پايان مرحله اكتشاف در  1برداري تجاري ـ پايان اكتشاف و آغاز بهره 15ماده

اي كتبي حاكي از مورد هر میدان نفتي تاريخي خواهد بود كه طرف دوم اظهاريه

ر دزير تعريف شده است تسلیم نمايد. ترتیبي كه درتكمیل اولین چاه تجاري به

تعقیب اظهاريه مزبور بايد گزارشي حاوي داليل و مستندات مربوطه آن به طرف 

دهي آن بر چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابلیت بهرهاول داده شود. 

ده ـ خصوصیات پتروفیزيكي سنگهاي مخزن ـ اساس ضخامت طبقه بهره

جه حرارت سیاالت حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و دراطالعات

در دهي در میزانهاي مختلف تولید وهاي بهرهضريب (PVT) موجود در مخزن

صورت فرض حريمي به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه 

تولید كند به طوري تواند مقادير كافي نفتساله ميچاه در ظرف يك مدت دوازده

شود معادل دو برابر اي كه تخمین زده ميدهكه ارزش آن بر اساس بهاي اعالن ش

آزمايشهاي الزم براي اثبات تجاري بودن قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد. 

چاه بايستي در حضور نمايندگان طرفین انجام گیرد. صرف اثبات تجاري بودن چاه 

 هاالرضي و مخازن نفتي مربوطنخواهد بود كه ساختمان تحتطبق تعريف فوق كافي

ـ به محض اين كه طرف دوم به  2قطعاً به عنوان يك میدان تجاري شناخته شود. 

مرحله كشف میدان قابل تولید به میزان تجاري اين نتیجه رسید كه عملیات وي به

ـ  3استنباط خود را به طرف اول تسلیم خواهد نمود. رسیده است گزارش تفصیلي
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نمايد بايد به طرف اول تسلیم مي ماده فوق 2گزارشي كه طرف دوم به موجب بند 

الف ـ اطالعات به طور وضوح حاوي اطالعات فني منجمله مراتب زير باشد: 

ده ـ فاصله يا فواصل بین سطوح شناسي و ژئوفیزيكي ـ ضخامت طبقه بهرهزمین

سنگهاي مخزن تجزيه و آزمايش مختلف تماس سیاالت ـ خصوصیات پتروفیزيكي

ـ قابلیت  (PVT) جه حرارت سیاالت موجود در مخزنعوامل فشار و حجم و در

دهي روزانه هر چاه خصوصیات و بالقوه بهرهدهي مخزن قابلیتبالقوه و بهره

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 

مخارجي كه براي ايجاد ن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا میزانفراهم بود

يا تكمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد. ج ـ هر گونه اطالعات مربوطه ديگر كه 

د ـ مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد. 

ند تصدي عملیات را بر عهده داشتنظرياتي كه به وسیله كارشناس يا كارشناساني كه 

ـ طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نیت  4ابراز گرديده باشد. 

مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخیص دهد كه آيا میدان تجاري بدان معني كه 

ـ میدان فقط وقتي تجاري  5اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 5در بند 

شود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل تلقي مي

تحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج بیني است طوري باشد كه در صورتپیش

هاي ( و با هزينه30)ب( ماده  7به شرح مقرر در بند برداري را با هزينه اكتشاف )بهره

درصد قیمت اعالن شده مربوطه  12.5رقمي معادل حمل و بارگیري و همچنین با

براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قیمت اعالن شده 

درصد قیمت اعالن  25اي باقي بماند كه میزان آن از نمايند سود ويژهمذكور موضوع

ـ هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف  6شده مربوطه كمتر نباشد. 

وجه تشخیص دهد مراتب را به طرف دوم اطالع خواهد داد. كلیه میدان تجاري م

از تاريخ تسلیم اظهاريه طرف دوم دائر بر كشف اولین اول چاه تجاري مخارجي كه

اين  33ماده  2برداري تجاري به معني مشروح در بند تا تاريخ شروع بهره

خواهد شد. هرگاه  برداري تلقيانجام گرديده به عنوان مخارج توسعه و بهرهقرارداد

وجه مطرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف میدان تجاري غیر

است نظريات و داليل خود را به طرف دوم اطالع خواهد داد. در اين صورت طرف 

در نتیجه اين حفاريهاي تواند عملیات حفاري بیشتري را انجام دهد و هر گاهدوم مي
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برداري به میزان تجاري ثابت شود كلیه مخارجي كه بهره اضافي وجود میدان قابل

برداري تجاري و تاريخ شروع بهرهدر فاصله تاريخ اظهاريه مربوط به اولین چاه

برداري تلقي خواهد شد. عنوان مخارج توسعه و بهرهتجاري صورت گرفته باشد به

كشف شود نیز جاري ـ مقررات اين ماده نسبت به میدانهايي كه بعد از میدان اولي  7

نمايد كه به محض كشف هر میدان تجاري در ـ طرف دوم تقبل مي 8خواهد بود. 

را هاي طرف اولصورتي كه طرف اول درخواست بنمايد عالوه بر سهم خود هزينه

برداري چنین میداني تا تاريخ شروع پنجاه درصد( نیز كه براي توسعه و بهره)

تأمین نمايد اين ماده(  6به شرح مذكور در بند است )برداري تجاري مورد لزوم بهره

اي معادل نرخ تنزيل شعبه نیويورك فدرال الف ـ طرف اول بهرهمشروط بر اين كه: 

هاي درصد بپردازد. ب ـ طرف اول هزينه 1(1(.)2رزرو بانك آمريكا به اضافه )

وم بپردازد اولین مزبور را به دالر آمريكايي در چهار قسط مساوي ساالنه به طرف د

ري برداري تجاقسط پرداختهاي مزبور در سررسید شش ماه پس از تاريخ شروع بهره

ـ از تاريخ  9و اقساط بعدي هر كدام به فاصله يك سال از يكديگر خواهد بود. 

ايي هبرداري تجاري طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت كلیه هزينهشروع بهره

بحث الزم باشد بر عهده بور براي عملیات نفتي میدان موردرا كه بعد از تاريخ مز

 .خواهند گرفت

  ـ عملیات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از  1ـ تعهدات حفاري  16ماده

ـ عملیات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول  2تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود. 

ف دوم به حال حداكثر ظرف و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولي طر

اي كه تاريخ اجراي قرارداد بايستي اقالً حفاري يك چاه نفت را در ناحیهماه از 18

ـ اگر  3به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز كرده باشد. 

برداري تجاري در بهرهدر خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم به

گرديده نرسد قرارداد اي كه به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذارهناحی

 .يكن تلقي و شركت پگوپكو منحل خواهد شدلمحاضر كان

  ـ شركت پگوپكو حق خواهد داشت كه از كلیه  1ـ استفاده از اراضي  17ماده

ارداد ين قردولت كه براي استفاده به منظور عملیات مقرر در ااراضي باير متعلق به

لزوم باشد مجاناً استفاده نمايد. استفاده از اين گونه اراضي به نحو معقول مورد

مشروط به موافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف 

ـ  2عمل خواهد آمد و نبايد به طور غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود. اول به
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براي اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد احتیاج به  در مواردي كه شركت پگوپكو

 اراضي در مقابلاستفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل اين

درخواست تحصیل اراضي االجاره به دولت خواهد بود. پرداخت بهاي عادله يا مال

احتیاج ـ هرگاه شركت پگوپكو  3مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت. 

مالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق به اراضي داشته باشد كه متعلق به

تواند از خواهد گرفت. معذالك شركت پگوپكو ميمذاكره مستقیم با مالك انجام

طرف اول تقاضا كند كه در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه 

ـ هیچ  4تحصیل اراضي به شركت مزبور كمك كند.  ايران در موردشركت ملي نفت

اين قرارداد در ناحیه عملیات حاصل  3گونه تقلیلي كه به موجب مقررات ماده 

اراضي مورد استرداد شود نسبت به حقوقي كه به موجب مقررات اين ماده درمي

 .كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود

  و به منظور انجام عملیات خود در هر گاه شركت پگوپكـ حقوق ارتفاقي  18ماده

خواه در داخل ناحیه عملیات يا خارج از آن( حدود معقول در رو يا در زير زمین )

حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشیدن راه و از قبیل"حقي 

كشي و خطوط كشي و سیمآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضالب و زهراه

مراتب را كتباً به طرف اول اطالع خواهد داد. طرف اول  "داشته باشد آن الزمنظاير

 17ماده 1حقوقي را كه شركت پگوپكو الزم دارد در مورد اراضي مشروح در بند 

به طور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قیمت يا اجاره بهاي عادله براي 

توسط طرف اول تیبشركت مزبور تحصیل خواهد نمود. مبالغي كه بدين تر

متساوياً به وسیله طرفین اين قرارداد( به شود از طرف دستگاه مختلط )پرداخت مي

 .طرف اول مسترد خواهد گرديد

  تواند به منظور اجراي عملیات ـ شركت پگوپكو مي 1ـ استفاده از آب  19ماده

ت يا در تح مقرر در اين قرارداد با موافقت كتبي دولت از كلیه آبهايي كه در سطح

موجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق به اراضي كه 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 

حقوق اشخاص رعايتتفاده از آب مجاني لیكن مشروط بهيا تأخیر واقع شود. اس

ـ هر گاه شركت پگوپكو به طور  2هاي متداول ديگر خواهد بود. ثالث و پرداخت

معقول احتیاج به استفاده از آبهايي داشته باشد كه در اراضي غیر از آنچه فوقاً ذكر 
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دام خواهد كرد. مزبور از طريق مذاكره مستقیم اقشد واقع باشد براي كسب حقوق

شود بايد معقول بوده و از بهاي اي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته ميبها يا اجاره

 .در اراضي مجاور تجاوز ننمايدعادله حقوق مشابه

  تواند براي عملیات خود و با رعايت شركت پگوپكو ميـ مصالح ساختماني  20ماده

اده او است و همچنین از زمینهايي حقوق اشخاص ثالث از زمینهايي كه مورد استف

ناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران كه در داخل

نیست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني 

برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اين كه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را را

اي نهعادال میزانشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بهكه در نتیجه اين بردا

 .جبران نمايد

  ـ هر يك از طرفین نهايت مساعي خود را  1ـ تهیه برنامه فروش و تحويل  21ماده

به كار خواهد برد تا فروش يا برداشت نفت را به حداكثر میزاني كه از نقطه نظر 

برداري براي هر سال توسط شركت مه بهرهـ برنا 2نمايد. اقتصادي موجه باشد تأمین

پگوپكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه 

ـ شركت پگوپكو براي اجراي مذكور در اين ماده تهیه خواهد شد: تقدم و تأخیر الف 

عملیات خود در ايران كه به موجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از 

مجاني مصرف نمايد. استفاده مزبور محدود به فتي كه تولید كرده يا ساخته به طورن

هر گاه طي دوره اكتشافي مصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود. 

وجود يك میدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتي 

اشد به طرف اول خواهد مصرف رسیده برا كه در عملیات اكتشافي مربوطه به

پرداخت. ب ـ شركت پگوپكو نفت مورد احتیاج مصرف داخلي را طبق مقررات 

به طرف اول تحويل خواهد داد. ج ـ شركت پگوپكو مقادير نفتي را كه  25ماده 

طرفین اول و دوم قرارداد براي انجام تعهداتي كه به موجب قراردادهاي فروش و 

ـ طرفین قرارداد  3تحويل خواهد داد.  22شند طبق ماده بااحتیاجات بازار الزم داشته

هاي برداشت نفت را با توافق معین جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه

 .خواهند كرد

  ـ تعیین مقادير نفتي  1ـ تحويل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات  22ماده

رفین اول و دوم تحويل شود به نحو طبايد به 21ماده  2كه به موجب جزء ج از بند 

شركت پگوپكو بايستي برآورد تولید خود را كه مذكور زير انجام خواهد گرفت: 
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طرفین اول و دوم اعالم نمايد هر يك از طرفین كند بهتهیه مي 21ماده  2مطابق بند 

تواند نفت آماده صدور را از شركت دريافت نمايد و نیز ميتواند نصف مقدار مي

تحويل گرفتن آن  ر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل بهه

ـ چنانچه يكي از طرفین قرارداد در عرض سال تقويمي  2كند. نباشد خريداري 

التفاوت مقادير پنجاه درصد( برداشت نمايد نصف مابهبیش از سهم خود )

ت شود و بايد بابميمربوطه طرفین به عنوان خريد از طرف ديگر تلقي هايبرداشت

اين مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه آن مبلغي به طرف مزبور پرداخت نمايد. 

الف ـ متوسط واقعي ساالنه بهاي برداشت در نصف مجموع ارقام زير خواهد بود: 

اعالن شده. ب ـ هزينه تولید يك واحد. ج ـ هر گونه مخارج ديگري كه طبق 

ـ در صورتي كه  3جزو هزينه تولید به حساب آورد. مقررات مالیاتي بتوان آن را 

تغییراتي در مباني قیمت گذاري نفت خام خاور میانه و يا در مقررات مالیاتي ايران 

نمايد طرفین قرارداد به منظور اتخاذ اين ماده تأثیر 2حاصل شود كه در مقررات بند 

ه د به نحوي باشد كترتیبات جديدي با هم مذاكره خواهند كرد. ترتیبات جديد باي

يكي از طرفین نتواند به زيان طرف ديگر از آن در مقام مقايسه با ترتیبات موجود

 .منتفع گردد

  ـ پنجاه درصد از نفتي كه در ناحیه عملیات  1ـ مالكیت و صدور نفت  23ماده

ملكیت طرف اول و پنجاه درصد ديگر به ملكیت طرف تولید شود در سر چاه به

ـ صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمركي  2آمد.  دوم در خواهد

و مالیات صادراتي معاف بوده و مشمول هیچ گونه مالیات يا عوارض يا پرداختهاي 

ـ طرف اول  3ديگري به مقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود. 

ران و آزادانه و بدون احتیاج به توانند نفت را از ايو طرف دوم و مشتريان آنها مي

ند انجام تشريفات مقرر در بهیچ گونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظیم اسناد و

ـ در مورد آنچه راجع به صادرات در اين  4اين قرارداد صادر نمايند.  32ماده  6

مقرر است  32ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 

نسبت به بیمه كشتي و ملوانان و محصوالت و كرايه حمل نده يا واردكنندهصادركن

ـ طرف دوم در  5گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود. و تعیین بیمه

اي شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصوالت نفتي از طريق خطوط لوله

ولويت باشد االكیت ايراني ميدر مكه در اختیار طرف اول و يا توسط نفتكشهايي كه

 .قائل خواهد شد
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  طرفین اول و دوم هر كدام قیمتهاي اعالن شده هاي اعالن شده ـ قیمت 24ماده

نفت را به مبلغي كه توسط هیأت مديره شركت پگوپكو معین و مورد تصويب قرار 

بند  هخواهند نمود. قیمتهاي اعالن شده مزبور بر اساس تعريفي كگرفته باشد منتشر

نفت خامي كه به موجب اين قرارداد تولید ط ماده يك مقرر است معین خواهد شد. 

كه يكي از طرفین شده باشد توسط طرفین اول و دوم و يا هر شركت بازرگاني )

قیمتهاي اعالن شده منهاي هر گونه تخفیفي كه طبق مقررات تأسیس نموده باشند( به

تصويب طرف اول رسیده باشد در نقاط صدور  جزء ط از ماده يازده قانون نفت به

اين مقررات شامل مواردي كه نفت به برداشت يا فروخته خواهد شد. در ايران

شود و يا توسط يكي اين قرارداد براي مصرف داخلي تحويل مي 25موجب ماده 

ي از كه يكيكي از آنها به يك شركت بازرگاني )از طرفین به طرف ديگر يا توسط

 .تأسیس نموده باشند( فروخته شود نخواهد بودطرفین 

  ـ شركت پگوپكو مقاديري از نفت خام  1ـ نفت خام براي مصرف داخلي  25ماده

تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران 

الف ـ طرف اول به موجب داد مشروط بر آن كه: درخواست كند تحويل خواهد

تبي احتیاجات خود را طبق ترتیبي كه بايد مورد توافق قرار گیرد به شركت اعالم ك

پگوپكو اطالع دهد. ب ـ تا میزاني كه شركت پگوپكو براي اجراي عملیات خود 

مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل احتیاج به

ل نفت خام از شركت خام ننمايد. ج ـ میزان تقاضاي طرف اول براي تحوينفت

پگوپكو در مورد هر دوره سالیانه نبايد با میزان تقاضاي وي از عاملین ديگر كه در 

ل هر حاباشند نامتناسب باشد و بهايران انجام عملیات مشابهي را متعهد ميكشور

مختلط میزان تقاضاي مزبور در هر دوره سالیانه نبايد از ده درصد كل تولید دستگاه 

د ـ شركت پگوپكو ملزم نباشد كه براي تأمین احتیاجات طرف اول ايد. تجاوز نم

ـ نفت خامي  2مقدار تولید نفت خام را به میزاني زايد بر حداكثر معقول باال ببرد. 

گردد توسط شركت پگوپكو اين ماده مورد تقاضا واقع مي 1كه تحويل آن طبق بند 

 پگوپكو تعیین نمايد به طرفكه شركت در هر نقطه از میدان تولید يا نقاط مجاور آن

اول تحويل خواهد گرديد. طرفین اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي 

مالكیت نفت خام تحويلي در محل به طرف اول مزبور را بر عهده خواهند داشت و

اين  1ـ طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند  3منتقل خواهد شد. 

گیرد مبلغي معادل قیمتي كه سهم مزبور براي طرف طرف دوم تحويل ميماده از 
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العملي مساوي چهارده سنت آمريكايي براي هر متر شده به اضافه حقدوم تمام

مكعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز 

م نمايد انجاتاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آن را ارائه مياز

خواهدگرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقويمي طرف 

هاي خود را بر اساس تعیین قطعي قیمت تمام شده كه از طرف صورتحسابدوم

 اختالفآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله بهشركت پگوپكو به عمل مي

 سابموارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه ح

ـ  4به عمل خواهد آمد. ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور

اين ماده از طريق تقسیم هزينه كل واحد تولیدي  3قیمت تمام شده مذكور در بند 

محاسباتي معمول صنعت مربوطه به ناحیه بر اساس متر مكعب طبق روش صحیح

 .نفت تعیین خواهد گرديد

  نمايد در ـ شركت پگوپكو از گاز طبیعي كه تولید مي 1طبیعي  ـ گاز 26ماده

حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمین مصرف عملیات مقرر در اين قرارداد موجود 

هر مقدار كه براي تأمین مصرف داخلي ايران مورد احتیاج طرف اول داشته باشد

طرف ر است بهباشد بدون هیچ گونه پرداختي غیر از آنچه در همین ماده مقر

تحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتیاجات مربوط به مزبور

 داخليتهیه مشتقات در ايران نیز خواهد بود اعم از اين كه مشتقات مزبور مصرف

ـ شركت پگوپكو بعد از تأمین احتیاجات مشروح  2داشته يا براي صادرات باشد. 

گاز كه براي تأمین تعهدات طرفین اول و دوم كه  اين ماده هر مقدار از 1در بند 

خريداران بر عهده گرفته باشند الزم باشد به طرفین مزبور ممكن است در مقابل

تحويل خواهد نمود. مقادير قابل تحويل به هر يك از طرفین طبق شرايط مقرر در 

ام تولید ـ در مورد گاز طبیعي كه توأماً با نفت خ 3تعیین خواهد گرديد. 22ماده 

شود محل تحويل به طرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز طبیعي در میدان مي

در مواردي ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در میدان گاز و يا نفت خواهد بود

ـ در مواردي كه گاز  4در مجاورت آن به نحوي كه شركت پگوپكو تعیین كند. 

خواهدشد گازي باشد كه در نتیجه تولید  طبیعي كه به طرف اول تحويل شده و يا

الف ـ چنانچه براي تحويل خواهد بود: نفت خام به دست آيد مقررات زير مجري

گاز طبیعي به طرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه الزم براي چنین 

گرداندن اين وسائل اضافي و همچنین ساير عملي به عهده طرف اول خواهد بود. 
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تولید و تحويل گاز طبیعي به طرف اول با شركت پگوپكو خواهد بود. ب ـ  وسائل

هايي را كه شركت پگوپكو بابت تحويل گاز طبیعي سهم طرف دوم طرف اول هزينه

به طرف دوم خواهد گیردبر عهده ميهاي گرداندن وسائل مربوطه(منجمله هزينه)

رف اول از میداني تولید شده ـ در مواردي كه گاز طبیعي تحويلي به ط 5پرداخت. 

بود: باشد كه محصول آن در درجه اول گاز طبیعي باشد مقررات زير مجري خواهد

الف ـ اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً براي تحويل به طرف اول باشد 

اري بردبهرهاي كه براي ايجاد وسائل اضافي به منظور آماده كردن میدان برايسرمايه

لید و تحويل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا كند به عهده طرف اول و تو

همچنین كلیه وسائل تولید و خواهد بود. گرداندن تمام اين گونه وسائل اضافي و

هايي تحويل گاز طبیعي به طرف اول با شركت پگوپكو خواهد بود. طرف اول هزينه

م از گاز طبیعي و تحويل آن به طرف طرف دورا كه شركت پگوپكو براي تولید سهم

هاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به تولید و منجمله هزينهاول متحمل شده )

به طرف دوم خواهد پرداخت. ب ـ اگر شركت پگوپكو و تحويل سهم طرف دوم(

هاي جاري بین يا طرف دوم نیز از گاز طبیعي میداني برداشت كنند كلیه هزينه

 .تقسیم خواهد شدان از گاز به نسبت برداشت هر يككنندگاستفاده

  نمايند كه هر يك طرفین اول و دوم تقبل ميـ مقررات پولي بین طرفین  27ماده

 .نصف وجوهي را كه براي عملیات شركت پگوپكو الزم باشد تأمین نمايند

  بر ـ پرداخت مالیات  1ـ حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد ـ ارز  28ماده

درآمد بابت عملیات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 

به لیره انگلیسي يا به هر پول ديگري باشد به دالر آمريكايي يا 29و ماده  22ماده  2

كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردي كه به 

هر گونه پرداخت ديگر به طرف اول يا به دولت موجب اين ماده استثنا شده باشد

ايران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول به شركت پگوپكو يا به طرف دوم به 

ـ دفاتر اصلي و محاسبات شركت پگوپكو و  2خواهد آمد. پول رايج ايران به عمل

 انطرف دوم به دالر آمريكايي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول اير

عیر اي تسدالر آمريكايي به پول ايران به نرخ معدل واقعي ماهیانهبه دالر آمريكايي و

خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت پگوپكو يا طرف دوم در ماه 

مقابل دالر آمريكايي خريداري شده است و هر گاه اينگونه خريد ظرف مزبور در

ترين ماههاي پیش مأخذ ريد نزديكماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خ
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التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز خواهدبود. در آخر هر دوره سالیانه مابهتسعیر

عملیات مخارجدر دفاتر شركت پگوپكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به

ـ دولت ايران وسايلي  3شركت پگوپكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. 

كرد كه شركت پگوپكو و طرف دوم و شركتهاي بازرگاني مطمئناً فراهم خواهد 

ه بدون تبعیض و به نرخ تسعیر بانك كبتوانند پول ايران را در مقابل دالر آمريكايي 

در روز معین براي مشتريان پول ايران در مقابل دالر آمريكايي به طور عموم در 

انك عبارت است از نرخ ارز منظور از نرخ تسعیر بدسترس باشد خريداري نمايند. 

رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غیر 

به ترتیب طريق صدور كاالهاي عمده صادراتي ايران )ايراني كه كالً يا بعضاً از

ارزش( غیر از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات به دست آمده 

در هر موقع چندين نرخ تسعیر بانكي موجود باشد نرخي كه بیشترين چنانچه باشد. 

 نامهگواهيسازد مالك عمل قرار خواهد گرفت. كلیه بهايمبلغ پول ايران را عايد مي

ـ شركت  4العمل، دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. ارزي، حق

ه خود به پول ايران نخواهند پگوپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هیچ قسمت از وجو

دانند عملیات خود در ايران الزم ميهاي بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينه

ـ در مدت اين قرارداد و  5بايد از طريق بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل كنند. 

پس از پايان مدت اين قرارداد شركت پگوپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از 

خارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل كه هر گونه وجوه يا دارايي را آزادانه دراين 

و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي از عملیات آنها در ايران به دست آمده 

نخواهند بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي بانك باشد و همچنین ممنوع 

وه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي مركزي ايران داشته باشند و وج

هاي مزبور به وسیله شركت پگوپكو يا به وسیله طرف دوم طبق داراييكه وجوه

آزادانه مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عملیات آنها حاصل شده باشد 

ه ارزي غیر از دالر ها و عايداتي كه بـ هزينه 6نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 

آمريكايي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد 

ها يا عايدات مزبور وقت اداري در روزي كه هزينه بحث در نیويورك در پايان

طبق گواهي چیس مانهاتان بانك نیويورك( به دالر آمريكايي باشد )صورت گرفته

از نظر اين قرارداد و براي تعیین درآمد ناويژه حاصله  ـ الف ـ 7تسعیر خواهد شد. 

در ايران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعالن شده به ارزي 
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دالر آمريكايي باشد تسعیر آن به دالر آمريكايي بر اساس ارزش برابري روز  غیر از

در د. بوشده باشد خواهد المللي پول تعیینكه طبق مقررات اساسنامه صندوق بین

صورتي كه ارزش برابري مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي 

اصل توافق حخواهند كرد در خصوص تعیین اساس قابل قبولي براي تسعیر مزبور 

نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهاي خريد و 

اداري روز مورد بحث ز مذكور در پايان وقت فروش ارز بین دالر آمريكايي و ار

عمل خواهد آمد. ب ـ هر گاه روزي در نیويورك طبق گواهي بانك مركزي ايران به

نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك معین نگردد نرخي كه به جاي متوسط نرخ 

گیرد عبارت خواهد بود از خريد و فروش ارز در نیويورك بايد مالك عمل قرار

آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نیويورك كه به وسیله بانك ملي متوسط 

 بنديخارجي مورد بحث در نیويورك نرخايران گواهي شده باشد در صورتي كه ارز

نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق به جاي متوسط نرخهاي 

خواهد بود كه اتحاديه  نیويورك به كار رود عبارت از نرخيخريد و فروش ارز در

 8هاي سويس ـ زوريخ با توجه به معامالت با آن ارز مناسب تشخیص دهد. بانك

دهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران ـ دولت ايران اطمینان مي

ق وجوه مزبور طبدر اختیار شركت پگوپكو يا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا كه

به ايران وارد شده يا از عملیاتي كه به موجب ايران قرارداد بر عهده اين قرارداد 

گونه تبعیض به نرخ بانكي درخواست آنان و بدون هیچدارند حاصل شده باشد به

كه به طور عموم مورد دسترس خريداران دالر آمريكايي باشد به دالر آمريكايي 

راني شركت پگوپكو يا طرف ـ مديران و كاركنان غیر اي 9قابل تبديل خواهد بود. 

هاي آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي را كه در خارج دوم و خانواده

توانند هر قسمت از اين وجوه دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و مياز ايران

دهند لابازي ضروري باشد به ايران انتقرا كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته

اين قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معامالت ارزي از هر قبیل به غیر 

ـ مديران يا  10از بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 

كارمندان غیر ايراني شركت پگوپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت 

خدمت خود در ايران مبلغي در مدت ادامه شود حق خواهند داشت طي هر سالمي

پس از كسر مالیات( خود در آن سال را به ارز كشور حقوق خالص ) %50حداكثر 

ـ مديران يا كاركنان غیر  11خارج كنند. محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران
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ايراني شركت پگوپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را 

ماه  24از پنجاه درصد حقوق ناويژه نمايند حق خواهند داشت مبلغي كهيترك م

اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران 

 .خارج كنند

  ـ  29ماده<P>ـ طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي 1االرض تعهد مخارج و حق

دالر( به عنوان پذيره  5000000الر آمريكايي )روز از تاريخ اجرا مبلغ پنج میلیون د

پرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانكها به حساب طرف اول به طرف اول خواهد

گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور به وسیله طرف 

 طرفحداقل ده روز جلوتر از تاريخي كه پرداخت آن بايد انجام گیرد كتباً بهاول

زير طي دوازده سال  3ـ طرف دوم با رعايت مقررات بند 2دوم اخطار خواهد شد. 

دالر( براي عملیاتي  10000000اول از تاريخي اجرا حداقل مبلغ ده میلیون دالر )

موجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقیماً و يا از طريق شركت پگوپكو كه به

بايد خرج كه براي هر يك از دوازده سالخرج خواهد كرد. از حداقل مزبور مقداري 

دوره سالیانه هاي سالیانه بعد از تاريخ اجرا دورهشود طبق جدول زير خواهد بود: 

دالر  2000000بعدي تا خاتمه سال چهارم هاي سالیانه اول و هر يك از دوره

ال بعدي تا خاتمه سهاي سالهاي دوره سالیانه پنجم و هر يك از دورهآمريكايي 

ـ ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم  3دالر آمريكايي  250000دوازدهم 

میزان كل مخارجي كه طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته به 

الف ـ چنانچه مخارج مزبور از میزاني معین خواهد گرديد. مصرف رسانیده است 

باشد تفاوت آن طبق بند كه براي خرج در دوره مورد بحث معین گرديده بود كمتر 

 %50مختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و يا اين ماده به حساب دستگاه 6

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 

تعیین گرديده است كم خواهد شد. ج ـ ساله آيندهرج هشتاز مبلغي كه براي مخا

ماژور به نحو مقرر در اين قرارداد اجراي آمد فرسدر صورتي كه به علت پیش

عملیات در يك يا عملیات طرف دوم غیر ممكن گردد يا به علت مزبور اجراي آن

یم یزان تقسچند سال به مانعي برخورد كند يا به تأخیر افتد اين امر تأثیري در م

مقرر است نخواهد داشت اين ماده 2مخارجي كه به شرح جدول مندرج در بند 

مشروط بر اين كه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور كلیه تعهداتي را كه به 
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سال دوازدهم از تاريخ اجرا يا در فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي 2موجب بند 

رس ماژور تمديد شده باشد قبل از انقضاي صورتي كه قرارداد به علت پیش آمد ف

ـ در طول مدت چهار سال اول عملیات  4مدت اضافي مذكور انجام داده باشد. 

اكتشافي تحت هیچ عنواني به جز در موارد فرس ماژور به نحو مقرر در اين قرارداد 

شد لیكن در انقضاي مدت مزبور و نیز در انقضاي هر يك موقوف يا تعطیل نخواهد

هشت سال بعدي در صورتي كه طرف دوم مالحظه نمايد كه شرايط زيرزمیني از 

میزان عملیات به شرح مقرر در ضمیمه الف طوري است كه كشف نفت بهناحیه

 اكتشافيعملیاتتواند از ادامه دادن بهرسد ميتجاري براي او غیر مقدور به نظر مي

قصد خود را به طرف اول در ناحیه مزبور خودداري نمايد در اين صورت بايد 

ايد لیكن بايد ثابت نماعالم نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرفنظر كند

كه كلیه امور اكتشافي تا تاريخ اعالم مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و 

اعالم مزبور در نظر گرفته شده كلیه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر

التمام خرج شده است. هر گاه تا تاريخ اعالم مزبور مقداري از مبالغ مزبور بود ب

مقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف

اي از بانك ملي ايران به مبلغ هشت نامهبپردازد. طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانت

داقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دالر( كه معادل ح 8000000میلیون دالر آمريكايي)

دوم ظرف چهار سال اول است به طرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ 

مذكور هر سال به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عملیات اكتشافي نامهضمانت

طرف دوم صورتحساب مخارجي كه در آن سال تلقي شود قابل تقلیل خواهد بود. 

اين ماده به  6و  3تاريخ اجرا به موجب بندهاي  ماهه بعد ازطرف هر دوره دوازده

طرف اول تسلیم خواهد نمود. مخارج مزبور بايد مصرف عملیات رسیده است به

در آخرين ترازنامه طرف دوم منعكس بوده و به گواهي حسابرسان شركت پگوپكو 

ـ در صورتي كه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده لیكن  5رسیده باشد. 

اين ماده مقرر است كالً به مصرف نرسیده باشد  2بلغي كه به موجب بند حداقل م

 6طرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد. 

تواند اقالً ـ پس از كشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجاري طرف دوم مي

قصد دارد به م كند كهشصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعال

مخارج مشروح در بند دوم جاري اجراي تمام يا قسمتي از بقیه تعهدات مربوط به

عملیاتي غیر از اكتشاف خرج اين ماده مبلغ معیني به حساب دستگاه مختلط براي
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كند مخارجي كه به اين ترتیب به عمل آيد به منزله مخارجي خواهد بود كه در 

باشد و در اين صورت از تعهدات طرف عمل آمدهين ماده بها 2اجراي مقررات بند 

اول براي پرداخت هزينه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور كسر 

اين  2ـ هر گاه كلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند  7خواهدشد. 

اي عملیاتي غیر بر 6ماده انجام گرديده اما قسمتي از مخارج به نحو مقرر در بند 

امور اكتشافي به مصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم براي امور از

ي مخارج اضافساله اكتشاف مخارج اضافي الزم شوداكتشافي ظرف بقیه دوره دوازده

مزبور ممكن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافي بر عهده 

با توجه دوم براي هر قسمت از ناحیه عملیات )ـ طرف  8طرف دوم خواهد بود. 

از ماده  6و بند  33ماده  2به تقلیلي كه در نتیجه استرداد حاصل شده( كه طبق بند 

 اياالرض ساالنهبرداري تجاري به ثبوت رسیده باشد حققرارداد در آن بهرهاين 3

اول به طرفبه دالر آمريكايي معادل مبلغي كه در ستون الف زير معین گرديده 

 &;nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp&;.خواهد پرداخت

  برداري تجاري قبل از خاتمه دوازده سال دوره اكتشافي شروع گردد از هر گاه بهره

شد. ستون  هاي فوق نسبت به هر سال مبلغي به شرح زير كسر خواهداالرضحق

در سالروز اول و دوم از  االرض براي هر كیلومتر مربعتاريخ پرداخت حقالف 

دالر  105در سالروز سوم و چهارم از تاريخ اجرا دالر آمريكايي  52.50تاريخ اجرا 

در سالروز دالر آمريكايي  157.50در سالروز پنجم و ششم از تاريخ اجرا آمريكايي 

در سالروز نهم و دهم از تاريخ دالر آمريكايي  210هفتم و هشتم از تاريخ اجرا 

دالر  315در سالروز يازدهم و دوازدهم از تاريخ اجرا دالر آمريكايي  262.50ا اجر

گردد جزء هايي كه طبق مقررات اين ماده پرداخت مياالرضحقآمريكايي 

ـ هر وقت كه سطح تولید از ناحیه عملیات  9هاي جاري منظور خواهد شد. هزينه

ن قرارداد روزانه به میزان شرح مندرج در ضمیمه الف اييا هر قسمت از آن به

آمريكايي رسید و مدت سي روز متوالي از آن سطح متوسط دويست هزار بشكه

رداري بپائین نیامد طرف دوم مبلغ پنج میلیون دالر آمريكايي به عنوان پذيره بهره

خواهد پرداخت، پرداخت مبلغ مزبور ظرف سي روز از آخرين دوره طرف اولبه

 <P/> .ر در فوق انجام خواهد شدسي روزه متوالي مذكو

  ـ طرف اول و هر يك از شركتهايي كه به عنوان طرف دوم رد  1ـ مالیات  30ماده

اند و هر شركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از اين قرارداد نامیده شده
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مقرر در اين قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ايران كه در هر عملیات

ـ دولت ايران تضمین  2ابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. موقع ق

نمايد كه نرخ مالیات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعیین سود ويژه ناظر مي

شركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها بر طرف اول و شركتهاي جزو طرف دوم و هر

ست كه در ايران به عملیات مشابه و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهايي ا

درصد نفت خام ايران را تولید يا موجبات تولید اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه

ـ شركت پگوپكو كه صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعي طبق  3كنند. آن را فراهم مي

كه كند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطي مقررات اين قرارداد عمل مي

طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالیاتي بین

ـ بدهي مالیاتي طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم و  4نخواهد بود. 

یین تعهر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عملیات مقرر در اين قرارداد

از میزان نفت احتساب خواهد گرديد. و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت 

گردد هر گونه مبلغي كه طرف مزبور به بدهي مالیاتي كه به اين ترتیب تعیین مي

با بر درآمد وقت )موجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات

 باشد به بستانكار خود محسوب نمايد واين ماده( حق داشته 2رعايت مقررات بند 

ـ  5خود كسر كند كسر خواهد شد. باشد از بدهي مالیاتييا هر مبلغي كه حق داشته

درآمد ناويژه طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني 

الف ـ در مورد طرف اول و هر يك در هر دوره مالیاتي معادل مبلغ زير خواهد بود. 

ي از نفت خامي كه توسط شركت از شركتهاي جزو طرف دوم ارزش سهم و

شود. ارزش مزبور بر به طرف اول تحويل ميپگوپكو به منظور مصرف داخلي ايران

گردد. در اين قرارداد تعیین مي 25اساس بهايي احتساب خواهد شد كه طبق ماده 

بابت گاز طبیعي به عمل آمده باشد پرداخت  26موجب ماده صورتي كه پرداختي به

درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و ... ب ـ در مورد طرف اول و  مزبور نیز جزو

 22مقدار نفتي كه بر طبق بند ماده هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم نسبت به

شود مبلغي كه به موجب همان بند تعیین ميتوسط يك طرف به طرف ديگر فروخته

فوق توسط طرف گردد. ج ـ ارزش كلیه نفت خامي كه به طريقي غیر از طريق مي

ته فروخاول يا هر يك از شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگاني

عللي خارج از اختیار به جز نفت خامي كه بهيا صادر شده يا تحويل شده باشد )

 رسیده باشد( كه ارزشمصرفشركت پگوپكو ضايع گرديده يا در جريان عملیات به
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نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل آن بر اساس بهاي اعالن شده 

قانون نفت مورد تصويب  11ماده موجب بند )ط( ازمنهاي هر گونه تخفیف كه به

طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن كه در مورد فروشهايي 

از  هارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كشودشركتهاي بازرگاني ميكه به

ـ هر يك از طرفین  6شود. شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول مي

يا هر يك از شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ويژه خود 

را كه براي اجراي عملیات مقرر ها و پرداختهاتواند آن قسمت از مخارج و هزينهمي

شركت پگوپكو براي اجراي عملیات مقرر وسیله در اين قرارداد خواه خود، خواه به

زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط در اين قرارداد متحمل شده به شرح

الف ـ هاي مزبور مستند به اسناد يا اقالم وارده در دفاتر باشد: بر اين كه هزينه

است.  قرارداد مقرر گرديده 29االرض به نحوي كه در ماده پرداختهاي مربوط به حق

ب ـ سهم هر يك از طرفین يا سهم هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم از كلیه 

كه مخارج هايي كه شركت پگوپكو انجام داده باشد مشروط بر اينمخارج و هزينه

هاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد بستگي و هزينه

نیز حقوق و اجاره بها و يا یساتي و تشكیالت وهاي اداري و تأسداشته باشد. هزينه

پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنین 

نفت آنها به میزان تجاري نبوده و قیمت تمام مخارج حفاري چاههايي كه استحصال

دريايي  برداريهاي زمیني و هوايي وشده اجناس و خدمات خارجي كه براي نقشه

حفر و تنقیه و عمیق كردن يا تكمیل چاهها يا آماده كردن شده و مخارج مربوط به

هاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و آنها جزو مخارج و هزينه

گذاري شده و مبلغ استهالك درباره آنها منظور به حساب سرمايههاي مربوطههزينه

راي استهالك فرسودگي و متروك شدن و تمام شده باشد. ج ـ مبلغي در هر سال ب

كو پگوپاي كه توسط شركتهاي سرمايهشدن و تهي شدن به منظور استهالك هزينه

درصد بر اساس  10در مورد عملیاتش در ايران انجام گرفته استهالكها به نرخ سالیانه 

 د ـ قسمتي از ضررهاي جبران نشدهقیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد. 

هاي مالیاتي قبلي بر هر طرف يا هر يك از شركتهاي مخارج عملیات كه در دوره

هاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر حساب دورهجزو طرف دوم وارد آمده و به

سال از دوره مالیاتي كه اين  10آن كه انتقال اين حسابها از سالي به سالي بیش از 

اشد. ه ـ سهم هر يك از طرفین يا سهم هر ايجاد گرديده است نبضررها در آن دوره
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يك از شركتهاي جزو طرف دوم از زيانهاي متحمله در مورد انجام عملیات در ايران 

يا به نحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارات وسیله بیمهمشروط بر آن كه به

شامل مطالبات غیر قابل وصول و زيانهاي ناشیه از دعاوي خسارت مربوط 

ايران و زيان ناشیه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا ت انجام شده درعملیابه

هر گونه دارايي كه براي عملیات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست 

به  22ماده  2و ـ هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند خواهد بود.  دادن آنها

عالوه هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم  ـ به 7طرف ديگر پرداخت شده باشد. 

تواند اقالم زير را طي هر دوره مالیاتي از درآمد ناويژه مربوط خود كسر كند: مي

طرف اول به 29ماده  1اي كه طبق بند درصد كل پذيره 10الف ـ مبلغي معادل 

تا مدتي كه پذيره مزبور كالً مستهلك شود(. ب ـ در مورد پرداخت نموده است )

متحمل گرديده  12)ه( از ماده  1هاي اكتشافي كه بر طبق بند ستهالك كلیه هزينها

آمريكايي براي هر بشكه نفت هاي مزبور يا ده سنتمبلغي معادل يك پانزدهم هزينه

ايي كه هتولید شده هر كدام كه بیشتر باشد. ج ـ مبلغي براي استهالك كلیه هزينه

متحمل  29ماده  6لیات اكتشافي بر طبق بند طرف دوم( براي عملیات غیر از عم)

ـ چنانچه در مورد هر  8ده درصد در سال خواهد بود. گرديده و نرخ آن از قرار

سال تعهدات مالیاتي شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالیاتي 

محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شركتهاي بازرگاني بابت نفت خامي كه از

درصد ارزش  12.5كنند كمتر از مبلغي معادل جزو طرف مزبور خريداري مي شركت

طرف مزبور به قیمت اعالن شده باشد شركتهاي جزو پنجاه درصد نفت خام تولید

التفاوت مزبور به دولت ايران پرداخت طرف دوم مبلغ اضافي معادل مابه

اده الهاي بعد انتقال دبه اين ترتیب پرداخت شده باشد به سخواهندنمود. مبالغي كه

پرداختهاي مالیاتي براي خواهد شد و در اين صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش

 از سالي كه پرداختگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال )بحث تلقي ميسالهاي مورد

اضافي در آن به عمل آمده( مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد 

درصد ارزش  12.5لغ پرداختي مالیات به دولت ايران را از میزان سالي نبايد مبهیچ

بر شده )سهم شركت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید

عبارت از شركتي است  "شركت بازرگاني"ـ  9مأخذ بهاي اعالن شده( تقلیل دهد. 

امي ران ثبت و نفت خكه در هر كجا تشكیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در اي

شود از طرف اول يا از يك يا چند شركت جزو قرارداد تولید ميكه به موجب اين
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طرف دوم خريداري و در ايران به فروش رسانیده و از اين طريق درآمدي تحصیل 

تواند ظرف هر دوره مالیاتي از عوائد ناويژه خود هر شركت بازرگاني مينمايد.

يا به هر شركت جزو طرف دوم در مورد نفت  مبلغي را كه به طرف اول

ـ هر گاه يك شركت بازرگاني  10خريداري شده پرداخته است كسر نمايد. خام

اي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول مالیات خود را از درآمد ويژه

نمايد طبق مقررات اين قرارداد يا طرف دوم و فروش شده در ايران حاصل مي

يا هر شركت جزو آن( كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته طرفي )نپردازد 

ـ طرف اول و هر شركت جزو طرف دوم و  11خواهد بود. است مسئول پرداخت 

نیز هر شركت بازرگاني ملزم خواهد بود كه اظهارنامه مالیاتي خود را جداگانه تسلیم 

 .بپردازد و مالیات متعلقه را

  الف ـ مالیات بر درآمد ـ به استثناي موارد زير:  1الیات بر درآمد ـ حدود م 31ماده

كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران پرداخت شود. ب ـ حقوق گمركي 

د ـ . ج ـ پرداختهاي مقرر به طرف اول طبق اين قرارداد. 32به نحو مقرر در ماده 

ر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق پرداختهايي كه بابت مالیات طبق قانون مالیات ب

بابت كارهايي كه كاران و عاملینگیرد و همچنین پرداختهايي كه بايد از مقاطعهمي

دهند كسر شود. ه ـ عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعیضي در ايران انجام مي

كه به مقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه به طور 

شود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و ميعامه انجام عموم براي

و ـ مالیات و حقوق خالي از تبعیض كه شامل عوارض فاضالب پرداخته شود. 

لثبت االثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقعموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق

رگاني و شركتهاي شركتهاي جزو طرف دوم و شركتهاي بازاختراعات و تألیفات. 

تا آنجا كه مربوط شود به خريد يا فروش يا صدور يا حمل و نقل وابسته به آنها )

حاصله از ناحیه عملیات و يا درآمد حاصله از چنین خريد و فروش و مواد نفتي

چه مركزي صدور و حمل و نقل( از هر گونه مالیاتي كه مقامات دولتي در ايران )

اي از هر قبیل كه و همچنین از هر گونه پرداخت يا مطالبه چه محلي( وضع نمايندو

كه هر يك از به نفع مقامات مزبور به عمل آيد معاف خواهند بود و نیز سود سهامي

آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام 

ن قرارداد بپردازد از ايو گاز طبیعي ايران و مواد حاصله از هر يك از اين دو طبق
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شركت پگوپكو تا جايي كه مورد پیدا كند مشمول هر گونه مالیات معاف خواهد بود. 

 .هاي فوق خواهد بودمعافیت

  ـ كلیه ماشین آالت ـ وسائل ـ وسائط نقلیه آبي ـ  1ـ واردات و گمرك  32ماده

یمیايي ـ مواد دستگاهها ـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ الوار ـ مواد ش

اختالط و امتزاج ـ وسائل خودرو و ساير وسائط نقلیه ـ هواپیما ـ هر ضروري براي

تي كشنوع مصالح ساختماني ـ آالت فوالدي ـ اشیاء و اثاثیه و لوازم اداري ـ حوائج

ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعلیماتي ـ محصوالت نفتي 

ي جوياز لحاظ صرفهست نیايد و كلیه اجناس ديگري كه منحصراًكه در ايران به د

و حسن جريان عملیات و وظايف طرف دوم يا شركت ضروري باشد بدون پروانه 

عوارض شهرداري و ساير مالیاتها ورودي و با معافیت از هر گونه حقوق گمركي و

طبي و جراحي  يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج

طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثیه و ادواتي كه در و لوازم بیمارستان و محصوالت

ـ طرف  2تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروري باشد نیز خواهد بود. 

دوم و شركت پگوپكو با اطالع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل 

پروانه و يا معافیت از  گونهآنها وارد شده بدون هیچباشند اشیايي را كه به وسیله 

ـ طرف دوم و شركت  3هرگونه حقوق و مالیات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 

پگوپكو نیز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب 

اند كردهنخواهد داد اشیاء مذكوري كه وارد مزبور خودداري نشده و تأخیر در آن رخ

در ايران به فروش برسانند. در اين صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و 

الزمه طبق مقررات جاري و تهیه اسناد ترخیص براي طرف همچنین انجام تشريفات 

ـ اجناسي كه براي استفاده و  4دوم يا شركت پگوپكو به عهده خريدار خواهد بود. 

پگوپكو و وابستگان تحت تكفل  مصرف مديران و كاركنان طرف دوم شركت

گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودي مديران و كاركنان مزبور مناسب تشخیص

و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و 

گیرد وارد خواهد شد. اين ورود معموالً به آن تعلق ميساير فعالیتهايي كه در موقع

س قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولین مذكور قبیل اجنا

الذكر ـ بدون آن كه در كلیات حقوق فوق 5براي استفاده و مصرف آنها. آنهم منحصراً 

محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت پگوپكو در تحصیل لوازم و حوايج 

شود رجحان قائل شوند با كه در ايران ساخته و مهیا مياشیاييخود بايد نسبت به



372 

 

اين قید كه اشیاء مذكور با مقايسه با اشیاء مشابه خارجي با همان شرايط مساعد از 

الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادير مورد نیاز جنس و قیمت و سهللحاظ نوع

بیايد. و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران به دست

سه قیمت اشیاء وارداتي با اشیاء ساخته و مهیا شده در ايران كرايه و هر گونه در مقاي

د مزبور قابل پرداخت باشاشیاء وارداتيحقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به

ـ كلیه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم  6بايد ملحوظ گردد. 

تكالیف از آنچه معموالً مجري است  اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين

ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين نخواهد بود )ترسنگین

ساده باشد( اين قبیل تشريفات و تنظیم اسناد به طورقرارداد از آن معاف گرديده نمي

و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بین شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي 

 .مكن است عنداللزوم ترتیبات مقتضي داده شودم

  ـ مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده  1ـ مدت قرارداد  33ماده

سال  25برداري به میزان تجاري در آن كشف شده باشد سه كه میدانهاي قابل بهره

تاريخ شروع ـ  2برداري تجاري در ناحیه مربوطه خواهد بود. شروع به بهرهاز تاريخ

برداري تجاري تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي تولید بهره

صادرات به طور منظم فروش و شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور

تواند قصد خود را دائر سال طرف دوم مي 23ـ قبل از پايان  3تحويل شده باشد. 

اطالع دهد در اين صورت تمديد براي مدت  تمديد اين قرارداد به طرف اولبه

پايان سال بیست و پنجم به خودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي سال از5

ي ام و ديگرساله نیز يكي از خاتمه سال سيـ دو تمديد اضافي پنج 4خواهد گرديد. 

از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهدبود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل 

ـ  5از پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد به طرف اول اطالع دهد. 

هر گاه در مقررات زير رعايت خواهد شد:  4در مورد دو تمديد مشروحه در بند 

موقع تقاضاي تمديد به وسیله طرف دوم شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف 

تاريخ از لحاظ تولید اند و تا آندهاول به منظور فعالیتهاي مشابهي مشاركت نمو

نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت پگوپكو حاصل گرديده به دست آورده 

آن رويهم رفته براي ايران از شرايط باشند قراردادهايي منعقد كرده باشند كه شرايط 

د اين قرارداد مساعدتر باشد كلیه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مور

 .تقاضاي طرف دوم نیز خواهد بود
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  ـ شركت پگوپكو در انقضاي مدت  1ـ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات  34ماده

يا خاتمه اين قرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد 

ـ كلیه تأسیسات  2نسبت مساوي تقسیم خواهد شد. رسید و درآمد آن بین طرفین به

 .اضي بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد يافتثابت و ار

  تواند در هر موقع كه مقتضي ـ هر شركت جزو طرف دوم مي 1ـ انتقاالت  35ماده

بداند تمام يا قسمتي از منافع خود را در حقوق و تعهداتي كه به موجب قرارداد 

الف ـ شركت يا هد: اند به شركتهاي زير انتقال دكرده يا بر عهده گرفتهتحصیل

ـ شركت  شركتهايي كه تحت كنترل شركت جزو مزبور را در اختیار داشته باشند. ب 

يا شركتهايي كه كنترل شركت جزو مزبور باشند. ج ـ شركت يا شركتهايي كه تحت 

الف( يا )ب( فوق باشد از لحاظ مقررات اين كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در )

عبارت از مالكیت مستقیم يا غیر مستقیم كلیه سهام شركت بند منظور از كنترل يك

الیه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات ماده آن شركت و منظور از منتقل

را  آيد ناقلمطابقت بنمايد. انتقالي كه به موجب اين ماده به عملي ميقانون نفت 4

ـ هر  2جه بري نخواهد كرد. هیچ واز تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد به

فوق اجازه داده شده است  1گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 

ل طرف مزبور بايد قبمحتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود و

 .از ابراز موافقت تأديه هیأت وزراء و تصويب قوه مقننه را نیز تحصیل نمايد

  فرس ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه ) 1فرس ماژور( يه )ـ قوه قهر 36ماده

ماژور( مانعي پیش آيد كه به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم يا شركت 

تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غیر پگوپكو خارج بوده اجراي

عدم انجام يا الف ـ اين ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخیري در آن ايجاد كند: 

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 

مه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد است اضافه خواهد شد و ج ـ هر گاه ادا

اي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد اين قرارداد به خودي خود براي دوره

حقوقي كه به موجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته و اين امر در

ـ در موردي كه طرف دوم يا شركت  2اي وارد نخواهد ساخت. شده است خدشه

موجب مقررات اين قرارداد نموده در نتیجه اطاعت انجام تعهدي كه بهپگوپكو از 
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هاي دولتي قصور يا تخلف ورزد مقررات يا تصويبنامهاز هر نوع قوانین يا احكام يا

عنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي قصور يا تخلف مزبور به

ور يا تخلف مزبور نتیجه الزم مشروط بر اين كه ثابت شود كه قصنخواهد شد. 

ـ مفاد اين ماده  3اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است. 

اين موضوع كه آيا قرارداد به علت مانع نخواهد شد از اين كه طرف دوم نسبت به

 39شود بر طبق مقررات ماده آن كه اجراي آن به كلي غیر مقدور شده بايستي فسخ

 .اد به داوري مراجعه كندقرارد

  شوند ـ طرفین قرارداد متعهد مي 1ـ تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات  37ماده

كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل 

ـ تأيید  2شرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند. اجرا نموده و هم عبارات و روح

منزله قبول تعهداتي قانون نفت از طرف هیأت وزيران به 2طبق ماده  اين قرارداد

است منجمله تعهدات است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده

مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهايي كه بايد از 

بیل براي الغاء يا اصالح يا تغییر ـ هر گونه اقدام از هر ق 3طرف دولت به عمل آيد. 

ـ هر گاه وظايف  4مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفین ممكن خواهد بود. 

طرف اول به ديگري كه تحت اختیار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران 

 طرف اول به موجب اين قراردادالیه مزبور تمام تعهداتي را كهباشد منتقل شود منتقل

رد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود وظايف آن به ديگري دا

در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام كه تحت اختیار دولت ايران يا مسئول

تعهداتي كه طرف اول به موجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ايران 

دولت ايران هر گونه اقدامي به تواند از طرف ـ وزارت دارايي مي 5خواهد شد. 

عمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمین اجراي 

به طرز بهتر الزم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه به بدين نحو انجام يا موافقتي كه آن

ي ت ايرانمقاماآور خواهد بود كلیهبه بدين طريق به عمل آمده باشد براي دولت الزام

بايستي از كلیه دستورهاي وزارت دارايي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند 

تام خواهند بود. هر گاه وزارت و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختیارات

دارايي به عللي از اختیاراتي كه به موجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده 

اختیارات مذكور را به وزارتخانه يا اداره نمايد هیأت دولتشده است استفاده ن

 .ديگري واگذار خواهد نمود
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  ـ هر گاه اختالفي مربوط به اجرا يا تفسیر اين قرارداد پیش آيد  1ـ سازش  38ماده

توانند موافقت كنند كه موضوع به هیأت سازش مختلطي مركب از طرفین مي

نمود و رفین دو نفر آن را تعیین خواهندعضو مراجعه شود كه هر يك از طچهار

پس وظیفه آنها كوشش در حل موضوع به طريق دوستانه خواهد بود هیأت سازش

از استماع اظهارات نمايندگان طرفین رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع 

خواهد بود كه آورشكايت به هیأت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزام

ـ هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختالف به هیأت  2اق صادر شده باشد. به اتف

سازش توافق ننمايند و يا اختالف بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد 

 .خواهد بود 39منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات ماده طريق حل آن

  مقررات اين قرارداد ـ هر گونه اختالف ناشي از اجرا يا تفسیر  1ـ داوري  39ماده

داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفین توسط يك هیأت

 رسیدگي داورنفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع بهيك 

داشت. ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هیأت داوري را خواهد

د ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نبست به داور چنانچه دو نفر داور نتوانن

ه ثالث بثالث تراضي كنند و چنانچه طرفین به طرز ديگري توافق ننمايند داور

ترين دادگاه يا قاضي همطراز( عاليدرخواست هر يك از طرفین از طرف رئیس. )

ز تاريخ ـ اگر يكي از طرفین ظرف دو ماه ا 2كشور دانمارك تعیین خواهد شد. 

ارجاع به امر داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به 

يا قاضي همطراز( ديگر حق خواهد داشت كه با ريیس )اطالع ديگر نرساند طرف

ترين دادگاه دانمارك مراجعه و تقاضاي تعیین داور واحد بنمايد. شخصي كه عالي

ترين دادگاه دانمارك به سمت داور ثالث يا الييا قاضي همطراز( عتوسط ريیس)

شود نبايد با ايران يا جمهوري فدرال آلمان رابطه داور واحد برگزيده مي

ـ داور ثالث يا داور  3داشته يا مستخدم يا تبعه يكي از آن كشورها باشد. نزديكي

يافت هر كدام كه مورد پیدا كند( قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ درواحد )

از( يا قاضي همطركه توسط ريیس )اعالم تعیین خود به طرفین قرارداد و در صورتي

ترين دادگاه دانمارك تعیین شده باشد به ريیس يا قاضي مزبور( اطالع خواهد عالي

تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده دارد و در غیر اين صورت چنین

ـ اگر اختالف به  4ت به عمل خواهد آمد. است و انتخاب مجدد طبق همان مقررا

هیأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفین رأي 
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كند( با حسن نیت اجرا خواهند هر كدام كه مورد پیداهیأت داوري يا داور واحد را )

ـ محل و تشريفات داوري را طرفین تعیین خواهند كرد چنانچه در اين باب  5كرد. 

كدام كه هرافق نشود محل تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث )تو

منجمله حق ورود ـ طرفین همه نوع تسهیالت ) 6مورد پیدا كند( تعیین خواهد شد. 

به حوزه عملیات نفتي( را براي هیأت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا 

عدم اختالف الزم باشد به دست آورند.  كه براي تعیین تكلیفهر گونه اطالعاتي را

تواند مانع يا مخل جريان داوري در يك حضور يا امتناع يكي از طرفین داوري نمي

ـ مادام كه تصمیم يا رأي داور صادر نشده توقف عملیات  7يا همه مراحل آن بشود. 

ه كيا فعالیتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نیست. در صورتي 

رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصمیم يا رأي مزبور تصمیم يا

ـ تعیین  8ممكن است ترتیب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 

هاي داوري بسته به تشخیص هیأت داوري يا داور واحد مسئولیت پرداخت هزينه

ه به هر علت يكي از اعضاي ـ چنانچ 9هر كدام كه مورد پیدا كند( خواهد بود. )

هیأت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل 

مورد اختالف نباشد و چنانچه طرفین به صورت به شروع يا تكمیل رسیدگي به

ديگري هم توافق ننمايند يا چنانچه طرفي كه داوري قادر يا مايل به شروع يا تكمیل 

بدون تأخیر نامعقولي داور ديگري را براي او تعیین نكند هر يك از رسیدگي نبوده

ترين دادگاه دانمارك تقاضا كند يا قاضي همطراز( عاليتواند از ريیس )طرفین مي

هر كدام كه مورد پیدا كند( بر طبق مقررات جانشین عضو مزبور يا داور واحد را )كه

د داشته باشد ضمن تصمیمات داوري ـ تا حدي كه مور 10اين ماده تعیین نمايد. 

ـ ظرف مدت  11شود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. كه بر طبق اين ماده صادر مي

 تواند از هیأتپانزده روز از تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي به طرفین هر يك از آنها مي

در تصمیم يا رأي اولیه را صاهر كدام كه مورد پیدا كند( كهداوري يا داور واحدي )

نموده تقاضاي تفسیر آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي تأثیري نخواهد 

يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي داشت تفسیر مزبور بايد ظرف مدت

هر كدام زودتر واقع شود( معوق تصمیم با رأي تا صدور تفسیر يا انقضاي يك ماه )

به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي  ـ مقررات مربوط 12خواهد ماند. 

ـ هر گاه تعیین داور واحد يا  13هم كه قرارداد خاتمه پیدا كند معتبر خواهد بود. 

جز در داور ثالث طبق مقررات اين ماده به هر علت انجام نپذيرد تعیین مزبور )
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از طرفین  يكي توافق نمايند( به درخواستمواردي كه طرفین به ترتیب ديگري كتباً 

يا قاضي همطراز( از يكي از كشورهاي زير به ترتیبي ترين دادگاه )توسط ريیس عالي

 صورت خواهد گرفت: سوئد ـ نروژ ـ سويس شودكه نام برده مي

  ـ چنانچه تصمیم يا رأي نهايي صادر شده طبق ماده  1ـ اجراي رأي داوري  40ماده

داخت مبلغ معین مصرح در تصمیم يا رأي مزبور اين قرارداد فقط دائر به الزام پر 39

يا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر به دولت ايران

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 

صدور اموال متعلق به طرف دوم و همچنین كلیه وجوه حاصله از فروش يا كلیه

نفت از ايران به وسیله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف 

ـ در موردي كه تصمیم يا رأي نهايي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد  2كند. 

تصمیم مهلت مقرر در رأي ياباشد ظرف چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي مي

چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصمیم معین نشده باشد( در ظرف شش ماه پس از يا )

طرفي كه رأي يا ابالغ رأي يا تصمیم به طرفین مفاد رأي يا تصمیم را اجرا نكند

تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعالم خاتمه اين قرارداد را به 

( اين ماده اتخاذ خواهد 3یأت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند)وسیله تصمیم ه

شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا 

ناشي شده و يا بشود تأثیري نخواهد داشت طبق اين قرارداد(تاريخ خاتمه قرارداد )

موجب رأي هیأت داوري  حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه به

ـ تصمیمي كه بر طبق  3باشد در همین حكم خواهد بود. يا داور واحد مقرر شده

بیني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است ( اين ماده پیش2مقررات بند )

ـ فقط هیأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصمیم نهايي مربوطه اتخاذ شود:  الف 

ند اين تصمیم را اتخاذ كند. ب ـ چنانچه هیأت داوري يا داور توارا صادر كرده مي

واحدي كه رأي يا تصمیم مزبور را صادر كرده به هر علتي قادر يا مايل به اقدام 

علت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد به نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد به

ـ هیأت  4خواهد شد.  بیني شده به داوري ارجاعطرزي كه براي حل اختالف پیش

داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصمیم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول 

اجراي تصمیم يا رأي مقرر كه از نود روز كمتر نخواهد بود( براييك مدت اضافي )

نمايد و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه 
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آنها مفاد رأي يا تصمیم اجرا نگرديده افي مقرر منقضي شده و طبق نظرمدت اض

 .باشد

  29االرض مقرر در ماده ـ در صورتي كه طرف دوم حق 1ـ ضمانت اجرا  41ماده 

را كه در تاريخهايي كه در اين قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم 

واهد نمود. هر گاه طرف دوم اخطار كتبي به طرف دوم اعالم خپرداخت را طي

االرض مربوطه را ظرف يك ماه از موعد مقرر به اضافه بهره ديركرد كه بر حق

برابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران به نسبت مدت ديركرد اساس دو

خاتمه  احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد

تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به  ـ در مورد 2دهد. 

نتواند نظر هر گاه طرف دوم طي مهلت مقرر 3ناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده 

خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف به طرف اول اعالم نمايد طرف اول حق دارد 

ور تشخیص مزب مشخص سازدكه طبق نظر خود قسمتهايي را كه بايد مسترد گردد

قطعي بوده و از تاريخي كه اعالم گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از 

ـ در صوتي كه طرف دوم تعهدي را كه براي  3ناحیه عملیات تلقي خواهد شد. 

بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يك  16ماده  2حفاري به موجب بند 

شد( مبلغ سیصد و پنجاه هزار دالر آمريكايي از قوه قهريه نباكه ناشي ازماه تأخیر )

به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه  29ماده  4نامه موضوع بند محل ضمانت

مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد ظرف

مبلغ داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت كه از

سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط  29ماده  4اي كه به موجب بند نامهنتضما

 36ـ مقررات ماده  4هاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد. به تعهد هزينه

اين ماده نیز قابل اجرا خواهد فرس ماژور( در موارد مربوط بهدرباره قوه قهريه )

 .بود

  متن فارسي و انگلیسي اين قرارداد هر دو معتبر است ـ زبانهاي متن قرارداد  42ماده

در صورتي كه اختالفي پیش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوري 

هر كدام كه مورد داشته باشد( عرضه خواهد شد كه قصد طرفین را يا داور واحد)

در مورد  از روي هر دو متن تفسیر نمايند. هر گاه بین دو متن مزبور اختالفي

 .وظايف طرفین پیدا شود متن انگلیسي معتبر خواهد بودحقوق
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  ـ اين قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گرديده  1ـ تناقض با ساير قوانین  43ماده

ات بیني نشده مقررو نسبت به موضوعاتي كه در اين قرارداد مقرراتي براي آن پیش

در  1336ت قانون معادن مصوب سال ـ مقررا 2اجرا خواهد بود. قانون نفت قابل

مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاً مباين با 

در حدودي كه مباينت دارند نسبت به مقررات اين قرارداد شرايط اين قرارداد باشد

رديد. در تهران امضاء و مبادله گ 1965مطابق به  1344به تاريخ بالاثر خواهد بود. 

ريیس هیأت مديره و مدير عامل شركت دكتر منوچهر اقبال شركت ملي نفت ايران 

ره ريیس هیأت مديدكتر جوزف راست وينترزهال آكتین گزل شافت ملي نفت ايران 

دويچه شاخت باو ـ اوند و همچنین آقاي جوزف راست مرقوم به نمايندگي از: 

گلزن كیرشنربرگ وركس ـ آكتین گزل گورك شافت الورات تیفبور گزل شافت 

دويچه اردال آكتین گزل شافت پرويساگ شولفن ـ شمي آكتین گزل شافت شافت 

ريیس هیأت مديره عضو فري. و. برگس دكتر فردريك گرامر آكتین گزل شافت 

 هیأت مديره

o  ف تقاطع نقطه الاين قرارداد به شرح زير است:  3حدود ناحیه مذكور در ماده ضمیمه الف

 45درجه و  52النهار نصفحد سه میلي ناحیه قرارداد شركتهاي عامل در آبهاي ساحلي با 

دقیقه و صفر ثانیه و طول جغرافیايي شرقي مختصات جغرافیايي اين نقطه به طور تقريب 

 12درجه و  27دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  45درجه و  52عبارت است از. 

و از آنجا در امتداد خط مستقیم به طرف جنوب انیه عرض جغرافیايي شمالي ث 45دقیقه و 

دقیقه و صفر ثانیه طول  45درجه و  52با مختصات جغرافیايي زير:  30نقطه شماره تا 

و از آنجا به خط ثانیه عرض جغرافیايي شمالي  30دقیقه و  47درجه و  26جغرافیايي شرقي 

 52با مختصات جغرافیايي زير:  24نقطه شماره يابد تا مستقیم در جهت شرقي ادامه مي

ثانیه عرض  30دقیقه و  47درجه و  26دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  58درجه و 

با مختصات  25نقطه شماره و از آنجا به خط مستقیم به سمت جنوب تا جغرافیايي شمالي 

 20درجه و  26ه طول جغرافیايي شرقي دقیقه و صفر ثانی 58درجه و  52جغرافیايي زير: 

و از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب شرقي ثانیه عرض جغرافیايي شمالي  45دقیقه و 

دقیقه و صفر ثانیه طول  19درجه و  53با مختصات جغرافیايي زير:  26نقطه شماره تا 

از آنجا خط  وثانیه عرض جغرافیايي شمالي  30دقیقه و  3درجه و  26جغرافیايي شرقي 

درجه و  53با مختصات جغرافیايي زير:  33نقطه شماره مستقیم در جهت جنوب غربي تا 

ثانیه عرض  45دقیقه و  57درجه و  25دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  13
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و از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب شرقي ادامه يافته و از نقطه جغرافیايي شمالي 

دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  30درجه و  53تصات جغرافیايي: با مخ 34شماره 

مختصات  با "د"دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي شمالي گذشته و به نقطه  45درجه و  25

 25دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  34درجه و  53گردد: جغرافیايي زير متصل مي

و از آنجا به خط مستقیم در امتداد عرض جغرافیايي شمالي ثانیه  45دقیقه و  41درجه و 

دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي در سمت شمال ادامه  34درجه و  53النهار نصف

دقیقه و صفر ثانیه طول  34درجه و  53با مختصات جغرافیايي زير: 20يابد تا نقطه شماره مي

و از آنجا به ر ثانیه عرض جغرافیايي شمالي دقیقه و صف 30درجه و  26جغرافیايي شرقي 

با مختصات جغرافیايي زير:  21نقطه شماره شود به خط مستقیم در جهت غربي متصل مي

دقیقه و صفر ثانیه  30درجه و  26دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  30درجه و  53

ه نقطيابد تا ادامه مي و از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوبيعرض جغرافیايي شمالي 

دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي  12درجه و  53با مختصات جغرافیايي زير:  23شماره 

و از آنجا به خط مستقیم دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي شمالي  15درجه و  26شرقي 

 12درجه و  53با مختصات جغرافیايي زير:  18نقطه شماره يابد تا در جهت شمالي ادامه مي

دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي  44درجه و  26دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي 

نقطه ج با يابد تا و از آنجا به خط مستقیم در جهت شرق جنوب شرقي ادامه ميشمالي 

دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  30درجه و  53مختصات جغرافیايي تقريبي زير: 

و از آنجا به خط مستقیم در جهت ثانیه عرض جغرافیايي شمالي  15دقیقه و  39ه و درج 26

دقیقه و صفر ثانیه  30درجه و  53النهار نقطه ب محل تقاطع نصفيابد تا شمالي ادامه مي

رين تنزديككه هر نقطه آن ازطول جغرافیايي شرقي با خط سه میلي آبهاي ساحلي مذكور )

جزر در حد ساحلي ايران سه میل قانوني فاصله دارد(. مختصات ترين خط نقطه پست

دقیقه و صفر ثانیه طول  30درجه و  53جغرافیايي اين نقطه به طور تقريب عبارت است از: 

ق و از آنجا منطبدقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي شمالي  27درجه و  26جغرافیايي شرقي 

در خاك اصلي و جزاير شیتوار و الوان ادامه بر خاك سه میلي مذكور به مجازات خشكي 

تبصره ـ خطوط مستقیم مذكور خطوط ژئودزيك هستند كه در يابد تا نقطه الف مبدأ مي

نمايند. ناحیه واقعه بین نقاط فوق را به هم وصل مي 1880روي بیضوي كالرك 

 .باشدكیلومتر مربع مي 5150مذكوره تقريباً حدود

 شتمل بر يك مقدمه و چهل و سه ماده و يك ضمیمه راجع ]امضاء[ اين قرارداد م

برداري و فروش نفت ضمیمه به اجراي عملیات تفحص و اكتشاف و بهره
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ـ مهندس باشد. قرارداد شركت نفت خلیج فارس ميقانون ريیس مجلس شوراي ملي 

 عبداهلل رياضي
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ت برداري و فروش نفت بين شركقانوني مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و بهرهاليحه  -37

 آمريكن پتروليوم كورپوريشنپانملي نفت ايران و شركت سهامي

 

 

  ماده و يك ضمیمه كه براي اجراي عملیات  45ماده واحده ـ مجلسین موافقتنامه پیوست را مشتمل بر

بین شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركت برداري و فروش نفتتفحص و اكتشاف و بهره

كورپوريشن از طرف ديگر به امضاء رسیده و مفاد آن طبق مقررات ماده آمريكن پترولیوم سهامي پان

مورد تأيید دولت واقع گرديده است تصويب نموده و اجازه  1336نفت مصوب نهم مرداد قانون 2

 .دهدمبادله و اجراي موافقتنامه مزبور را مي

  ـ تعريفات و اصالحات.  1ماده مقدمه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست مطالب موافقتنامه

ـ ثبت طرف دوم.  4ماده ـ ناحیه عملیات و استرداد قطعات.  3ماده ـ تأسیس دستگاه مختلط.  2ماده 

ـ سهامي كه  7ماده ـ هیأت مديره و حسابرسان.  6ماده آمريكن. ـ ثبت شركت نفت ايران پان 5ماده 

ـ وجوه اضافي مورد  9ماده آمريكن. ركت نفت ايران پانـ سرمايه ش 8ماده در بانك بايد سپرده شود. 

ـ  13ماده ـ تعهدات طرف دوم.  12ماده ـ پیمانكاران.  11ماده ـ عملیات مجاز.  10ماده احتیاج. 

ـ پايان مرحله اكتشاف  15ماده ـ اطالعات محرمانه.  14ماده آمريكن. تعهدات شركت نفت ايران پان

ـ استفاده از اراضي.  17ماده ـ تعهدات مربوط به حفاري.  16ماده ري تجارتي. برداو وصول به بهره

ـ تهیه  21ماده ـ مصالح ساختماني.  20ماده ـ استفاده از آب.  19ماده ـ حقوق ارتفاقي.  18ماده 

ـ تحويل محصوالت به طرفهاي اول و دوم قرارداد به منظور  22ماده برنامه فروش و تحويل. 

ـ مالكیت و صدور نفت.  24ماده ـ مصرف نفت طرف دوم در جريان عملیات.  23ماده ت. صادرا

ـ گاز  27ماده ـ نفت خام براي مصرف داخله.  26ماده ـ قیمتهاي اعالن شده و تخفیفات.  25ماده 

ه ـ حسابها به چه پولي نگاه داشت 29ماده ـ مقررات مربوط به پول.  28ماده براي مصرف داخله. 
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ـ  32ماده ـ مالیات.  31ماده االرض. ـ تعهدات مربوط به مخارج و حق 30ماده خواهد شد ـ ارز. 

ـ خاتمه قرارداد و تصفیه  35ماده ـ مدت قرارداد.  34ماده ـ واردات و گمرك.  33ماده حدود مالیات. 

مربوط به اجرا و ادامه عملیات.  ـ تضمین 38ماده ماژور. ـ فورس 37ماده ـ انتقال.  36ماده تأسیسات. 

ـ اجراي رأي  42ماده ـ داوري.  41ماده ـ اختالفات فني و محاسباتي.  40ماده ـ سازش.  39ماده 

ـ عدم تناقض با ساير  45ماده ـ زبانهاي متن قرارداد.  44ماده ـ ضمانت اجرايي.  43ماده داوري. 

شود و خوانده مي "طرف اول"ران كه از اين به بعد اين قرارداد بین شركت ملي نفت ايقوانین. 

دالوار ممالك متحده آمريكا آمريكن پترولیوم كورپوريشن كه به موجب قوانین ايالتشركت پان

رف نظر به اين كه طگردد. شود منعقد مينامیده مي "طرف دوم"تشكیل يافته و از اين پس به عنوان 

يران را افزايش دهد به طوري كه منتج به حصول منافع بیشتري اول مايل است تولید و صدور نفت ا

و نظر به اين كه طرف اول به موجب قانون چه زودتر عملي شود. براي ايران گردد و اين منظور هر

و نظر به اين كه طرف دوم سرمايه و اجازه عقد اين قبیل قراردادها را دارد.  1336نفت نهم مرداد 

 و مخصوصاً باشد. اري الزم براي اجراي عملیات مشروحه زير را دارا ميصالحیت فني و تخصص اد

بازارهاي الزم براي فروش نفتي كه در نتیجه عملیات مزبور به دست آيد در اختیار دارد و نظر به اين 

قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا كه طرفین قصد دارند مقررات اين

 :له بین طرفهاي اول و دوم به قرار زير توافق حاصل شدبدين وسی

o  ـ جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از  1ماده

شرح تعاريف زير خواهد اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد به

از اين سند و ضمیمه پیوست آن. ب ـ  عبارت است "قرارداد"الف ـ منظور از كلمه بود: 

ن آمريكيعني پان "طرف دوم"مقام آن. ج ـ يعني شركت ملي نفت ايران يا قائم "طرف اول"

پترولیوم كورپوريشن يا هر شخصي كه بر طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گیرد. 

شامل  "نفت"باشد. ه ـ مي 1336عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد  "قانون نفت"د ـ 

شامل نفت تصفیه نشده و آسفالت و هر  "نفت خام"و ـ باشد. نفت خام و گاز طبیعي مي

گونه مواد هیدروكربور مايع است كه به حالت طبیعي يافت شود و يا از گاز طبیعي به 

و  شكيعني گاز تر و گاز خ "گاز طبیعي"ز ـ فشردن و يا جدا كردن به دست آيد. وسیله

كلیه هیدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازي 

مصرف "كردن هیدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. ح ـ كه پس از سوا

عبارت است از مصرف نفت و محصوالت نفتي يا مواد فرعي كه در داخله  "داخلي در ايران

عبارت است  "قیمت اعالن شده"گردد. ط ـ ميشود نه آنچه از ايران صادريايران مصرف م

از قیمت اعالن شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه به منظور 
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شود قیمت مزبور با مربوطه براي خريداران به طور عموم عرضه ميصادرات در نقاط صدور

مشخصات آن در نفت مشابه كه وزن مخصوص و هاي اعالن شده برايتوجه الزم به قیمت

 "عملیات نفتي"مورد نقطه صدور مربوطه قبالً منتشر شده باشد تعیین خواهد شد. ي ـ 

عبارت است از عملیات تولید و حمل يا فروش كه به موجب اين قرارداد مجاز باشد. ك ـ 

فشار عادي  عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت "متر مكعب"

عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد به  "تاريخ اجرا"جو. ل ـ 

تاريخ قرارداد شده باشد از اي كه در قانون نفت بهتوشیح ملوكانه رسیده باشد و هر مراجعه

است اعم  "اراضي"تلقي خواهد شد. م ـ اصطالح  "به تاريخ اجرا"لحاظ اين قرارداد اشاره 

عبارت است از تأسیسات نصب  "تأسیسات ثابت"از اراضي پوشیده از آب و غیر آن. ن ـ 

شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و مستقیماً براي 

 عبارت "دوره مالیاتي"موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. ص ـ اصطالح عملیات

شود و يا هر دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع مياست از يك سال 

مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارايي ايران نیز دوره ديگري كه بین طرفین

اين  3ماده  1عبارت است از كل ناحیه موضوع بند  "ناحیه"واقع شده باشد. ع ـ اصطالح 

د مجاز قراردااز ناحیه مزبور كه در آن عملیاتي كه طبق اين قرارداد يا هر قسمتي يا قسمتهايي

 .تلقي گرديده در هر موقع به مورد اجرا گذارده شود

o  كنند را ايجاد مي "دستگاه مختلطي"ـ طرفین اول و دوم قرارداد بدين وسیله توأماً  1ـ  2ماده

خصیت حقوقي اختالط شبیني گرديده در اثر اينو به طوري كه در قانون نفت پیش

ـ طرفین اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي  2اي به وجود نخواهد آمد. جداگانه

مواردي كه به موجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده به طور متساوي شركت 

 و "طرفین"طرفین اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً به عنوان نمود. خواهند

ـ كلیه نفتي كه به موجب اين قرارداد از  3اند. خوانده شده "دستگاه مختلط"يا به عنوان 

ها و اموال ديگري كه به االت و لولهناحیه قرارداد تولید گرديده و كلیه دستگاهها و ماشین

به هزينه مشترك طرفین خريداري و يا تحصیل گرديده در مالكیت طرفین موجب اين قرارداد

هاي الزم براي هزينهاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم( خواهد بود و كلیهپنج)

هايي كه تأمین و پرداخت آن براي عملیات به جز مخارج و هزينهعملیات اين قرارداد )

وسیله طرفین يعني پنجاه درصد به وسیله طرف اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است( به

هر يك از طرفین حق ه طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد. اول و پنجاه درصد به وسیل

 .دارد كه سهم نفت خود را براي خود يا براي نماينده خود به جنس مطالبه نمايد
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o  للغیر در اختیار دستگاه اي به شرح مذكور در جدول ضمیمه به طور مانعـ ناحیه 1ـ  3ماده

عاملیت شركت ملي نفت ايران ارداد را بهشود تا عملیات مقرر در اين قرمختلط گذارده مي

( اين قرارداد به وسیله طرفین تشكیل خواهد يافت در 5آمريكن كه طبق مقررات ماده )پان

ـ در پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا از كل ناحیه مشروح در  2آن به موقع اجرا بگذارد. 

دوره آن نیز حداكثر ضمن يك درصد كسر خواهد شد و بعد از 25اين ماده به میزان  1بند 

اي كه ـ ناحیه 3درصد تقلیل داده خواهد شد.  25ساله ديگر ناحیه مزبور مجدداً به میزان پنج

اين ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي  2به منظور تقلیل مشروح در بند 

ر نبوده و متوسط كیلومتر مربع كمت 200تشكیل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از

ـ طرف دوم  4طول هر كدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهناي آن نباشد. 

اين ماده مشخصات  2الاقل يك ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذكور در بند 

ـ چنانچه در پايان سال  5اعالم خواهد نمود. حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول

برداري تجارتي در ناحیه عملیات به معني ازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم به مرحله بهرهدو

ـ چنانچه  6ناحیه مذكور به طرف اول مسترد خواهد شد. مشروح در اين قرارداد نرسیده باشد

برداري تجارتي انجام شده باشد فقط آن قسمت از در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا بهره

برداري در آن كشف شده باشد در اختیار طرفین بهرهاز نقطه نظر تجارتي منابع قابلاراضي كه 

 .باقي خواهد ماند

o  ـ طرف دوم مكلف است ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود  4ماده

 .ايران تسلیم نمايدرا طبق قوانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت

o  رفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا يك شركت سهامي تشكیل ـ ط 1ـ  5ماده

يك شركت غیر انتفاعي بوده و داده و در اداره ثبت ايران به ثبت خواهند رساند اين شركت

عملیات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام 

انجام عملیات اكتشافي كه به موجب اين قرارداد بر عهده و خواهد داد و لیكن در مورد اجرا

طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت 

آمريكن نامیده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد مزبور شركت نفت ايران پانسهامي

آمريكن داراي تابعیت پانشود شركت ايرانآمريكن به آن اطالق مينام شركت ايران پان

ايراني بوده و نسبت به مواردي كه تكلیف آن در اساسنامه شركت مذكور تعیین نشده باشد 

آمريكن به عنوان عامل ـ شركت ايران پان 2خواهد بود. مشمول مقررات قانون تجارت ايران

ا ( عملیاتي رهر كدام كه مورد پیدا كندطرفین اين قرارداد يا فقط به عنوان عامل طرف دوم )

قرارداد بوده يا اجازه انجام آن به موجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد كه موضوع اين
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قرارداد توأماً يا به هاي الزم براي عملیات مزبور توسط طرفیننمود و كلیه مخارج و هزينه

كت ايران هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پیدا كند( از طريق عاملیت شرتنهايي )

قرارداد ممكن است در هر موقع اختیار بدهند آمريكن پرداخت خواهد شد. طرفین اينپان

آمريكن بسته شود و در هر يك از اين كه قراردادهاي پیمانكاري نیز به نام شركت ايران پان

ته بسپیمانكار به عنوان عامل دستگاه مختلط يا فقط به عنوان عامل طرف دوم )گونه قراردادها

یك جزو تعهدات كدامبیني گرديدهبه اين كه وظايفي كه انجام آن در قرارداد پیمانكاري پیش

هاي الزم براي تجهیز و استخدام كارمندان و ـ مخارج و هزينه 3باشد( تلقي خواهد شد. 

و آمريكن بر اساس عادله و منصفانهاداره و به كار انداختن اداره يا ادارات شركت ايران پان

طبق روش صحیح حسابداري بین طرفین اين قرارداد بنا به عمل يا عملیاتي كه در هر  بر

مخارج مزبور هر كدام سهم شود تسهیم خواهد شد و طرفین اين قرارداد ازمورد انجام مي

مربوط به خود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون اين كه محدوديتي در 

هاي مذكور در اين بند شامل حقوق و مخارج و هزينهودعمومیت مقررات فوق حاصل ش

آمريكن و كاركناني كه به طور موقت يا براي قسمتي از دستمزد كاركنان شركت ايران پان

كن آمريو يا به طور دايم توسط يكي از طرفین اين قرارداد به شركت ايران پانساعات كار

ها و ايام بیماري مرخصيهايج و هزينهقرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل مخار

 انداز و پاداش وجويي و پسو بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفه

آمريكن و يا هر مزاياي كارمندان كه بر عهده شركت ايران پانساير وجوه مربوط به طرحهاي

ار گرفته باشد خواهد بود اند قريك از طرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را به قرض داده

همچنین شامل مبالغ پرداختي به پیمانكاران و مبالغي كه به وسیله طرفین اين قرارداد يا و

رد گیآنها مورد مطالبه قرار مييكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوط

ا شركت ايران نیز خواهد بود و اين گونه خدمات فقط به موجب قراردادهاي كتبي ب

ـ كلیه وجوهي  4طرف اين قرارداد انجام خواهد شد. آمريكن و بر حسب تصويب هر دوپان

هاي مذكور در اين ماده به شركت كه هر يك از طرفین اين قرارداد بابت مخارج و هزينه

وسیله آن شركت پرداخت نمايند عالوه بر اقالم آمريكن يا از طرف آن شركت يا بهايران پان

ابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري مالیات بر درآمد ايران ق

 .اقالم قابل كسر هزينه تلقي خواهد شدبه عنوان

o  آمريكن را تعهد ـ هر يك از طرفین اين قرارداد نصف سرمايه شركت ايران پان 1ـ  6ماده

كن آمريبت به شركت ايران پاننسو پرداخت خواهند نمود اصل تساوي در مشاركت طرفین

در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنا بر اين نصف عده اعضاي هیأت مديره 
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نصف ديگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد. انتخاب ريیس شركت توسط طرف اول و

كه در هیأت مديره و نايب وي و مدير عامل از میان اعضاي هیأت طبق دستوري خواهد بود

سنامه شركت مقرر گرديده است ريیس هیأت مديره به وسیله طرف اول و نايب ريیس اسا

ـ هیأت  2مديران تعیین خواهد گرديد. هیأت مديره و مدير عامل به وسیله طرف دوم از میان

حسابرسي از سه نفر تشكیل خواهد شد كه دو نفر آنها هر كدام توسط يكي از طرفین انتخاب 

خواهد داشت به وسیله ريیس مؤسسه ه سمت رياست هیأت راخواهد شد و نفر سوم ك

از اتباع  ?????????????????ـ???????????????????????????????????

 .ممالك متحده آمريكا انتخاب خواهد گرديدممالكي به جز ايران و

o  ك يآمريكن میسر و تأمین گردد هر ـ براي اين كه ادامه عملیات شركت ايران پان 1ـ  7ماده

آمريكن را كه معادل يك درصد پانكنند تعدادي از سهام شركت ايراناز طرفین موافقت مي

سرمايه شركت مزبور باشد نزد اتحاديه بانكهاي سويس توديع نمايند توديع سهم مزبور با 

اساس وكالت بالعزلي كه توسط طرفین مشتركاً تنظیم شده باشد امضاي مشترك طرفین و بر

ـ  2رفت. مدت اعتبار اين وكالت همان مدت اعتبار اين قرارداد خواهد بود. انجام خواهد گ

الف ـ چنانچه اتحاديه اين ماده متضمن مقررات زير خواهد بود:  1وكالت مذكور در بند 

اند توبانكهاي سويس از وكالت استعفا نمايد يا به هر وسیله ديگري بدان خاتمه دهد مي

اهمیت باشد به جاي خود تعیین كند. ب ـ بانكي درجه از بانك ديگري را كه داراي همان

كه به سمت وكیل تعیین گرديده مكلف خواهد بود نسبت به سهامي كه نزد او توديع گرديده 

نفر نماينده كه تعیین او براي هر سال قباًل ورقه حق حضور در هر مجمع عمومي را به يك

 د تسلیم نمايد. نماينده مزبور به توافق طرفیندسامبر سال پیش بايد انجام گیر 31و منتهي تا 

قرارداد تعیین خواهد شد و در صورتي كه توافق حاصل نشود ريیس دادگاه اول و دوم اين

اب خواهد انتختريبونال كانتونال( ژنو نماينده مذكور را از میان اتباع يك كشور ثالثاستان )

ركتهاي نفتي ذينفع نبوده و از اعداد نمود مشروط بر اين كه شخص مزبور در هیچ يك از ش

عمومي و شهرداريها نیز خارج باشد. ج ـ شخص كارمندان دولت و مأمورين به خدمات

گردد وظیفه وكالت خود را در حدود مزبور كه بدين ترتیب به منظور دادن رأي معین مي

ريكن انجام خواهد آممنافع شركت ايران پانمقررات و روح اين قرارداد و منحصراً با توجه به

ـ در صورت امتناع اتحاديه بانكهاي سويس از قبول وكالت و نیز در صورتي كه  3داد. 

هام كه بايد توديع ساتحاديه مزبور از تعیین بانك ديگري بجاي خود خودداري نمايد بانكي

در نزد آن به عمل آيد با توافق طرفین و در صورت عدم حصول توافق به داوري تعیین 

 .د گرديدخواه
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o  آمريكن هفت میلیون و پانصد هزار ريال ـ سرمايه مجاز اولیه شركت ايران پان 1ـ  8ماده

آمريكن مقرر گرديده در ايران پانخواهد بود سرمايه مزبور به طرزي كه در اساسنامه شركت

ـ پنجاه درصد سرمايه اولیه مذكور فوق و نیز پنجاه  2هر موقع قابل افزايش خواهد بود. 

 هايي كه تماماً متعلقدرصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركت

طرف اول باشند تأمین خواهد شد پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت به

اماً شد مقصود از شركتي كه تميا شركتهايي كه تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمین خواهد

ین باشد شركتي است كه كلیه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف متعلق به يكي از طرف

 .مزبور باشدمزبور يا شركت اصلي طرف

o  آمريكن و هر گونه افزايش بعدي ـ چنانچه عالوه بر سرمايه اصلي شركت ايران پان 9ماده

نیمي از وجوه مورد احتیاج را آن وجوه ديگري الزم باشد هر يك از طرفهاي اول و دوم

أمین خواهند كرد. چنانچه طرفین نتوانند وجوه اضافي مذكور را تأمین نمايند شركت ايران ت

به وسیله استقراض از طريق صدور اوراق قرضه يا از هر آمريكن وجوه مورد لزوم راپان

 .طريق ديگري كه مورد توافق طرفین اين قرارداد واقع شود تأمین خواهد نمود

o  آمريكن به عنوان عامل طرفین اين قرارداد يا به عنوان عامل پان ـ شركت ايران 1ـ  10ماده

للغیر عملیات كه به طور مانعهر جا كه مورد پیدا كند( مجاز است و حق داردطرف دوم )

تولید و حمل و نقل را به نحو مقرر در اين قرارداد در ناحیه عملیات و يا نسبت به آن اداره 

اكتشاف نفت از طريق ید شامل امور زير خواهد بود: ـ عملیات تول 2و اجرا نمايد. 

شناسي ـ ژئوفیزيكي و طرق ديگر به انضمام حفر چاه به منظور تعیین شرايط زمین

شناسي ـ حفاري و تولید و برداشت نفتـ انبار كردن نفت و هر گونه وظايف ديگري كه زمین

ل و نقل شامل امور زير خواهد ـ عملیات حم 3به طور معمول با عملیات تولید مرتبط باشد. 

هاي توزيع و وسائل حمل و نقل ها و دستگاهحمل نفت از مناطق تولید به تصفیه خانهبود: 

رات چنانچه مقرنقاط مزبور )ها به هر كدام ازو با به كنار دريا و نیز حمل نفت از تصفیه خانه

د بار كردن نفت و تحويل نفت تولیاين قرارداد در آينده شامل ايجاد تصفیه خانه نیز گردد( ان

آمريكن به عنوان ـ شركت ايران پان 4وسائل بارگیري كشتي. شده با جمیع وسائل به انضمام

هر جا كه مورد پیدا كند( حقوق و عامل طرفین اين قرارداد و يا به عنوان عامل طرف دوم )

راي عملیات مقرر در اين داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجاختیارات الزم را خواهد

حفر ها و نیز در اجراي عملیاتقرارداد الزم باشد در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره

ريزي كردن و تهیه و گرداندن و و گودكني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پي

رها و ها و حفاچاهها و خندقها و گودالها ونگاهداري كردن و اداره كردن نسبت به حفره
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سدها و فاضالبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها و ساير انواع انبارها و 

دستگاههاي استخراج گازولین در سر چاه و كارخانجات دستگاههاي تقطیر میدان نفت و

ها گوگرد و ساير دستگاههاي الزم براي تولید و عمل آوردن نفت و خطوط لوله و تلمبه خانه

و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير  مراكز كوچكو

منازل و عمارات و بنادر و وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و

شكنها و هاي كوچك و بزرگ دستگاههاي الروبي و موجها و لنگرگاهها و اسكلهحوضچه

و ساير وسايل بارگیري انتهايي و كشتیها و وسايط نقل ردرياييهاي زيلوازم بارگیري با لوله

و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوايي و فرودگاهها و ساير 

گري و هاي هواپیما و كارگاههاي تعمیر و كارگاههاي ريختهو گاراژها و آشیانهلوازم نقلیه

در م )طرف دوبه نظر طرفین اين قرارداد يا به نظر مراكز تعمیر و كلیه سرويسهاي فرعي كه

مواردي كه مربوط به او باشد( براي اجراي عملیاتشان الزم بوده يا به اين عملیات مرتبط 

حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي باشد اقدامات الزم به عمل آورد و نیز كلیهمي

دستگاههاي مذكور اشد خواهد داشت. عملیات آنها الزم يا به طور معقولي مرتبط به آن ب

نمايد قرار داده شود هايي كه معین ميممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محل

الف ـ چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد مشروط بر اين كه: 

ه و صرفر مالحظهتعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین اين قرارداد با توجه به حداكث

اقتضاي عملیات خواهد بود و ب ـ در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان 

دولت سیم و سرويس هوايي در ايران اجازه قبلي و كتبيآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيراه

ه تأخیر ايران الزم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دلیل معقول رد شود و يا ب

آمريكن عمل خواهند كرد به شرط ـ طرفین اين قرارداد كه از طريق شركت ايران پان 5افتد. 

مؤثر و تعیین نحوه كلیه للغیر ورعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانع

كه شامل حفاري اكتشافي عملیات خود را خواهند داشت مگر در مورد عملیات اكتشافي )

آمريكن عملیات طرف دوم كه از طريق شركت ايران پاناهد بود( كه در مورد ايننیز خو

للغیر و داراي حق تصدي و اداره كامل و مانع 12عمل خواهد كرد با رعايت مقررات ماده 

 .نحوه عمل خواهد بودتعیین

o  مريكن آـ به منظور تسريع در اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد شركت ايران پان 11ماده

 اين قرارداد در برابر ايران چیزيتوانند بدون اين كه از میزان مسئولیت طرفینيا طرف دوم مي

دانند اجراي قانون نفت در مواردي كه مقتضي مي 4كاسته شود به شرط رعايت مقررات ماده 

ظر وظايف مشروح در اين قرارداد را بر عهده پیمانكاران بگذراند و از نهر يك از عملیات و
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 موارد مزبورمقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسیله موافقت خود را نسبت به

 .نمايداعطا مي

o  آمريكن عمل خواهد كرد در مورد عملیات ـ طرف دوم كه از طريق شركت ايران پان 12ماده

: تتعهدات زير را بر عهده خواهد داشكه شامل حفاري اكتشافي نیز خواهد بود(اكتشافي )

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 

هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي اول و اجراي جدي طرح مزبور به هزينه خود. 

حسوب خواهد شد. ج ـ تسلیم گزارشهاي تفصیلي پیشرفت كار به هاي مذكور مجزء هزينه

د ـ فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهايي. 

دهد بازرسي اول كه در هر موقع مناسبي عملیات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام مي

ني سهم طرف اول و سهم خود در صورتي كه هاي اكتشافي يعنمايند. ه ـ تحمل كلیه هزينه

و ـ برداري تجارتي نشود. بهرهعملیات اكتشافي منجر به احراز وجود ذخائر نفتي به میزان

 13ماده  8و  7و  5و  3و  2رعايت مقررات بندهاي 

o  آمريكن به خرج و هزينه مشترك ـ طرفین اين قرارداد كه از طريق شركت ايران پان 13ماده

ـ به كار بردن حداكثر  1بود: ل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهندخود عم

كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده به حد اعال طبق روش فني صحیح صنعت 

به میزاني كه آن قسمت از ذخاير مكشوفه كه استخراج آن نفت ـ استخراج نفت كشف شده

معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد  با استفاده از جديدترين اصول و طرق

طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد. و مخصوصاً رعايت اصول صحیح فني در

مقرر در اين قرارداد به طور و مهندسي در حفاظت ذخاير هیدروكربور و اجراي عملیات

ـ  3ت فني مقرر اين قرارداد. ـ نگاهداري ارقام و اطالعات كامل از جمیع عملیا 2عموم. 

هاي نگاهداري حسابهاي عملیات خود به طريقي كه ارقام و اطالعات مربوط به هزينه

شود. براي انجام اين منظور بايستي عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمايش داده

 ممكن اًروش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحوالتي كه بعد

ـ فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه  4نظر به عمل آيد. است پیش آيد تجديد

گیري و سنجش و آزمايش را در هر موقع مناسبي عملیات مورد اين قرارداد و وسايل اندازه

ـ استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمینان از اين كه تا حدودي كه  5نمايند. بازرسي

ان شركت ايرعملي باشد بیگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه معقوالً

هر جا كه مربوط به او باشد( نتوانند ايرانیاني حائز معلومات و آمريكن و طرف دوم )پان
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ها براي كارآموزي و تعلیم ـ تهیه طرح و برنامه 6تجربه كافي براي احراز آن مقامات بیابند. 

ي هااري در اجراي آنها با توجه به اين هدف كه در نتیجه اجراي برنامهصنعتي و فني و همك

تقلیل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي به نحوي میسر گردد كه در خاتمه ده سال مذكور

درصد كل كارمنداني كه آمريكن از دواز تاريخ اجرا عده كارمندان خارجي شركت ايران پان

اوز ننمايد و مقامات عالي اجرايي كه توسط كارمندان باشند تجدر استخدام آن شركت مي

ـ توجه دائم  7مقامات اجرايي موجود بیشتر نباشد. درصد كل 49غیر ايراني اشغال شده از 

ـ فراهم آوردن وسايل براي اين كه هر  8به حقوق و منافع ايران در جريان عملیات خود. 

هر گونه اطالعي را كه الزم بداند از  كدام از طرفین كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي

ناسي و شبرداري و زمینها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشهنقشهقبیل رونوشتهاي دقیق

به جنژئوفیزيك و حفاري و تولید و ساير امور مربوطه به عملیات مقرر در اين قرارداد كه

ه در نتیجه عملیات آنها به قطعیت يافته باشد و همچنین جمیع اطالعات علمي و فني مهم ك

 .آمريكن دريافت نمايدپاندست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت ايران

o  ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطالعات علمي و فني و هر ـ كلیه طرحها نقشه 14ماده

آمريكن كه به شركت ايران پانگونه اطالعات مشابه مربوط به عملیات فني طرف دوم يا

آمريكن اين قرارداد مقرر است از طرف طرف اول و طرف دوم و شركت ايران پانموجب 

دين معني كه محتويات و تأثیر آن نبايد به وسیله هیچ كدام از محرمانه تلقي خواهد شد. به

دادن آمريكن بدون رضايت طرفین اين قرارداد افشا بشود منتهي درطرفین يا شركت ايران پان

 .یل موجه امتناع يا تأخیر نبايد به عمل آيدچنین رضايت بدون دل

o  يابد ضابطه ـ براي تعیین اين كه مرحله اكتشاف در چه موقع پايان مي 1ـ  15ماده

مالك عمل قرار خواهد الهيطبق تعريف فردريكهـ ???????????????????????

طرفین  يندگانگرفت. آزمايشهايي كه حاكي از پايان مرحله مزبور باشد بايستي در حضور نما

ـ به محض اين كه طرف دوم به اين نتیجه رسید كه عملیات اكتشافي وي به  2انجام گیرد. 

ي اين مطلب تفصیلمرحله كشف منبع نفتي قابل تولید به میزان تجارتي رسیده است گزارش

فوق به  2ـ گزارشي كه طرف دوم به موجب بند  3را به طرف اول تسلیم خواهد نمود. 

الف ـ عمق ـ فشار نمايد بايد مراتب زير را به طور وضوح نشان دهد: سلیم ميطرف اول ت

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 

ل حمل و نقل تا بازارهاي فروش ـ يا عمده پخش و مصرف ـ فراهم بودن وساي

مخارجي كه براي ايجاد يا تكمیل وسايل مزبور مورد نیاز باشد. ج ـ هر گونه اطالعات میزان
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مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد. 

د ت اكتشافي را بر عهده داشتند ـ نظرياتي كه به وسیله كارشناس يا كارشناسان كه عملیا

ـ طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نیت مورد  4ابراز گرديده باشد. 

جارتي تبرداري به میزانبررسي قرار خواهد داد تا تشخیص دهد كه آيا كشف منبع قابل بهره

نبع نفتي كشف شده ـ م 5اين ماده تعريف گرديده انجام گرفته يا نه.  5بدان معني كه در بند 

ن از شود كه مقدار نفتي كه استخراج آبرداري به میزان تجارتي تلقي ميفقط وقتي قابل بهره

بیني است طوري باشد كه در صورت تحويل نفت در پیشمنبع مزبور به طور معقول قابل

 هاي حمل و بارگیري و همچنین با رقميبرداري را با هزينهكنار دريا اگر مخارج بهره

درصد قیمت اعالن شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند  12(1(.)2معادل)

اي باقي بماند كه میزان ويژهو رقم حاصله را از قیمت اعالن شده مذكور موضوع نمايند سود

ـ هر گاه طرف اول معتقد باشد كه  6درصد قیمت اعالن شده مربوطه كمتر نباشد.  25آن از 

برداري به میزان تجارتي غیر موجه است وم دائر بر كشف منبع قابل بهرهاستنباط طرف د

تواند طرف دوم اطالع خواهد داد. در اين صورت طرف دوم مينظريات و دالئل خود را به

ع منبعملیات حفاري بیشتري را انجام دهد و هر گاه در نتیجه اين حفاريهاي اضافي وجود

به  ???????ي ثابت شود كلیه مخارجي كه بعد از خاتمه برداري به میزان تجارتقابل بهره

گرديده و دستگاه مختلط مخارج مزبور برداري تلقيعمل آمده به عنوان مخارج توسعه و بهره

ـ مقررات اين ماده نسبت  7آمريكن به طرف دوم خواهد پرداخت. را توسط شركت ايران پان

ـ به محض اين كه وجود  8اري خواهد بود. به منابعي كه بعد از منبع اولي كشف شود نیز ج

اين ماده به ثبوت رسید طرفین اين  5برداري تجارتي به معني مشروح در بند منبع قابل بهره

براي توسعه و  ???????مخارجي را كه بعد از خاتمه قرارداد توأماً مسئولیت كلیه

یه مخارجي كه تا تاريخ برداري منبع مورد بحث الزم باشد بر عهده خواهند گرفت. كلبهره

بابت اكتشاف در هر قسمتي از ناحیه عملیات انجام گرفته باشد بدون احتیاج به مزبور

طرف دوم مسترد آمريكن بهتشريفات ديگري از طرف دستگاه مختلط شركت ايران پان

ـ بعد از كشف منبع اولي طرف دوم مخارج الزم براي اجراي عملیات اكتشافي  9خواهد شد. 

خواهد پرداخت مخارج آمريكن بطور مساعدهمناطق ديگر را از طريق شركت ايران پاندر 

جديدي به طرف دوم مسترد خواهد شد و در  ???????مزبور بعد از خاتمه چاه اكتشافي 

ساله موفقیت نباشد مخارج مزبور بعد از انقضاي دوره دوازدهصورتي كه حفر چاه جديد قرين

ـ در اجراي تعهدات مربوط به استرداد وجوهي كه در  10اهد بود. اكتشاف قابل استرداد خو

آمريكن مبلغي معادل اين ماده مقرر است دستگاه مختلط از طريق شركت ايران پان
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اكتشاف به بستانكار حساب طرف دوم منظور خواهد نمود و احتساب اين وجوه بر مخارج

هاي خاتمه هر يك از دورهاز اساس صورت مخارجي خواهد بود كه طرف دوم ظرف دو ماه

آمريكن حق خواهد آمريكن ارسال خواهد نمود. شركت ايران پانسه ماهه به شركت ايران پان

و امور رسیدگي و تحقیق قرار داده و براي تأيید آن ارائه  داشت كه صحت مخارج مزبور

رت مخارج روز از تاريخ تسلیم صو 45اسناد مثبت را بخواهد و در صورتي كه ظرف مدت 

ـ پرداخت وجوهي كه  11نسبت به آن نشود صورت مزبور قطعیت خواهد يافت. اعتراضي

مطابق اين ماده به بستانكار حساب طرف دوم منظور شود توسط دستگاه مختلط در 

اقساط ساالنه كه میزان آن نبايستي هیچ گاه از معادل ترين مدت ممكنه و در هر حال بهكوتاه

ـ پنجاه  12ر بشكه نفت صادر شده كمتر باشد به عمل خواهد آمد. ده سنت نسبت به ه

شود توسط طرف درصد وجوهي كه بابت استرداد مخارج اكتشاف به طرف دوم تأديه مي

 .دوم به طرف اول پرداخت خواهد گرديد

o  ـ عملیات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز  1ـ  16ماده

ـ عملیات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت  2 شود.

اجراي قرارداد ماه از تاريخ  18نفت آغاز شود ولي طرف دوم به هر حال حداكثر ظرف 

اي كه به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط بايستي اقالً حفاري يك چاه نفت را در ناحیه

ـ اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد  3شد. واگذار شده است آغاز كرده با

اي كه به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط برداري تجارتي را در ناحیهطرف دوم بهره

يكن تلقي گرديده و شركت ايران لمگرديده انجام نداده باشد قرارداد حاضر كانواگذار

 .آمريكن منحل خواهد شدپان

o  آمريكن به عنوان عامل طرفین قرارداد و يا به عنوان عامل طرف ت ايران پانـ شرك 17ماده

اراضي باير متعلق به دولت كه هر جا كه مورد پیدا كند( حق خواهد داشت كه از كلیهدوم )

براي استفاده به منظور عملیات مقرر در اين قرارداد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً و 

نمايد. استفاده از اين گونه اراضي مشروط به موافقت قبلي و كتبي استفاده للغیربه طور مانع

طور دولت خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نبايد به

آمريكن به عنوان ـ در مواردي كه شركت ايران پان 2غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود. 

هر جا كه مورد پیدا كند( براي اجراي عملیات عامل طرف دوم )عامل طرفین و يا به عنوان 

اين قرارداد احتیاج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل اين مقرر در

بود. درخواست تحصیل االجاره به دولت خواهداراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مال

آمريكن ـ هر گاه شركت ايران پان 3ام خواهد گرفت. اراضي مزبور از طريق طرف اول انج
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تحت همان عنوان احتیاج به اراضي داشته باشد كه متعلق به مالك خصوصي بوده باشد 

مذاكره مستقیم با مالك انجام خواهد گرفت. معذالك شركت خريد يا اجاره آنها از طريق

از ذاكرات مزبور مداخله و با استفادهتواند از طرف اول تقاضا كند كه در مآمريكن ميايران پان

مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد تحصیل اراضي به شركت مزبور كمك 

اين قرارداد در ناحیه عملیات حاصل  3ـ هیچ گونه تقلیلي كه به موجب مقررات ماده  4كند. 

ترداد كسب شده اراضي مورد اسشود نسبت به حقوقي كه به موجب مقررات اين ماده درمي

 .باشد مؤثر نخواهد بود

o  آمريكن به عنوان عامل طرفین قرارداد و يا به عنوان عامل ـ هر گاه شركت ايران پان 18ماده

منظور انجام عملیات خود در هر جا كه مقررات اين قرارداد مورد پیدا كند( بهطرف دوم )

عملیات يا خارج از آن( حقي كمتر خواه در داخل ناحیه حدود معقول در رويا در زيرزمین )

قبیل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشیدن از"للغیر از حق استفاده مانع

و كشيكشي و كابلكشي و سیمآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضالب و زهراه و راه

الع خواهد داد. طرف مراتب را كتباً به طرف اول اط "خطوط و نظاير آن الزم داشته باشد

الزم دارد در مورد اراضي آمريكن تحت عنوان مزبوراول حقوقي را كه شركت ايران پان

به طور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قیمت يا  17ماده  1مشروح در بند 

تحصیل خواهد نمود مبالغي كه بدين ترتیب توسط طرف بهاي عادله براي شركت مزبوراجاره

متساوياً به وسیله طرفین اين قرارداد( به شود از طرف دستگاه مختلط )پرداخت مي اول

 .اول مسترد خواهد گرديدطرف

o  آمريكن به عنوان عامل طرفین اين قرارداد و يا به عنوان عامل ـ شركت ايران پان 1ـ  19ماده

مقرر در اين قرارداد  اجراي عملیاتتواند به منظورهر جا كه مورد پیدا كند( ميطرف دوم )

از كلیه آبهايي كه در سطح يا در تحت اراضي مورد استفاده خود و يا اراضي متعلق به دولت 

نباشد يافت شود استفاده نمايد لیكن در مورد شق اخیر استفاده از آن كه مورد استفاده دولت

به عمل آبها مشروط به موافقت دولت خواهد بود. درخواست موافقت از طريق طرف اول

خواهد آمد و نیايد به طور غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود استفاده از آب مجاني 

ـ هر  2پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود. لیكن مشروط به رعايت حقوق اشخاص ثالث و

آمريكن تحت همان عنوان به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهايي گاه شركت ايران پان

باشد براي كسب حقوق مزبور از اشد كه در اراضي غیر از آنچه فوقاً ذكر شد واقعداشته ب

اي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته طريق مذاكره مستقیم اقدام خواهد كرد. بها يا اجاره

 .بهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور نبايستي تجاوز نمايدشود بايد معقول بوده و ازمي
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o  آمريكن به عنوان عامل طرفین اين قرارداد و يا به عنوان عامل كت ايران پانـ شر 20ماده

خود و با رعايت حقوق اشخاص تواند براي عملیاتهر جا كه مورد پیدا كند( ميطرف دوم )

ثالث از زمینهايي كه مورد استفاده او است و همچنین از زمینهايي كه در داخل ناحیه عملیات 

ورد استفاده دولت يا ديگران نیست هر نوع خاك و شن و آهك و ممتعلق به دولت است

سارات خسنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اين كه

وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتیجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند به 

 .اي جبران نمايدمیزان عادالنه

o  ـ هر يك از طرفین نهايت مساعي خود را به كار خواهد برد تا فروش نفت را  1ـ  21ماده

ـ برنامه تولید و فروش  2نمايند. به حداكثر میزاني كه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تأمین

آمريكن حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق براي هر سال توسط شركت ايران پان

الف ـ شركت تأخر مذكور در اين ماده تهیه خواهد شد. ايت نحوه تقدم وشرائط زير و با رع

آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط براي اجراي عملیات خود در ايران كه به ايران پان

از نفتي كه تولید كرده يا ساخته به طور موجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت

محدود به مصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت مجاني مصرف نمايد استفاده مزبور 

ـ شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط مورد احتیاج مصرف خواهد بود. ب 

ـ شركت ايران پان 26داخلي را طبق مقررات ماده  آمريكن به طرف اول تحويل خواهد داد. ج 

اول و دوم قرارداد براي انجام به عنوان عامل دستگاه مختلط مقادير نفتي را كه طرفین 

تحويل خواهد داد.  22باشند طبق مقررات مشروح در ماده تعهدات فروش خود الزم داشته

آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط انجام هر گونه تعهداتي را كه د ـ شركت ايران پان

از مقادير  بر عهده گیردممكن است در نتیجه تجربه در بازارهاي جهاني در مورد فروش

الف و ب و ج فوق باقي بماند هاياضافي نفت كه بعد از تأمین احتیاجات مشروحه در جزء

 .خواهد كردتا حدود مقادير اضافي مزبور تأمین

o  بايد به طرفین اول  21ماده  2ـ تعیین مقادير نفتي كه به موجب جزء ج از بند  1ـ  22ماده

ي آمريكن بايستشركت ايران پانام خواهد گرفت. و دوم تحويل شود به نحو مذكور زير انج

كند به طرفین اول و دوم اعالم نمايد تهیه مي 21ماده  2برآورد تولید خود را كه مطابق بند 

آمريكن نصف مقدار نفت آماده صدور را از شركت ايران پانتوانندهر يك از طرفین مي

د هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي توانعامل دستگاه مختلط( دريافت نمايد و نیز مي)

طرف ديگر مايل به تحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند. هر گاه طرفین نخواهند كلیه كه

 گرفته برداشت و خريداريمقدار نفت آماده صدور را به شرائطي كه مورد توافق طرفین قرار
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شت آن مقدار را به آمريكن( عامل دستگاه مختلط( حق خواهد داپاننمايند شركت ايران )

ـ در  2نامساعدتر نباشد به خريداران ديگر به فروش رساند. شرائطي كه براي دستگاه مختلط

پايان هر ماه ارزش آن مقدار نفتي كه هر يك از طرفین در ظرف ماه برداشت كرده بر اساس 

 25ماده  2گونه تخفیفي كه بر طبق بند قیمت اعالن شده مربوطه در تاريخ تحويل منهاي هر

مورد توافق قرار گرفته باشد تعیین خواهد شد چنانچه ارزش مقادير برداشتي يك طرف 

طرف ديگر باشد طرفي كه برداشت نموده بايد ظرف سي روز پس بیش از مقادير برداشتي

عنوان از تعیین ارزش مقادير برداشتي نصف تفاوت بین ارزش مقادير برداشتي طرفین را به

ر نفتي كه از سهم ديگر برداشت نموده به طرف مزبور بپردازد. پرداخت تأديه قیمت مقدا

ننده باشد كمورد قبول طرف دريافتمزبور به دالر آمريكايي يا لیره انگلیسي يا ارز ديگري كه

اين ماده توسط شركت ايران  1ـ هر مقدار نفتي كه طبق مقررات بند  3به عمل خواهد آمد. 

حساب طرف نصف آن به حساب طرف اول و نصف ديگر بهآمريكن به فروش برسد پان

 .دوم تلقي خواهد شد

o  ـ طرف دوم حق دارد در طول مدت اكتشاف از نفت تولید شده در ناحیه عملیات  23ماده

پرداخت نصف بهاي تمام شده آن آنچه را كه براي مصرف عملیات خود الزم دارد در برابر

 .به طرف اول استفاده نمايد

o  ـ پنجاه درصد از نفتي كه در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملكیت  1ـ  24ماده

ـ صادرات نفت تولید  2آمد. طرف اول و پنجاه درصد ديگر به ملكیت طرف دوم در خواهد

شده از ناحیه عملیات از حقوق گمركي و مالیات صادراتي معاف بوده و مشمول هیچ گونه 

ديگري به مقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي ايمالیات يا عوارض يا پرداخته

آمريكن به عنوان عامل دستگاه ـ طرف اول و طرف دوم و شركت ايران پان 3نخواهد بود: 

نه و هیچ گونه پرواتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتیاج بهمختلط و مشتريان آنها مي

اين قرارداد صادر  33ماده  6م تشريفات مقرر در بند تشريفات خاص مگر تنظیم اسناد و انجا

ـ در مورد آن چه راجع به صادرات در اين ماده قید شده و آنچه راجع به واردات  4نمايند. 

نسبت به بیمه كشتي و مقرر است صادركننده و واردكننده 33و صدور مجدد آن در ماده 

ـ  5ه مزبور مختار خواهد بود. ملوانان و محصوالت و كرايه حمل و تشخیص میزان بیم

طرف دوم در مورد حمل و نقل نفت خام و محصوالت نفتي براي كشتیهاي نفتكش ايراني 

 .حق تقدم قائل خواهد بود

o  هاي اعالن شده كه شركت ـ نفت خام تولید شده در ناحیه عملیات به قیمت 1ـ  25ماده

نموده و به اطالع طرف اول ین و منتشرتعی 1آمريكن بايستي به نحو مقرر در ماده ايران پان



396 

 

هاي اعالن شده مزبور ممكن است به برساند فروخته يا تحويل خواهد شد و لیكن قیمت

ـ در مواردي كه  2گردد تقلیل داده شود. اين ماده مقرر مي2میزان تخفیفاتي كه بر طبق بند 

ند كه تخفیفي از آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط مصلحت بداشركت ايران پان

به وسیله كمیسیوني مركب از دو نفر از مديران هاي اعالن شده داده شود میزان تخفیفقیمت

عین شوند مآمريكن كه هر كدام به وسیله يكي از طرفین قرارداد انتخاب ميشركت ايران پان

يلي و گردد با توجه به مقدار تحوتخفیفي كه در مورد هر خريدار اعطا ميخواهد گرديد.

شرايط معین طول مدت قرارداد فروش و ترتیب منظم تحويل و تضمین پرداخت و ساير

 .خواهد شد

o  آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط در هر دوره سالیانه كه ـ شركت ايران پان 1ـ  26ماده

نفت خامي كه از ناحیه عملیات شروع آن در رأس هر سال از تاريخ اجراي قرارداد است از

آورد هر مقدار كه طرف اول براي تأمین احتیاجات مصرفي داخلي ولید نموده و به دست ميت

الف ـ پس از رعايت شرايط زير به طرف مزبور تحويل خواهد نمود: در ايران الزم بداند با

برداري تجارتي طرف اول احتیاجات خود را براي هر سه ماه كتباً به شركت ايران شروع بهره

اي كه تحويل نفت بايد تا شروع دوره سه ماههاعالم خواهد نمود اعالم مزبور آمريكنپان

شود حداقل شش ماه فاصله داشته باشد. ب ـ تا میزاني كه خام براي آن دوره تقاضا مي

دستگاه مختلط( براي اجراي عملیات خود احتیاج به مصرف آمريكن عامل )شركت ايران پان

شركت مزبور تقاضاي تحويل نفت خام نخواهد نمود. ج از نفت خام داشته باشد طرف اول

اه عامل دستگآمريكن )ـ میزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت ايران پان

وي از عاملین ديگر كه در كشور مختلط( در مورد هر دوره ساالنه نیايد با میزان تقاضاي

نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضاي  باشندايران انجام عملیات مشابهي را متعهد مي

ركت د ـ شنبايد از ده درصد كل تولید دستگاه مختلط تجاوز نمايد. مزبور در هر دوره ساالنه

عامل دستگاه مختلط( ملزم نخواهد بود كه براي تأمین احتیاجات طرف آمريكن )ايران پان

ـ نفت خامي  2ثر مقدار معقول باال ببرد. حداكاول مقدار تولید نفت خام را به میزاني زايد بر

آمريكن گردد توسط شركت ايران پاناين ماده مورد تقاضا واقع مي 1كه تحويل آن طبق بند 

تولید يا نقطه مجاور آن كه شركت ايران عامل دستگاه مختلط( در هر نقطه از منطقه)

یت نفت خام تحويلي در آمريكن تعیین نمايد به طرف اول تحويل خواهد گرديد. مالكپان

اول منتقل خواهد شد و طرفین اول و دوم هر يك سهم متساوي از محل تحويل به طرف

ـ طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق  3مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت. 

 يگیرد مبلغي معادل قیمتي كه سهم مزبور برااين ماده از طرف دوم تحويل مي 1مقررات بند 
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سنت براي هر متر مكعب نفت به طرف  14العملي مساوي شده به اضافه حقطرف دوم تمام

دوم صورت دوم خواهد پرداخت پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف

نمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال حساب موقتي آن را ارائه مي

براي سال مزبور بر اساس تعیین قطعي قیمت ي خود راتقويمي طرف دوم صورت حسابها

آيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي آمريكن به عمل ميتمام شده كه از طرف شركت ايران پان

اختالف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و حاصله به

به عمل خواهد ستانكار مزبورتصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا ب

اين ماده از طريق تقسیم هزينه كل عملیات مربوطه  3ـ قیمت تمام شده مذكور در بند  4آمد. 

معمول به صنعت نفت تعیین به ناحیه بر اساس متر مكعب طبق روش صحیح محاسباتي

 .خواهد گرديد

o  تلط از گاز طبیعي كه تولیدآمريكن به عنوان عامل دستگاه مخـ شركت ايران پان 1ـ  27ماده 

مصرف عملیات مقرر در اين قرارداد نمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمینمي

موجود داشته باشد هر مقدار كه براي تأمین مصرف داخلي ايران مورد احتیاج طرف اول 

ل تحويپرداختي غیر از آنچه در همین ماده مقرر است به طرف مزبور باشد بدون هیچ گونه

در ايران خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات

 2نیز خواهد بود اعم از اين كه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد. 

آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط بعد از تأمین احتیاجات مشروح در ـ شركت ايران پان

طرفین اول و دوم كه ممكن است در ن ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمین تعهداتاي 1بند 

مقابل خريداران بر عهده گرفته باشند الزم باشد به طرفین مزبور تحويل خواهد نمود مقادير 

ـ هر  3تعیین خواهد گرديد.  22از طرفین طبق شرايط مقرر در ماده قابل تحويل به هر يك

اين ماده مقادير اضافي از گاز طبیعي  2و  1احتیاجات مشروحه در بند  گاه بعد از تأمین

ر تواند از آن به منظودستگاه مختلط ميآمريكن به عنوان عاملموجود باشد شركت ايران پان

ـ در مورد گاز طبیعي كه توأماً با نفت خام  4انجام تعهدات صادراتي خود استفاده نمايد. 

ه طرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز در میدان نفت شود محل تحويل بتولید مي

موارد ديگر محل تحويلي محلي خواهد بود در میدان گاز و يا در مجاورت خواهد بود و در

ـ در مواردي كه گاز طبیعي كه به  5آمريكن تعیین كند. آن به نحوي كه شركت ايران پان

ه در نتیجه تولید نفت خام به دست طرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد ك

الف ـ چنانچه براي تحويل گاز طبیعي به طرف اول خواهد بود. آيد مقررات زير مجري

ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه الزم براي چنین عملي به عهده طرف اول خواهد 
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عي به ز طبیولي گرداندن اين وسیله اضافي و همچنین ساير وسائل تولید و تحويل گابود.

هاي شركت ايران آمريكن خواهد بود. ب ـ طرف اول هزينهطرف اول با شركت ايران پان

هاي گرداندن وسايل مربوطه نیز جزو آن خواهد آمريكن را در مورد تحويل گاز كه هزينهپان

ـ در مواردي كه گاز طبیعي  6طرف دوم به طرف دوم خواهد پرداخت. بود نسبت به سهم

طرف اول از میداني تولید شده باشد كه محصول آن اساساً گاز طبیعي باشد  تحويلي به

الف ـ اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً براي مقررات زير مجري خواهد بود: 

اي كه براي ايجاد وسائل اضافي به منظور آماده كردن میدان تحويل به طرف اول باشد سرمايه

و تحويل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا كند به عهده  برداري و تولیدبهرهبراي

همچنین كلیه وسائل تولید و طرف اول خواهد بود. گرداندن تمام اين گونه وسائل اضافي و

هايي را كه آمريكن خواهد بود. طرف اول هزينهتحويل گاز به طرف اول با شركت ايران پان

سهم طرف دوم از گاز طبیعي و تحويل آن به طرف اول  تولیدآمريكن برايشركت ايران پان

ويل تحهاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به تولید ومتحمل شده به انضمام نصف هزينه

عامل آمريكن )سهم طرف دوم به طرف دوم خواهد پرداخت. ب ـ اگر شركت ايران پان

داني استفاده كنند كلیه دستگاه مختلط( و يا طرف دوم نیز از گاز طبیعي يك چنین می

 .كنندگان از گاز به نسبت هر يك تقسیم خواهد شداستفادههاي جاري بینهزينه

o  نمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه دستگاه ـ طرفین اول و دوم تقبل مي 1ـ  28ماده

ـ  2الزم دارد تأمین نمايد. آمريكنمختلط براي عملیات خود از طريق شركت ايران پان

آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط از نفت تولید شده از ناحیه عملیات ايران پان شركت

بازارهايي كه براي طرفین اول و كندآنچه را كه براي فروش در بازارهاي جهاني صادر مي

دوم قابل قبول بوده و به وسیله بانك ملي ايران اعالن شده خواهد فروخت همچنین اين 

ارزهاي كه فقط مورد قبول يكي از طرفین باشد انجام گردد ست بهها ممكن اقبیل فروش

مشروط بر اين كه طرف مربوط متعهد شود كه سهم طرف ديگر را با ارزي كه مورد قبول 

 .باشد پرداخت كنداو

o  ـ پرداخت مالیات بر درآمد طبق مقررات اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه  1ـ  29ماده

انگلیسي يا به هر ارز ديگري كه باشد به دالر آمريكايي يا به لیره 30مشمول مقررات ماده 

مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت هر گونه پرداخت ديگر به طرف اول 

آمريكن به عنوان پرداخت از طرف اول به شركت ايران پانيا به دولت ايران و نیز هر گونه

ـ دفاتر اصلي  2به پول رايج ايران به عمل خواهد آمد. عامل دستگاه مختلط يا به طرف دول 

عامل( يا طرف دوم به دالر آمريكايي نگاهداري آمريكن )و محاسبات شركت ايران پان
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دالر آمريكايي و دالر آمريكايي به پول ايران خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به

د كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت ايران اي تسعیر خواهد شبه نرخ معدل واقعي ماهیانه

طرف دوم در ماه مزبور در مقابل دالر آمريكايي خريداري شده است و هر گاه آمريكن ياپان

ماههاي پیش تريناين گونه خريد ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خريد نزديك

اوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در التفمأخذ تسعیر خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه

دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عامل( يا درآمريكن )دفاتر شركت ايران پان

ـ دولت  3عامل( يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. آمريكن )عملیات شركت ايران پان

ول ئناً بتوانند پآمريكن يا طرف دوم مطمايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه شركت ايران پان

به نرخ تسعیر بانك كه در روز معین براي ايران را در مقابل دالر آمريكايي بدون تبعیض و

مشتريان پول ايران در مقابل دالر آمريكايي به طور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. 

ل ايران وموقع چندين نرخ تسعیر بانكي موجود باشد نرخي كه بیشترين مبلغ پچنانچه در هر

العمل ارزي حقدهد مالك عمل قرار خواهد گرفت. كلیه بهاي گواهینامهرا به دست مي

آمريكن يا طرف ـ شركت ايران پان 4دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 

دوم ملزم به تبديل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه 

دانند بايد از طريق بانكهاي مجاز به هاي عملیات خود در ايران الزم ميهزينهبراي پرداخت

ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت  5پول ايران تبديل كنند. 

دارايي عامل( يا طرف دوم ممنوع نخواهد بود از اين كه هر گونه وجوه ياآمريكن )ايران پان

رج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا را آزادانه در خا

همچنین ممنوع نخواهند بود از اين كه دارايي از عملیات آنها در ايران به دست آمده باشد و

حسابهايي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار 

 آمريكنهاي مزبور به وسیله شركت ايران پاندي كه وجوه و داراييحدوحسابهاي خود را تا

شده و يا از به عنوان عامل يا به وسیله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد

ها و ـ هزينه 6عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 

ر آمريكايي يا پول ايران باشد به دالر آمريكايي تسعیر خواهد عايداتي كه به ارزي غیر از دال

آن اعالن نشده باشد نرخ تسعیر عبارت خواهد شد. در مورد ارزهايي كه نرخي در ايران براي

بود از معدل رياضي متوسط نرخهاي روزانه خريد و فروش دالر آمريكايي نسبت به ارز 

كه نرخ آن در ايران اعالن شده باشد ابتدا آن را مورد بحث. در مورد ارزهايي مزبور طي ماه

ه در اين شرحي كبه ريال تبديل و سپس به مأخذ معدل ماهیانه نرخ تسعیر تجارتي بانكي به

الف ـ از نظر اين قرارداد و براي ـ  7ماده مقرر است به دالر آمريكايي تبديل خواهند نمود. 
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نظر مالیات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي  تعیین درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه

دالر آمريكايي باشد تسعیر آن به دالر آمريكايي بر اساس ارزش اعالن شده به ارزي غیر از

بود المللي پول تعیین شده باشد خواهدبرابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بین

اول و طرف دوم سعي خواهند  در صورتي كه ارزش برابري مزبور تعیین نشده باشد طرف

مزبور توافق حاصل نمايند. در كرد كه در خصوص تعیین اساس قابل قبولي براي تسعیر

صورت عدم حصول توافق تسعیر مذكور بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بین 

بحث در پايان كار اداري مربوطه در نیويورك طبق گواهي بانك دالر آمريكايي و ارز مورد

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 

گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نیويورك كه قرار

خارجي مورد بحث در نیويورك واهي شده باشد در صورتي كه ارزبه وسیله بانك ملي ايران گ

بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق به جاي متوسط نرخهاي نرخ

 هاينیويورك به كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكًًْخريد و فروش ارز در

ـ دولت ايران  8ارز مناسب تشخیص دهد.  سويس ـ زوريخ با توجه به معامالت به آن

دهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختیار شركت ايران اطمینان مي

باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين طرف دوم ميآمريكن به عنوان عامل يا در اختیارپان

ب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده قرارداد به ايران وارد شده يا از عملیاتي كه به موج

درخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به نرخ بانكي كه به طور عموم در دسترس باشد به

ـ مديران و كاركنان  9بود. خريداران دالر آمريكايي باشد به دالر آمريكايي قابل تبديل خواهد

هاي آنها ممنوع نخواهند بود از دهآمريكن يا طرف دوم و خانواغیر ايراني شركت ايران پان

ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و اين كه وجوه يا دارايي را كه در خارج از

ري بازي ضروتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفتهمي

بود كه در ايران معامالت ارزي  انتقال دهند اين قبیل اشخاص مجاز نخواهندباشد به ايران

. انجام دهنداز هر قبیل به غیر از طريق بانكهاي مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند

آمريكن يا طرف دوم در خاتمه خدمت ـ مديران يا كارمندان غیر ايراني شركت ايران پان 10

از پنجاه درصد حقوق مبلغي كه نمايند حق خواهند داشتخود در ايران كه ايران را ترك مي

ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران  24

 .خارج كنند
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o  ـ طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا مبلغ بیست و پنج  1ـ  30ماده

مزبور در يكي از پرداخت مبلغ میلیون دالر آمريكايي به عنوان پذيره به طرف اول خواهد

بانكهاي نیويورك به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و 

طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخي كه پرداخت آن بايد آدرس بانك مذكور به وسیله

زير  3ـ طرف دوم با رعايت مقررات بند  2انجام گیرد كتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد. 

میلیون دالر آمريكايي براي عملیاتي كه  82ازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ طي دو

قرارداد متعهد گرديده است مستقیماً و يا از طريق عاملیت شركت ايران به موجب اين

سال بايد آمريكن خرج خواهد كرد. از حداقل مزبور مقداري كه براي هر يك از دوازدهپان

هاي سالیانه بعد از تاريخ اجراء مبلغ دورهخواهد بود:  خرج شود طبق جدول زير

هاي سالیانه اول و هر يك دورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دوره سالیانه پنجم و هر يك دالر  8500000تا خاتمه سال چهارم هاي سالیانه بعدي از دوره

ـ ظرف شصت روز بعد  2دالر  6000000تمه سال دوازدهم تا خاهاي سالیانه بعدي از دوره

از خاتمه سال چهارم میزان كل مخارجي كه طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال 

الف ـ چنانچه مخارج مزبور از میزاني معین خواهد گرديد. گذشته به مصرف رسانیده است

 تفاوت آن به مبلغي كه براي كه براي خرج در دوره مورد بحث معین گرديده بود كمتر باشد

آينده تعیین گرديده است اضافه خواهد شد. ب ـ چنانچه مخارج مزبور مخارج هشت سال

از میزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معین گرديده بود بیشتر باشد اضافه آن از مبلغي 

 ي كه بهتعیین گرديده است كم خواهد شد. ج ـ در صورتكه براي مخارج هشت سال آينده

ماژور به نحو مقرر در اين قرارداد اجراي عملیات طرف دوم غیر علت پیش آمد فورس

عملیات در يك يا چند سال به مانعي برخورد يا به ممكن گردد يا به علت مزبور اجراي آن

اين  2تأخیر افتد اين امر تأثیري در میزان تقسیم مخارجي كه به شرح جدول مندرج در بند 

است نخواهد داشت مشروط بر اين كه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور كلیه ماده مقرر

دوازدهم از تاريخ اجرا فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سال 2تعهداتي را كه موجب بند 

يا در صورتي كه قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژر تمديد شده باشد قبل از انقضاي مدت 

ـ در طول مدت چهار سال اول عملیات اكتشافي تحت  4اشد. اضافي مذكور انجام داده ب

هیچ عنواني به جز در موارد فرس ماژر به نحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطیل 

شد لیكن در انقضاي مدت مزبور و نیز در انقضاي هر سال از هشت سال بعدي در نخواهد

است كه كشف نفت حیه طوريصورتي كه طرف دوم مالحظه نمايد كه شرايط زيرزمیني نا

تواند از ادامه دادن به عملیات اكتشافي رسد ميبه میزان تجارتي براي او غیر مقدور به نظر مي
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قصد خود را به طرف اول اعالم نموده از حقوق خود خودداري نمايد و در اين صورت بايد

الي تاريخ افيور اكتشنسبت به ناحیه عملیات صرف نظر كند لیكن بايد ثابت نمايد كه كلیه ام

مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و كلیه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره اعالم

است. هر گاه مقداري از مبالغ مقدم بر اعالم مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده

طرف اول مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدار خرج نشده مزبور را به 

ـ در صورتي كه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده لیكن حداقل مبلغي  5بپردازد. 

طرف دوم ملزم خواهد اين ماده مقرر است كالً به مصرف نرسیده باشد 2كه به موجب بند 

ـ پس از كشف نفت در ناحیه  6بود كه نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد. 

تواند اقالً شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه جارتي طرف دوم ميعملیات به میزان ت

قصد دارد به جاي اجراي تمام يا قسمتي از بقیه تعهدات مخارج به طرف اول اعالم كند كه

مشروع در بند دوم اين ماده مبلغ معیني به حساب دستگاه مختلط براي عملیاتي غیر 

شرح به عمل آيد به منزله مخارجي خواهد بود كه اكتشاف خرج كند مخارجي كه به اين از

صورت از تعهدات طرف اول اين ماده به عمل آمده باشد و در اين 2در اجراي مقررات بند 

براي پرداخت هزينه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور كسر خواهد شد. 

اين ماده انجام گرديده اما  2د ـ هر گاه كلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بن 7

امور اكتشافي به مصرف رسیده براي عملیاتي غیر از 6قسمتي از مخارج به نحو مقرر در بند 

باشد و بعداً به نظر طرف دوم براي امور اكتشافي مخارج اضافي الزم شود شركت ايران 

تا آن موقع از تولید عامل دستگاه مختلط تا حدود درآمدي كه تواند به عنوانآمريكن ميپان

ـ طرف دوم ظرف مدت باقي قرارداد  8به دست آورده مخارج اضافي مزبور را تأمین نمايد. 

كه آغاز آن از سال سیزدهم از تاريخ اجرا خواهد بود براي سال سیزدهم و هر يك از سالهاي 

اقیمانده بالف زير معین گرديده به نسبت نواحي االرضي كه مبلغ آن در ستونحقمتعاقب آن

پرداخت هر كیلومتر االرض براي الف كل حقتاريخ ستونبه طرف اول خواهد پرداخت: 

در سال سیزدهم و مربع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

در سال هیجدهم و هر يك از دالر  400تا خاتمه سال هفدهم هر يك از سالهاي بعدي 

در سال بیست و سوم و هر يك از دالر  480تا خاتمه سال بیست و دوم بعدي سالهاي 

هاي عملیات و االرض جزو هزينهمقررات مربوط به احتساب حقدالر  600سالهاي بعدي 

كه در االرض به عنوان پرداخت مشخص تلقي خواهد شد به شرحي استمواردي كه حق

 .ستقانون نفت معین گرديده ا 9الف ماده بند
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o  ـ طرفین اول و دوم ملزم خواهند بود كه نسبت به سود ويژه حاصله از عملیات  1ـ  31ماده

وقت مالیات بپردازند مشروط بر مقرر در اين قرارداد طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد

الف ـ نرخ مالیات بر درآمدي كه به موجب آن هر يك از طرفین بايد مالیات خود اين كه: 

مقرر شده  1335مورخ ردازند از نرخ پنجاه درصد كه به موجب قانون مالیات بر درآمدرا بپ

 گرددتجاوز ننمايد و ب ـ مقرراتي كه براي تعیین سود ويژه هر يك از طرفین مجري مي

 36طي ماده و تأيید آن 1328قانون مالیات بر درآمد  35نامساعدتر از آنچه به موجب ماده 

آمريكن كه ـ شركت ايران پان 2تصريح گرديده است نباشد.  1335آمد  قانون مالیات بر در

كند مشمول مالیات صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل مي

كه بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده نخواهد بود و همچنین ارتباطي

ـ بدهي مالیاتي هر يك از طرفین بر اساس سود ويژه  3د. مشمول تعهدات مالیاتي نخواهد بو

حاصله از عملیات مقرر در اين قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت 

هر گونه  گردداحتساب خواهد گرديد از میزان بدهي مالیاتي كه به اين ترتیب تعیین مينفت

 و مقررات قانون مالیات برق قانون نفتمبلغي كه طرف مزبور به موجب اين قرارداد و بر طب

اين ماده( حق داشته باشد به بستانكار خود محسوب  1با رعايت مقررات بند درآمد وقت )

 4باشد از بدهي مالیاتي خود كسر كند كسر خواهد شد. نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته

الف ـ غ زير خواهد بود: ـ درآمد ناويژه هر يك از طرفین در هر دوره مالیاتي معادل مبل

آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط به ارزش سهم وي از نفتي كه توسط شركت ايران پان

گرديده باشد ارزش مزبور بر اساس بهايي منظور مصرف داخلي ايران به طرف اول تحويل

تي پرداخگردد احتساب خواهد شد و نیز در صورتي كه اين قرارداد تعیین مي 26كه طبق ماده 

بابت گاز طبیعي به عمل آمده باشد جزو در آمد ناويژه منظور خواهد  27به موجب ماده

گرديد. ب ـ ارزش پنجاه درصد از كلیه نفتي كه به طريقي غیر از طريق فوق فروخته يا 

ي كه رفته يا به طريقبه جز نفتي كه در هوا سوخته و به هواصادر شده يا منتقل شده باشد )

آمريكن بوده ضايع گرديده يا در جريان عملیات به مصرف اختیار شركت ايران پانخارج از 

شده كه در روز فروش يا صدور يا انتقال منتشر گرديده رسیده باشد( كه بر اساس بهاي اعالن

ـ هر يك از طرفین ضمن  5محسوب خواهد شد.  25ماده  2منهاي تخفیفات مقرر در بند 

ها را كه براي ها و پرداختتوانند آن قسمت از مخارج و هزينهتعیین در آمد ويژه خود مي

آمريكن خواه خود خواه به وسیله عاملیت شركت ايران پاناجراي عملیات مقرر اين قرارداد

براي اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد متحمل شده به شرح زير از سهم در آمد ناويژه 

اي مزبور مستند به اسناد يا اقالم وارده در دفاتر هكسر كند مشروط بر اين كه هزينهخود



404 

 

 برداريالف ـ فقط در مورد طرف دوم طي هر يك از ده سال متعاقب تاريخ شروع بهرهباشد: 

 30دالر كه تحت مقررات ماده تجارتي مبلغي معادل ده درصد كل پذيره بیست و پنج میلیون

االرض مقرر نظور داشتن پرداخت حقاين قرارداد بايد به طرف اول پرداخت شود. ب ـ م

قانون نفت مقرر گرديده است  9الف ماده ها طبق اصولي كه در بنددر جزء هزينه 30در ماده 

هايي كه شركت ايران خواهد بود. ج ـ سهم هر يك از طرفین از كلیه مخارج و هزينه

الزاماً هاي مزبورهزينهآمريكن به عنوان عامل انجام داده باشد مشروط بر اين كه مخارج وپان

هاي اداري و و منحصراً با اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينه

اجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده تأسیساتي و تشكیالت و نیز حقوق و

حصال نفت هر گونه از اموال تأديه شده باشد و همچنین مخارج حفاري چاههايي كه است

برداريهاي میزان تجارتي نبوده و قیمت اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشهآنها به

عمیق كردن يا تكمیل چاهها زمیني و هوايي و دريايي شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و

هاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و يا آماده كردن آنها جزو مخارج و هزينه

سرمايه گذارده شده و مبلغ استهالك درباره آنها منظور شده هاي مربوطه به حسابينههز

د ـ مبلغ معقولي در هر سال براي استهالك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و باشد. 

در  عامل(آمريكن )ايران پاناي توسط شركتهاي سرمايهتهي شدن به منظور استهالك هزينه

ـ قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عملیات كه در دورهمورد عملیاتش در  هاي ايران. ه 

 گرديده استهاي بعد منتقلمالیاتي قبلي بر هر يك از طرفین وارد آمده و به حساب دوره

سال از دوره مالیاتي كه اين  10مشروط بر آن كه انتقال اين حسابها از سالي به سالي بیش از 

و ـ سهم هر يك از طرفین از زيانهاي متحمله گرديده است نباشد. ضررها در آن دوره ايجاد 

در مورد انجام عملیات در ايران مشروط بر آن كه به وسیله بیمه يا به نحو ديگري جبران 

خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زيانهاي ناشیه از خسارات دعاوي نشده باشد اين

ذخاير تجارتي يا و زيان ناشیه از خسارات وارده بهمربوط به عملیات انجام شده در ايران 

هر گونه دارايي كه براي عملیات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها 

 .خواهد بود

o  الف ـ مالیات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد ـ به استثناي مواد زير:  1ـ  32ماده

. ج ـ پرداختهاي 33شود. ب ـ حقوق گمركي به نحو مقرر در ماده  به دولت ايران پرداخت

د ـ پرداختهايي كه بابت مالیات طبق قانون مالیات بر مقرر به طرف اول طبق اين قرارداد. 

كاران و گیرد و همچنین پرداختهايي كه بايد از مقاطعهدرآمد بر حقوق كارمندان تعلق مي

دهند كسر شود. ه ـ عوارض و حقوق معقول و انجام مي بابت كارهايي كه در ايرانعاملین
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خالي از تبعیضي كه به مقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه به 

شود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و ميطور عموم براي عامه انجام

یضي كه شامل عموم است و ـ مالیات و حقوق خالي از تبععوارض فاضالب پرداخت شود. 

از قبیل حق تمبر اسناد و حق ثبت امور حقوقي بازرگاني و حق ثبت اختراعات و 

در مواردي كه مربوط به او باشد( از مطالبه آمريكن )طرف دوم و شركت ايران پانتألیفات.

مركزي و محلي( معاف اعم ازهر گونه پرداختي به طرف اول يا به مقامات دولتي ايران )

خواهند بود و بر سود سهام پرداختي طرفین اول يا دوم بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر 

 .تعلق نخواهد گرفتدر اين قرارداد هیچگونه مالیاتي

o  االت ـ وسائل ـ وسائل نقلیه آبي ـ دستگاهها ـ افزار ـ ادوات ـ ـ كلیه ماشین 1ـ  33ماده

ضروري براي اختالط و امتزاج ـ وسائل يي ـ موادالوار ـ مواد شیمیاقطعات يدكي ـ مصالح ـ

االت فوالدي ـ اشیاء و خودرو و ساير وسائط نقلیه ـ هواپیما ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ

البسه و لوازم استحفاظي ـ دستگاههاي اثاثیه لوازم اداريـ حوائج كشتي ـ مواد خواربار ـ

نحصراً را كه مايد و كلیه اجناس ديگريتعلیماتي ـ محصوالت نفتي كه در ايران به دست نی

ن آمريكجويي و حسن جريان عملیات و وظائف طرف دوم يا شركت ايران پاناز لحاظ صرفه

ورودي و با معافیت از هر گونه حقوق گمركي و به عنوان عامل ضروري باشد بدون پروانه

خواهد شد. مواد فوق عوارض شهرداري و ساير مالیاتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد 

طبي و جراحي و لوازم بیمارستان و محصوالت طبي و دارو و اسباب طلبي و شامل حوائج

اثاثیه وارداتي كه در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروري باشد نیز خواهد بود. 

هند به عنوان عامل( با اطالع طرف اول حق خواآمريكن )ـ طرف دوم و شركت ايران پان 2

وارده شده بدون هیچ گونه داشت در هر موقع كه مايل باشند اشیايي را كه به وسیله آنها

ـ طرف  3پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 

به عنوان عامل( نیز حق خواهند داشت با تصويب طرف آمريكن )دوم و شركت ايران پان

نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء ون جهت از تصويب مزبور خوددارياول كه بد

اند در ايران به فروش برسانند. در اين صورت مسئولیت پرداخت مذكوري كه وارد كرده

همچنین انجام تشريفات الزمه طبق مقررات جاري و تهیه اسناد ترخیص حقوق مربوطه و

 4خواهد بود. به عنوان عامل( به عهده خريداريكن )آمربراي طرف دوم يا شركت ايران پان

كن آمريـ اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت ايران پان

نه تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گوو وابستگان تحت تكفل مديران و كاركنان مزبور مناسب

ر دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي پروانه ورودي و با معافیت از مقررات هر نوع انحصا
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گیرد وارد خواهد شد. اين قبیل موقع ورود معموالً به آن تعلق ميو ساير فعالیتهايي كه در

منحصراً اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولین مذكور آنهم

الذكر محدوديتي حاصل ـ بدون آن كه در كلیات حقوق فوق 5براي استفاده و مصرف آنها. 

 خودبه عنوان عامل( در تحصیل لوازم و حوائجآمريكن )شود طرف دوم يا شركت ايران پان

شود در رجحان قائل شوند با اين قید كه بايد نسبت به اشیايي كه در ايران ساخته و مهیا مي

ظ نوع جنس و شرائط مساعد از لحااشیاء مذكور با مقايسه با اشیاء مشابه خارجي با همان

الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادير مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن قیمت و سهل

منظور شده در ايران به دست بیايد. در مقايسه قیمت اشیاء وارداتي در مواردي كه براي آن

قرارداد با اشیاء ساخته و مهیا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين

ـ كلیه واردات و  6سبت به اشیاء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. ن

صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشريفات گمركي بوده و اين تكالیف 

ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب نخواهد بود )تراز آنچه معقوالً مجري است سنگین

باشد( اين قبیل تشريفات و تنظیم اسناد قرارداد از آن معاف گرديده نميمقررات مربوطه اين 

ساده و سريع انجام خواهد شد و با اين منظور بین شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي به طور

 .ممكن است در صورت لزوم ترتیبات مقتضي داده شود

o  اده سه كه منابع قابل ـ مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در م 1ـ  34ماده

برداري تاريخ شروع به بهرهسال از 25برداري به میزان تجارتي در آن كشف شده باشد بهره

برداري ـ از لحاظ مقررات اين ماده تاريخ شروع بهره 2تجارتي در ناحیه مربوطه خواهد بود. 

از ناحیه تجارتي تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي تولید شده 

تواند قصد خود سال طرف دوم مي 23ـ قبل از پايان  3فروش و تحويل شده باشد. مربوطه

 5را دائر به تمديد اين قرارداد به طرف اول اطالع دهد در اين صورت تمديد براي مدت 

پايان سال بیست و پنجم به خودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد سال از

ام و ديگري از خاتمه سال ساله نیز يكي از خاتمه سال سيدو تمديد اضافي پنجـ  4گرديد. 

از پايان مدت جاري بايد سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل

ـ در مورد دو تمديد مشروحه در  5قصد خود را مبني بر تمديد به طرف اول اطالع دهد. 

هر گاه وقتي تقاضاي تمديد به وسیله طرف دوم به هد شد: مقررات زير رعايت خوا 4بند 

 هاي مشابهيآيد شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول به منظور فعالیتعمل مي

اند و تا آن تاريخ از لحاظ تولید نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت نمودهمشاركت

باشند تلط( حاصل گرديده به دست آوردهعامل دستگاه مخآمريكن )به عنوان ايران پان
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قراردادهايي منعقد كرده باشند كه شرايط آن روي هم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد 

مدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم مساعدتر باشد كلیه شرايط قراردادهاي مذكور شامل

 .نیز خواهد بود

o  ه مدت يا فسخ اين قرارداد منحل گرديده آمريكن در خاتمـ شركت ايران پان 1ـ  35ماده

بین طرفین به نسبت مساوي اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن

ـ كلیه تأسیسات و اراضي بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال  2تقسیم خواهد شد. 

 .خواهد يافت

o  بداند تمام يا قسمتي از منابع خود را تواند در هر موقع كه مقتضي ـ طرف دوم مي 36ماده

 الفاشخاص زير منتقل نمايد: در حقوق و تعهداتي كه به موجب اين قرارداد مقرر است به

ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل آنها باشد. ب ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل 

وحه دو اي مشرطرف دوم باشند. ج ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل شركت يا شركته

 شركت عبارتالف و ب فوق باشند. از لحاظ مقررات اين بند مقصود از كنترل يكقسمت

شركتي باشد  الیه بايداست از مالكیت مستقیم يا يا غیر مستقیم كلیه سهام آن شركت. و منتقل

 فضمناً موافقت شد كه طرنفت مطابقت نمايد. قانون 4كه وضع آن با شرايط مذكور در ماده 

دوم قبل از آغاز عملیات مشروحه در اين قرارداد كلیه منافع و حقوق و تعهداتي را كه به 

اني كه كمپاويلآمريكن انترناشنالخود به نام شركت پانموجب اين قرارداد به شركت تابعه

اي مالكیت كلیه سهام آن با طرف دوم است انتقال دهد. بدون آن كه هیچ گونه خلل و خدشه

ـ هر گونه انتقالي توسط طرف دوم  2ات طرف دوم ناشي از اين قرارداد وارد آورد. تعهدبه

فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي  1به جز آن چه كه طبق بند 

و طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأيید هیأت وزراء و تصويب طرف اول خواهد بود

 .ل نمايدقوه مقننه را نیز تحصی

o  فرس ماژر( مانعي پیش آيد كه به طور ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه ) 1ـ  37ماده

عنوان عامل( خارج بوده بهآمريكن )معقول از حیطه اختیار طرف دوم يا شركت ايران پان

اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غیر ممكن يا موقوف گرداند يا 

آمريكن الف ـ عدم انجام يا تأخیر طرف دوم يا شركت ايران پاندر آن ايجاد كند: تأخیري 

نخواهد به عنوان عامل( در اجراي تعهدات مزبور به عنوان تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي)

شد. ب ـ مدتي كه تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشیده باشد به 

د مقرر است اضافه خواهد شد. ج ـ هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر مدتي كه طبق قراردا

اي مساوي با مدت مزبور تمديد از يك سال نباشد اين قرارداد به خودي خود براي دوره
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حقوقي كه به موجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته خواهد شد و اين امر در

فرس ماژر( در اين ـ منظور از قوه قهريه ) 2اي وارد نخواهد ساخت. شده است خدشه

 .المللي تعريف شده استقرارداد همان است كه در عرف حقوق بین

o  شوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول ـ طرفهاي قرارداد متعهد مي 38ماده

زبور هم روح شرايط و مقررات محسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و

قانون نفت از طرف هیأت وزيران به منزله  2ـ تأيید اين قرارداد طبق ماده  2را رعايت كنند. 

است من جمله قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده

هايي كه بايد از تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقت

ـ هیچ گونه اقدام قانونگذاري يا اداري اعم از عمومي و خصوصي  3دولت به عمل آيد.  طرف

مركزي و اعم ازو يا عمل ديگر از هر قبیل از طرف دولت و يا مقامات دولتي در ايران )

الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصالح يا محلي( يا از جانب طرف اول اين قرارداد را

الغاء يا اجراي مقررات آن نخواهد شد ـخواهد آورد و مانع و مخل حسنتغییري به عمل ن

ـ هر گاه وظايف  4اصالح يا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرفین ممكن خواهد بود. 

طرف اول به ديگري كه تحت اختیار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل 

طرف اول به موجب اين قرارداد دارد به عهده خواهد تي را كهالیه مزبور تمام تعهداشود منتقل

گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظايف آن به ديگري كه تحت اختیار دولت ايران 

در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول به موجب اين يا مسئول

تواند از طرف ـ وزارت دارايي مي 5اهد شد. قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ايران خو

دولت ايران هر گونه اقدامي به عمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد 

به طرز بهتر الزم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا يا براي تأمین اجراي آن

ايراني آور خواهد بود. كلیه مقاماتالزامدولتموافقتي كه بدين طريق به عمل آمده باشد براي 

بايستي از كلیه دستورهاي وزارت دارايي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و 

خواهند بود. هر گاه وزارت دارايي به مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختیارات تام

آن وزارتخانه داده شده است استفاده  عللي از اختیاراتي كه به موجب مقررات اين ماده به

 .اختیارات مذكور را به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمودننمايد هیأت دولت

o  توانند ـ هر گاه اختالفي مربوط به اجرا يا تفسیر اين قرارداد پیش آيد طرفین مي 1ـ  39ماده

چهار عضو مراجعه شود كه  ازموافقت كنند كه موضوع به يك هیأت سازش مختلط مركب

هر يك از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها كوشش در حل موضوع به 

سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفین رأي خود طريق دوستانه خواهد بود هیأت
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را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هیأت صادر خواهد كرد. رأي مزبور در 

ـ هر گاه طرفین نسبت به ارجاع  2آور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد. الزامصورتي

اختالف به كمیسیون سازش توافق ننمايد و يا اختالف بعد از ارجاع به كمیسیون مزبور حل 

 .خواهد بود 41منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات ماده  نشده باشد طريق حل آن

o  ر گونه اختالف مربوط به مسائلي فني و يا محاسباتي ممكن است با توافق ـ ه 1ـ  40ماده

كارشناس مراجعه شود دو نفر از سه طرفین يا به كارشناس واحد يا به هیأتي مركب از سه

هر يك يك نفر( و سومي به تراضي طرفین كارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند كرد )

ند در انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سومي تراضي طرفین نتوانتعیین خواهد شد. اگر

در موارد فني به مدير مؤسسه توانند. كنند هر يك از طرفین مي

در موارد محاسباتي به  ???????????????????? ????????????????????????

 ????????????????????????????? ?????????????????????????ريیس 

اس واحد يا كارشناس سومي را تعیین نمايد. چنانچه ظرف يك ماه از مراجعه كند كه كارشن

كارشناس واحد يا تاريخ ارجاع امر به كارشناس طرفین در باب ارجاع اختالف به

به داروي ارجاع  41كارشناسهايي به شرح مقرر باال تراضي ننمايند موضوع بايستي طبق ماده 

امر به كارشناسي كارشناس و يا كارشناسان  ـ طرفین ظرف يك ماه از تاريخ ارجاع 2شود. 

انتخاب شود ظرف را تعیین خواهند كرد كارشناس سوم در صورتي كه به تراضي طرفین

مدتي اضافي يك ماه و در صورتي كه بتراضي طرفین انجام نشده باشد ظرف مدت دو ماه 

د ي نشده باشدر مواردي كه به تراضي طرفین عملتعیین خواهد شد. تعیین كارشناس واحد

ـ طرفین بايد در  3ظرف مدت سه ماه از تاريخ ارجاع امر به كارشناسي به عمل خواهد آمد. 

د به گیرقرارداد ارجاع به كارشناسي مسائل فني يا محاسباتي را كه مورد رسیدگي قرار مي

كارشناس واحد يا سه كارشناس بايد ظرف شش ماه طرز روشن و صريح توضیح دهند. رأي

هر كدام كه مورد پیدا كند( صادر شود. ريخ تعیین كارشناس واحد يا كارشناس سوم )از تا

به سه كارشناس مراجع شود رأي كارشناسان ممكن است با اكثريت آراء صادر اگر اختالف

تي فني يا محاسباشود. كارشناس يا كارشناسان بايد رأي خود را منحصراً نسبت به مسائل

ـ اگر ضمن رسیدگي كه  4آور خواهد بود. الزامقاطع و براي طرفینصادر كنند و رأي مزبور 

اي كه به نظر كارشناس يا كارشناسان آيد مسئلهاز طرف كارشناس يا كارشناسان به عمل مي

به  اي كه مربوطبا توجه به اين كه هر مسئلهداشته باشد )يا هر يك از طرفین جنبه حقوقي

نبه حقوقي خواهد بود( پیش آيد به طوري كه اخذ تفسیر اين قرارداد باشد واجد ج

نسبت به موضوع فني يا محاسباتي مورد بحث مستلزم تعیین تكلیف مسئله حقوقي تصمیم



410 

 

 طرفین يا يكي از آنها خواهباشد در آن صورت اگر مسئله مزبور به توافق طرفین حل نشود

توانند آن را به داوري ان ميابتكاراً از جانب خود خواه به درخواست كارشناس يا كارشناس

ـ در اين مورد به منظور احتساب مدتهايي كه در اين ماده ذكر شده اخطار  5ارجاع كند. 

به  شرح فوقيكي از طرفین به طرف ديگر داير به قصد ارجاع مسئله حقوقي به داوري به

ي ننده تلقانضمام توضیح مسئله حقوقي مزبور در حكم ارجاع امر به داوري از طرف اخطارك

ـ در مواردي كه مسئله حقوقي ضمن رسیدگي پیش آمده و به داوري ارجاع  6خواهد شد. 

نظر الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتي كه بهشود رسیدگي كارشناس يا كارشناسان

كارشناس يا كارشناسان مسئله حقوقي نوعي باشد كه قبل از تعیین تكلیف آن ادامه رسیدگي 

ن حقوقي معوق بماند به مجرد تعییچنانچه رسیدگي تا تعیین تكلیف مسئله مفید نباشد

تكلیف موضوع طرفین شرح آن را به اطالع كارشناس يا كارشناسان خواهد رسانید كه 

محاسباتي مورد بحث را تعقیب نموده هر چه زودتر به مرحله تصمیم رسیدگي موضوع فني يا

 .نهايي برسانند

o  ه طرفین توافق در ارجاع اختالف به كارشناس يا كارشناسان بر طبق ـ چنانچ 1ـ  41ماده

كارشناس يا صدور رأي در ظرف ننمايند و يا چنانچه توافق كرده باشند ولي تعیین 40ماده 

بیني پیش 40از ماده  4مدت معین براي اين منظور صورت نگرفته باشد و يا وضعي كه در بند 

دام براي تعیین تكلیف مسئله حقوقي به عمل آورده باشند طرفین اقشده پیش آمده و يكي از

 داوريهر يك از طرفین يك نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع

چنانچه داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت ريیس هیأت داوري را خواهد داشت. 

ارجاع به داروي نسبت به داور ثالث تراضي  دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاريخ

داور ثالث به درخواست هر يك از طرفین كنند و چنانچه طرفین به طرز ديگري توافق ننمايند

ـ اگر يكي از طرفین ظرف دو ماه  2از طرف ريیس دادگاه فدرال سويس تعیین خواهد شد. 

يا انتخابي را كه نموده است به  از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و

طرف ديگر حق خواهد داشت كه به ريیس دادگاه فدرال سويس اطالع طرف ديگر نرساند

ـ اگر به هر دلیلي انتخاب داور واحد يا داور  3مراجعه و تقاضاي تعیین داور واحد بنمايد. 

فق نكرده باشند در ( به عمل نیايد و طرفین هم كتباً به طرز ديگري توا1ثالث بر طبق بند )

درخواست هر يك از طرفین انتخاب مزبور از طرف ريیس يا قاضي هم عرض آن صورت به

رك خواهد آمد: دانماشود به عملترين دادگاه كشورهاي زير به ترتیبي كه ذكر ميريیس عالي

شخیص ( كامالً بسته به ت1ـ تعیین داور ثالث يا داور واحد بر طبق بند ) 4ـ سوئد ـ برزيل. 

 به تشخیصتوانند نسبتكسي خواهد بود كه اجازه انتخاب دارد و هیچ يك از طرفین نمي
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ه شود نبايد با ايران و يا ممالك متحدشخصي كه به اين طريق تعیین ميمزبور ترديد كنند. 

اشد. كشور بآمريكا رابطه نزديكي داشته و يا در خدمت رسمي و يا در تابعیت يكي از آن دو

هر كدام كه مورد پیدا كند( قبولي خود را به اين سمت ظرف ور ثالث يا داور واحد )ـ دا 5

در غیر اين صورت چنین سي روز از تاريخ دريافت اعالم تعیین خود اطالع خواهد داد و

تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به 

اختالف به هیأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت ـ اگر  6عمل خواهد آمد. 

كند( را با هر كدام كه مورد پیداصادر شود و طرفین رأي هیأت داوري يا داور واحد را )

ـ محل و تشريف داوري را طرفین تعیین خواهند كرد  7حسن نیت اجراء خواهند كرد. 

ور از طرف كارشناس واحد يا چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزب

 8هر كدام كه مورد پیدا كند( تعیین خواهد شد. ثالث يا داور واحد يا داور ثالث )كارشناس

منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتي( را براي كارشناس ـ طرفین همه نوع تسهیالت )

اطالعاتي را كه  كرد تا هر گونهيا كارشناسان يا هیأت داوري يا داور واحد فراهم خواهند

 عدم حضور يا امتناع يكي از طرفینبراي تعیین تكلیف اختالف الزم باشد به دست آورند. 

ـ مادام  9تواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا در همه مراحل آن بشود. داوري نمي

 كه تصمیم يا رأي داوري صادر نشده توقف عملیات يا فعالیتهايي كه موضوع داوري از آن

يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت الزامي نیست در صورتي كه تصمیمناشي شده است

باشد ضمن تصمیم يا رأي مزبور ممكن است ترتیب مقتضي براي جبران خسارات شاكي 

ـ تعیین مسئولیت پرداخت و مبلغ هزينه داوري كامالً بسته به تشخیص  10مقرر گرديد. 

خواهد هر كدام كه مورد پیدا كند(یأت داوري يا داور واحد )كارشناس يا كارشناسان يا ه

ـ چنانچه به هر علت كارشناس يا يكي از اعضاي هیأت داوري يا داور واحد پس از  1بود. 

ف رسیدگي به مورد اختالقبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكمیل

د از توانتوافق ننمايند هر يك از طرفین مي نباشد و چنانچه طرفین به صورت ديگري هم

كه در اين باب كه آيا انتخاب اولیه را بايد خاتمه يافته ريیس دادگاه فدرال سويس تقاضا كند

تلقي كرد تصمیم اتخاذ كند. اگر تصمیم مشارالیه از اين قرار باشد از شخص يا اشخاصي كه 

خواهد كرد كه ظرف مدتي كه تعیین خواهد اولیه به وسیله آنها به عمل آمده تقاضا انتخاب

كه  نشود يا در صورتينمود جانشیني تعیین كنند و چنانچه ظرف مدت مقرر جانشین تعیین

انتخاب اولیه به وسیله خود او به عمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد 

جراء نكند اجراي وظايف هر دلیلي وظايف خود را انمود. اگر ريیس دادگاه فدرال سويس به

( اين ماده با 3مزبور به عهده يكي از اشخاص ديگري محول خواهد گرديد كه در بند )
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ـ تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوري كه  12ذكر شده است. ترتیب مقرر

ـ ظرف مدت پانزده روز  13شود بايد مهلت اجراء تصريح گردد. بر طبق اين ماده صادر مي

تواند از كارشناس يا كارشناسان يا تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي به طرفین هر يك از آنها مي از

كدام كه مورد پیدا كند( كه تصمیم يا رأي اولیه را صادر هرهیأت داوري يا داور واحدي )

نموده تقاضاي تفسیر آن را بنمايد اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي تأثیري نخواهد داشت 

مزبور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصمیم يا رأي تا صدور رتفسی

 .شدهر كدام زودتر واقع شود( معوق خواهدتفسیر يا انقضاي يك ماه )

o  الزام اين قرارداد فقط داير به 41ـ چنانچه تصمیم يا رأي نهايي صادر طبق ماده  1ـ  42ماده

ايران يا طرف اول به وسیله میم يا رأي مزبور به دولتپرداخت مبلغ معین مصرح در تص

طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم يا رأي مذكور يا در صورت عدم 

سه ماه از تاريخ آن تصمیم يا رأي پرداخت نشود دولت قید مدت در تصمیم يا رأي ظرف

نفت به وسیله طرف دوم ايران حق خواهد داشت كلیه وجوه حاصله از فروش يا صدور 

ـ در موردي كه تصمیم يا رأي نهايي  2توقیف كند تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت شود. را

باشد ظرف بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي مي

در  (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصمیم معین نشده باشدتصمیم يا )مهلت مقرر در رأي يا

رفي نكند طظرف شش ماه پس از ابالغ رأي يا تصمیم به طرفین مفاد رأي يا تصمیم را اجراء

كه رأي يا تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعالم خاتمه اين قرارداد را به 

( اين ماده اتخاذ خواهد شد 3طبق بند )وسیله تصمیم هیأت داوري يا داور واحد كه بر

صمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه بخواهد. ت

قرارداد( ناشي شده و يا بشود تأثیري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت طبق اينقرارداد )

مقرر شده باشد وجوه و خسارات ديگري هم كه به موجب رأي هیأت داوري يا داور واحد

بیني شده ( اين ماده پیش2ـ تصمیمي كه بر طبق مقررات بند ) 3در همین حكم خواهد بود. 

الف ـ فقط هیأت داوري يا داور واحدي فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود. 

ـ چنانچه كه رأي يا تصمیم نهايي مربوطه را صادر كرده مي تواند اين تصمیم را اتخاذ كند. ب 

تصمیم مزبور را صادر كرده به هر علتي قادر يا مايل هیأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا 

علت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد به

ـ هیأت داوري  4بیني شده به داوري ارجاع خواهد شد. به طرزي كه براي حل اختالف پیش

افتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت يا داور واحد قبل از اخذ تصمیم داير به خاتمه ي

اجراي تصمیم يا رأي مقرر نمايد و تصمیم كه از نود روز كمتر نخواهد بود( براياضافي )
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دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر 

 .آنها مفاد رأي يا تصمیم اجراء نگرديده باشدمنقضي شده و طبق نظر

o  ـ در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه  1ـ  43ماده

مقرر نتواند نظر خود را درباره هر گاه طرف دوم طي مهلت 3عملیات به نحو مقرر در ماده 

قسمتهاي مورد انصراف به طرف اول اعالم نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود 

مشخص سازد تشخیص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه يد مسترد گرددقسمتهايي را كه با

ـ  2اعالم گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقي خواهد شد. 

اي از شركت استاندارد اويل نامهطرف دوم بايد در ظرف ده روز از تاريخ اجرا ضمانت

بر عهده  16ماده  2موجب بند كه طرف دوم بهاينديانا( مبني بر تضمین انجام تعهد حفاري )

دارد به طرف اول تسلیم نمايد در صورتي كه تعهد مزبور انجام نگردد شركت استاندارد 

در نتیجه وقوع فرس ماژر نبوده باشد مبلغ سیصد و پنجاه اويل اينديانا براي هر ماه تأخیر كه

ش ماه از مهلت مقرر تعهد هزار دالر آمريكايي غرامت خواهد پرداخت هر گاه ظرف ش

انجام نشده طرف اول حق خواهد داشت كه اين قرارداد را فسخ نمايد و در صورت هنوز

درباره  37ـ مقررات ماده  3فسخ قرارداد پرداخت جريمه ماهیانه مزبور متوقف خواهد شد. 

 .فرس ماژر( در موارد مربوط به اين ماده نیز قابل اجرا خواهد بودقوه قهريه )

o  ـ متن فارسي و انگلیسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتي كه اختالفي پیش  44ماده

هر كدام كه مورد داور واحد )آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوري يا

داشته باشد( عرضه خواهد شد كه قصد طرفین را از روي هر دو متن تفسیر نمايند ـ هر گاه 

مورد حقوق و وظايف طرفین پیدا شود متن انگلیسي معتبر بور اختالفي دربین دو متن مز

 .خواهد بود

o  تأثیري در اين قرارداد نخواهد داشت و  1336ـ مقررات قانون معادن مصوب سال  45ماده

باشد در حدودي كه مباينت قوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد

 .مقررات اين قرارداد بالاثر خواهد بوددارند نسبت به 

o [ به تاريخ ]در تهران امضاء و مبادله  1958آوريل  24مطابق  1337ارديبهشت ماه  4امضاء

 آمريكن پترولیوم كورپوريشنريیس هیأت مديره شركت ملي نفت ايران وكیل پانگرديد. 

 سونكینعبداهلل انتظام جرج ـ جن

  ملیاتحدود ناحیه عجدول ضمیمه 

o  54درجه و  48الف( واقع در دريا با مختصات تقريبي طول جغرافیايي از نقطه ) 1ناحیه 

ناحیه سیريپ كه در منطبق با نقطه )ب( ازدقیقه ) 38درجه و  29دقیقه و عرض جغرافیايي 
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ذكر شده( و از آنجا خطي مستقیم به طرف شمال و منطبق با خط  1.228پیش آگهي شماره 

ول النهار طنقطه )ب( در محل تقاطع نصفكند به: ميكه نقطه مزبور را متصل منصف خلیج

ترين خط دقیقه با خط سه میلي در آبهاي ساحلي از حد پست 54درجه و  48جغرافیايي 

ثانیه از آنجا منطبق  30دقیقه و  53درجه و  29عرض جغرافیايي تقريبي جزر خاك اصلي به

نقطه )ج( مشخص شده به ي به شرح مذكور در فوق تا: با خط سه میلي در آبهاي ساحل

 30دقیقه و  33درجه و  49النهار وسیله تقاطع خط مزبور سه میلي آبهاي ساحلي با نصف

منطبق با نقطه )ج( ناحیه ثانیه ) 30دقیقه و  57درجه و  29ثانیه و به عرض جغرافیايي تقريبي

از آنجا خط مستقیمي به طرف نقطه ذكر شده(  1.228سیريپ كه در پیش آگهي شماره 

كیلومتر مربع  1000مساحت ناحیه يك مشروح باال در حدود به شرح مذكور در فوق. الف()

 .باشدمي

o  1.228منطبق با نقطه )ه( ناحیه سیريپ كه در پیش آگهي شماره الف( )از نقطه ) 2ناحیه 

دقیقه و عرض  4و درجه 49ي ذكر شده( واقع در دريا با مختصات تقريبي طول جغرافیاي

كند به: دقیقه و از آنجا خطي مستقیم كه اين نقطه را متصل مي 15درجه و  29جغرافیايي 

دقیقه با خط سه  13درجه و  50النهار نقطه )ب( مشخص شده به وسیله محل تقاطع نصف

 29عرض جغرافیايي تقريبي ترين خط جزر خاك اصلي بهمیلي در آبهاي ساحلي از پست

د( ناحیه سیريپ كه در پیش آگهي شماره ثانیه( منطبق با نقطه ) 30دقیقه و  49درجه و 

سه میلي در آبهاي ساحلي به شرح مذكور در ذكر شده( و از اين نقطه منطبق با خط 1.228

نقطه )ج( مشخص شده به وسیله تقاطع خط مزبور سه میلي آبهاي ساحلي با فوق تا: 

درجه و  28تقريبي دقیقه و به عرض جغرافیايي 45درجه و  50فیايي النهار طول جغرانصف

 45درجه و  49د( با مختصات طول جغرافیايي نقطه )دقیقه و از آنجا خط مستقیمي به:  59

منطبق با خط دقیقه و از آنجا خطي مستقیم ) 23درجه و  28دقیقه و عرض جغرافیايي 

 2مساحت ناحیه سازد. الذكر متصل ميلف( فوقاخلیج( كه اين نقطه را با نقطه )منصف

مشروح باال به استثناي جزاير خارك و خاركو و سه میل از آبهاي ساحلي هر يك از آنها كه 

 .باشدكیلومتر مربع مي15000باشند تقريباً محاط در اين ناحیه مي

 [ متن موافقتنامه فوق مشتمل بر]هفتم خردادماه ارشنبهماده و جدول ضمیمه در جلسه چه 45امضاء

یس نائب رييك هزار و سیصد و سي و هفت از طرف مجلس سنا به تصويب رسید و صحیح است. 

 مجلس

http://www.dastour.ir/Print/?LID=233325 
 

http://www.dastour.ir/Print/?LID=233325
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قانون اعطاي امتياز نفت قسمتي از شرق و شمال شرق به شركت نفت آمريكا و  -38

 ايران

 وزارت مالیه«  1315بهمن  15مصوب » 

بعضي اصالحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا تعريفات 

ت دولت ـ يعني دولدر آتیه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد: 

ـ شاهنشاهي ايران  ( از ممالك متحده امريكا "دالوار" شركت سهامييعني شركت نفت آمريك و ايران )شركت 

شركت نفت آمريك و ايران ـ يعني شركت نفت آمريك و ايران يا هر شخص و تمام شركتهاي تابعه آن. 

شركت تابعه ـ يعني بدو منتقل شود.  25حقوقي ديگري كه اين امتیاز با تصويب دولت ايران مطابق ماده 

ه ف مديران آن را مستقیماً يا به طور غیر مستقیم داشته و يا باين شركت( حق تعیین بیش از نصشركتي كه )

طور مستقیم يا غیرمستقیم مالك مقداري از سهام آن باشد كه با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رأي 

( 2د( ماده )حوزه امتیاز ـ يعني مساحت مذكور در بند )در مجمع عمومي آن براي شركت تضمین شده باشد. 

اسفالتها( و مومهاي طبیعي و تمام نفت ـ يعني روغن نفت خام و گازهاي طبیعي و قیرها )رارداد. اين ق

وسیله مخلوط كردن اين مواد با مواد ديگري شود و يا بهمحصوالت ديگري كه يا از مواد مذكوره حاصل مي

راً فني كه شركت منحص عملیات شركت در ايران ـ يعني تمام عملیات صنعتي و تجاري وآيد. به دست مي

تاريخ تصويب ـ يعني تاريخي كه امتیاز به تصويب مجلس و صحه دهد. براي اجراي اين امتیاز انجام مي

يعني واحد پول انگلیسي. يك شلینگ يك لیره استرلینگ ـ اعلیحضرت همايون شاهنشاهي رسیده است. 

يك هزار تن ـ يعني تن متريك )باشد. يبیستم يك لیره استرلینگ و يك پنس يك دوازدهم يك شلینگ م

ماه  مسیحي( سال وهايي از زمان كه مطابق تقويم گرگرين )يعني دورهسال تقويمي( و ماه ـ سال )كیلوگرم( 

 شود.گفته مي

دولت بر طبق مقررات اين امتیاز در حوزه امتیاز براي تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن و ـ  1ماده 

عالوه در تمام خاك ايران حق غیر انحصاري حمل و دهد و بهنفت حق انحصاري به شركت مياستخراج 
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اي كه آن را قابل تجارت كند و انبار كردن و فروختن نفت در تصفیه نفت و به عمل آوردن آن به هر طريقه

 نمايد.ايران و صادر كردن آن را به شركت اعطاء مي

ول بعد از تاريخ تصويب شركت در حدود مساحتي كه در نقشه امضاء الف ـ در ظرف سه سال اـ  2ماده 

به طور غیر انحصاري حق تفتیش و تفحص و جستجو و شده منضم به اين قرارداد با رنگ تعیین شده است

گمانه زدن براي پیدا كردن نفت را دارد. ب ـ منتهي تا آخر سال سوم بعد از تاريخ تصويب شركت بايد دو 

الف( معین شده و حدود بند )اي كه در نقشه مذكور دريات شرق و يا شمال شرق واقع در حوزهواليت از وال

شركت وزارت مالیه را در تهران از انتخابي واليات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گرديده انتخاب نمايد. 

صويب زدهم بعد از تاريخ تكه نموده است كتباً مستحضر خواهد داشت. ج ـ شركت بايد منتهي تا آخر سال پان

خواهد انتخاب نمايد. كه ميدر دو واليت مذكور در بند )ب( يك يا چند قطعه زمین به هر مساحت و وسعتي

شود نبايد بیش از يك صد هزار میل مربع مجموع مساحت قطعه يا قطعاتي كه به اين ترتیب انتخاب مي

حدود دو واليتي كه شركت انتخاب كرده تجاوز كند  نبايد ازانگلیسي باشد و در هر صورت مساحت مذكور

ح قطعاتي كه به شر هر میل ساده مطابق است با يك هزار و ششصد و نه متر( شركت دولت را از قطعه و يا)

ها و اطالعات الزمه براي تشخیص و فوق انتخاب كرده است كتباً مطلع خواهد نمود و به هر اطالعنامه نقشه

د ـ بعد از انتخاب دو واليت مذكور در بند )ب( و تا انتخاب منتخبه بايد ضمیمه شود. اتتحديد قطعه يا قطع

يك صد هزار میل مربع حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو واليتي است كه انتخاب شده است و بعد از آنكه 

قطعاتي خواهد يك يا چند قطعه مذكور در بند )ج( انتخاب گرديد حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه يا 

بود كه به نحو مذكور در فوق انتخاب شده و دولت نیز به ترتیبي كه ذكر شد از انتخاب آن اطالع حاصل 

 نموده است.

غرافیايي االرضي و ژئوفیزيك و جـ منتهي تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب ـ شركت تفتیشات معرفت 3ماده 

هاي امتحاني در آن نقاط ( و تعیین نقاطي كه چاه2از ماده )(خود را براي انتخاب دو واليت مذكور در بند )ب

ا صرف الذكر و بتفتیشات مزبور بدون وقفه بي وجه تا انتخاب دو واليت فوقحفر شود شروع خواهد كرد. 

 اين قرارداد ذكر شده( ادامه خواهد داشت. 24به طوري كه در ماده نظر كردن از امتیاز )

ز انقضاي هیجده ماه از تاريخ تصويب شركت شروع خواهد كرد كه الاقل يك دستگاه الف ـ قبل اـ  4ماده 

و قبل از انقضاي پنج سال از تاريخ تصويب الاقل بايد سه  هاي امتحاني به كار بیندازدحفاري براي حفر چاه

ت باشد تحصیل نف ها به عمقي كه مناسب بادستگاه حفاري بدون وقفه بي وجه دائماً مشغول كار باشد تا چاه
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متر( حفر گردد مگر اينكه در  1000هاي امتحاني بايد الاقل تا عمق يك هزار متر )برسد. ب ـ هر يك از چاه

شناسان تشخیص اين موضوع به نظر شركت است( و يا آنكه بر زمینعمق كمتري به نفت قابل استفاده برسد )

د ندارد. ج ـ چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت شركت مسلم شود كه نفت قابل استفاده در آن نقطه وجو

هاي حفاري الاقل به شش دستگاه رسیده و عملیات بدون وقفه ممكن است استخراج گردد بايد عده دستگاه

بق د ـ هر گاه شركت طتعقیب شود تا آنكه ذخیره قابل و مهمي از نفت تهیه و يا از امتیاز صرفنظر گردد. 

الف ـ ب ـ ج( اين ماده عمل ننمايد دولت حق خواهد داشت به شركت اخطار ي )( و بندها3مقررات ماده )

باشد و شش ماه بعد از ابالغ اخطاريه مزبور به شركت اين امتیاز ملغي و فسخ اين امتیاز ميكند كه مايل به

عمق آنها و ها و يكن خواهد بود. ه ـ شركت هر سه ماه گزارشي راجع به كارهاي مربوطه به حفر چاهلمكان

مقدار نفتي كه از هر حفر تازه به دست آمده است به وزارت مالیه در تهران خواهد داد. به هر گزارشي 

هايي كه در آن باشند و يا چاههايي كه مشغول حفر آنها ميهايي ضمیمه خواهد شد كه در آنها محل چاهنقشه

مايد در صورتي كه نفت به مقدار قابل تجارت نو ـ شركت تعهد مياند معین شده باشند. مدت متروك شده

فه جديت و حسن نیت بدون وق در نتیجه حفريات خود در حوزه امتیاز پیدا نمايد توسعه عملیات مزبور را با

بیوجه ادامه دهد به نحوي كه استفاده تجارتي از منابع نفت ممكن گرديده و چنانچه استعداد منابع مكتشفه 

 دهد استخراج سالیانه را الاقل به شش میلیون تن برساند.در حوزه امتیاز اجازه 

هاي هاي نفت را داشته و ابتدا و انتها و جاي لولهـ شركت حق غیر انحصاري ساختن و دارا بودن لوله 5ماده 

با رعايت حقوقي كه قبالً به شركت سهامي نفت انگلیس و ايران نفت و ساير مؤسسات و عملیات خود را )

 نمايد.داده شده( تعیین مي 1933رارداد مورخ بیست و نهم آوريل به موجب ق

عالوه بر وجوه مذكور در ساير مواد( بايد از طرف ـ وجوهي كه به موجب مقررات اين قرارداد ) 1ـ  6ماده 

 االمتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ براي هر تن نفتيالف ـ حقشركت به دولت تأديه شود به شرح ذيل است: 

رسد و يا از ايران صادر بشود. ب ـ پرداخت مبلغي معادل كه براي مصرف داخلي در ايران به فروش مي

شود پس از وضع پرداخت مبلغي معادل پنج درصد بیست درصد منافعي كه به سهام عادي شركت توزيع مي

زيع گرديده است خواه كه از طرف شركت در ايران به كار افتاده و قباًل به سهام عادي شركت توايسرمايه

از سنوات بوده و يا از وجوه ذخیره شركت به عمل منافع توزيع شده به سهام عادي به عنوان سهم منافع يكي

د از شود هیچ وقت نبايدر هر حال مبلغ پنج درصدي كه به سهام عادي به شرح فوق قبالً تقسیم ميبیايد. 

قطعي سرمايه كه از طرف شركت در ايران به كار افتاده در  میزان( لیره تجاوز نمايد. 300000سیصد هزار )
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ت محاسباتي شركروز شروع به صدور تجارت نفتي كه شركت در ايران به دست آورده است از روي دفاتر

الف و ب( فوق از طرف شود. ج ـ مجموع مبالغي كه براي هر سال مسیحي بر حسب بندهاي )معین مي

( پس از چهار سال و نه ماه از تاريخ 1نخواهد بود. )از حدود ذيل كمتر شود هیچ وقت شركت تأديه مي

( از نه سال و نه ماه از تاريخ تصويب سالیانه پانصد هزار لیره. 2هزار لیره. ) 300تصويب تا پنج سال سالیانه 

ـ تأديه  2 ( از سیزده سال و نه ماه پس از تاريخ تصويب تا آخر مدت امتیاز سالیانه شش صد هزار لیره.3)

ج( اين ماده  1الف ـ مبلغ حداقل مذكور در بند )وجوه مذكور در اين ماده به طريق ذيل به عمل خواهد آمد: 

ام سپتامبر و سي و يكم دسامبر هر ام ژوئن و سيهر سه ماه به اقساط مساوي در سي و يكم مارس و سي

فوريه هر سال  28شود. ب ـ تصويب تأديه مي سال و اولین دفعه در ربع آخر سال پنجم كامل بعد از تاريخ

الف( بعد از وضع مبلغ حداقل كه قبالً مطابق  1االمتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذكور در بند )مبالغ حق

ـ ب( اين ماده در  1التأديه به دولت بر حسب بند )الف( اين ماده تأديه گرديده است. ج ـ مبالغ الزم 2بند )

ـ در موقع انقضاي اين امتیاز و همچنین در  3ع سهام عادي شركت پرداخته خواهد شد. موقع تقسیم مناف

( از بابتهاي ذيل را به %20شركت مبلغ معادل بیست درصد ) 24صورت ترك آن از طرف شركت مطابق ماده 

 ـ از مبلغالف ـ از مجموع ذخائر شركت در تاريخ انقضاء يا ترك امتیاز. ب دولت ايران تأديه خواهد كرد: 

التأديه به دولت بر حسب اين بند يك پرداخت وجوه الزمموجودي شركت در تاريخ انقضاء يا ترك امتیاز. 

ام خواهد انجشود ماه بعد از تاريخ تشكیل مجمع عمومي شركت كه بعد از انقضاء يا ترك امتیاز تشكیل مي

فوريه هر  28اين ماده را كه منتهي تا  ـ دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط به مقررات 4گرفت. 

ـ براي جلوگیري از امكان توجه ضرر به  5شود تفتیش و رسیدگي نمايد. سال بابت سال گذشته فرستاده مي

ي الف ـ هر گاه موقعدولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذيل توافق حاصل نمودند: 

(  Ounce troyلیره استرلینگ( در مقابل يك اونس تروي ) 6نگ )قیمت طال در لندن از شش لیره استرلی

 Ounce( كه عالوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل يك اونس تروي )Pennyتجاوز نمايد. براي هر پني )

troyالتأديه به دولت از طرف شركت به موجب ( در روز پرداخت قیمت طال ترقي نمايد. بر كلیه مبالغ الزم

به  الف و ب( اين ماده بايد به دولت برسد( 3ب( و  1به استثناي مبالغي كه بر حسب جزوهاي )اين قرارداد 

(( مبالغ مزبوره افزوده خواهد گرديد. ب ـ هر گاه 1(.)1440میزان يك يك هزار و چهار صد و چهلم ))

ذكور هاي متأديهموقعي دولت تصور كرد به اينكه ديگر طال مبناي عمومي قیمتها و معامالت نیست و طرق 

ضعیت نمايند كه ونمايد طرفین موافقت ميمنظور طرفین است براي دولت فراهم نميدر فوق تضمیني را كه
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( به حكمیت ارجاع 27قضیه مطابق ماده ) تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت.

طي الف( مذكور در فوق بشود. شراير بند )خواهد شد و حكمیت در صورتي كه قائل به تغییر تضمین مذكور د

ـ هر گاه در  6را كه بايد جانشین تضمین مذكور گردد معین و تاريخ اجراي آن را نیز معلوم خواهد نمود. 

التأديه به دولت مطابق تاريخهاي مقرر در اين قرارداد اتفاقاً از ناحیه شركت تأخیر به عمل پرداخت مبالغ الزم

 ( در سال فرع وجوه مزبوره را شركت خواهد پرداخت.%5قرار پنج درصد )یر ازآيد. براي مدت تأخ

اي با منافع شش درصد كه حق اولويت در اخذ منافع داشته باشد به تواند سهام ممتازهـ شركت مي 7ماده 

افع نممتازه مزبور قبل از اينكه هیچ گونه وجهي بابت مقیمت اسمي بفروشد. منافع شش درصد صاحبان سهام

در موقع تصفیه امور و يا موقع انحالل شركت. به سهام عادي و يا به دولت داده شود پرداخته خواهد شد. 

باشند ميسهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمي خود را به عالوه منافعي كه بابت گذشته طلبكار

شركت حق خواهد داشت كه میزان سهام قبل از تقسیم منافع به سهام عادي و يا به دولت دريافت دارند. 

 ممتازه اشاعه يافته را با پرداخت قیمت كامل آنها و منافعي كه در تاريخ بازخريد طلبكار هستند تقلیل دهد.

ـ شركت در مدت بیست و پنج سال اول عملیات خود در ايران از هر گونه مالیات و عوارض به  1ـ  8ماده 

يا در آينده وضع شود معاف بوده و در عوض مبالغ ذيل را  معمول است وها كه فعالًنفع دولت يا شهرداري

الف ـ در مدت بیست و پنج سال اول اين قرارداد از تاريخ تصويب. در تاريخ به دولت تأديه خواهد نمود. 

 تن( نفتي كه بابت 6000000میلیون تن )( پنس بابت هر تن از شش9بیست و هشتم فوريه هر سال مبلغ نه )

بابت پنس( 6گردد و شش پنس )( مي6الف( از ماده ) 1االمتیاز مقرر در جزو )سال گذشته مسیحي مشمول حق

نمايد مبالغي تن( مذكور در فوق. ب ـ شركت تعهد مي 6000000هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن )

ل دهم از تاريخ تصويب كمتر از نمايد هیچ وقت در مدت تا آخر ساكه بر طبق بند مذكور در فوق تأديه مي

اولین لیره( نباشد.  75000لیره( و بعد از تاريخ مزبور كمتر از هفتاد و پنج هزار لیره ) 50000هزار لیره )پنجاه

تأديه از بابت پرداختي مذكور در فوق يك سال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاريخ تصويب به عمل 

ي بیست و پنجمین سال از تاريخ تصويب. طرفین نسبت به میزان مبالغي كه ـ قبل از انقضا 2خواهد آمد. 

 ها در بقیه مدت امتیازشركت در ازاي معافیت كامل عملیات خود از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهرداري

 بايد بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

براي عملیات خود در ايران الزم بداند و از براي  الف ـ هر زمین باير متعلق به دولت كه شركتـ  9ماده 

مقاصد عمومي مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به شركت واگذار خواهد شد. طريقه تحصیل اراضي مذكور 
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ت شود بايد شركاي از اراضي مذكوره مورد احتیاج شركت واقع ميهر وقت قطعهبه ترتیب ذيل خواهد بود. 

آمیزي مشخص گرديده باشد به وزارت مالیه در روي آن زمین مورد احتیاج با رنگاي كه يك يا چندين نقشه

شود كه در ظرف سه ماه از تاريخ وصول دولت در صورتي كه اعتراض نداشته باشد متعهد ميارسال بدارد. 

كند يم تقاضاي شركت موافقت خود را اظهار بدارد. ب ـ اراضي دائر متعلق به دولت را كه شركت احتیاج پیدا

ظرف سه ماه موافقت خود را به طريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در

در مقابل تقاضاي شركت داير به فروش آن اراضي اشعار خواهد داشت در صورتي كه دولت اعتراضي و 

ادالنه د كرد قیمت مزبوره بايد عاراضي مزبوره نداشته باشد قیمت اين اراضي را شركت تأديه خواهاحتیاجي به

باشد و از قیمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده 

الف و بیني شده در جزوهاي )باشد نبايد تجاوز نمايد. ج ـ در صورتي كه دولت در مقابل تقاضاهاي پیش

وصول تقاضاهاي مزبور شركت تذكرنامه اي دو ماه از تاريخب( مذكور در فوق جوابي ندهد پس از انقض

جديدي به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذكرنامه مزبور نیز در ظرف يك ماه از تاريخ وصول جوابي داده 

د ـ اراضي را كه متعلق به دولت نیست و براي نشود سكوت دولت به منزله تصويب تلقي خواهد گرديد. 

صورت توافق با صاحبان اراضي مزبور و با توسط دولت شركت تحصیل خواهد كرد در شركت الزم باشد با

عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بیش از نرخ متعارفي 

 براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه شركت از مصرف آنها دارد مأخذاراضي متشابه مجاور مطالبه نمايند

شود. ه ـ ابنیه تاريخي و محلهايي كه جنبه تاريخي يا صنعتي دارند و همچنین توابع آنها تا قرار داده نمي

و ـ شركت حق غیر انحصاري خواهد داشت كه فقط دويست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند. 

هر نوع خاك  صرف عملیات خود ازدر حوزه امتیازي نه جاي ديگر و از هر زمین باير متعلق به دولت براي م

و شن و سنگ آهك و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختماني ديگر مجاناً استفاده نمايد مسلم است كه اگر 

 ايد.الحقوق را بنماستفاده از مواد مذكوره موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد شركت جبران خسارات ذوي

ـ ساختمان هر خط آهن و هر بندر موكول  1شود: حدود ميـ عملیات شركت در ايران به طريق ذيل م 10ماده 

ـ اگر شركت مايل به داشتن سرويس تلفن و  2به حصول موافقت قبلي بین دولت و شركت خواهد بود. 

اگر دولت سیم و هواپیمايي باشد بايد قبالً موافقت دولت را در اين خصوص جلب كند. تلگراف و تلگراف بي

العاده ديگري احتیاج به وسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه شركت پیدا وقع پیشامدهاي فوقبراي دفاع ملي يا در م
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كمتر موجب تضییع عملیات شركت بشود. و نیز خساراتي را كه از اين حیث االمكاننمايد حتيكند. تعهد مي

 گردد به طور حقانیت جبران نمايد.متوجه شركت مي

بدون تحصیل پروانه مخصوصي آنچه را كه منحصراً براي مصرف  الف ـ شركت مجاز است كهـ  11ماده 

حقوق گمركي و مالیاتهاي معمولي حین ورود را بپردازد. اعضاء و مستخدمین خود الزم دارد وارد نموده و

شركت تدابیر الزمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده به اشخاصي غیر مستخدمین خودش فروخته يا 

ب ـ شركت بدون تحصیل پروانه مخصوصي حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آالت واگذار نگردد. 

هاي خود در ايران الزم دارد وارد نمايد و اشیاء و مطبها واي را كه براي مريضخانهطبي و جراحي و ادويه

داريها شهراجناس مذكوره در موقع ورود از تأديه حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و 

اي و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمركي و مالیات معاف خواهد بود. ج ـ بدون تحصیل هیچ گونه پروانه

داشت آنچه را كه منحصراً براي عملیات خود در ايران و عوارض به دولت و شهرداريها شركت حق خواهد

و هر نوع مالیات و عوارض به د ـ صدور محصوالت نفتي از پرداخت حقوق گمركي الزم دارد وارد نمايد. 

 دولت و شهرداريها معاف خواهد بود.

مند خواهند بود. ب ـ دولت در حدود الف ـ شركت و مستخدمینش از حمايت قانوني دولت بهرهـ  12ماده 

قوانین و مقررات كشوري همه نوع تسهیالت ممكنه را براي عملیات شركت مبذول خواهد داشت. ج ـ هر 

وزه امتیازيه به اشخاص ديگري امتیازاتي براي به كار انداختن ساير معادن اعطاء كند بايد گاه دولت در ح

به عمل آورند كه عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شركت خسارتي وارد وادار نمايد كه احتیاطات الزمه را

اهاي ديگر خطرناك اي را كه براي ساختن خانه و دكاكین و ساير بند ـ شركت مكلف است منطقهنسازد. 

 از سكونت در آن محل منع نمايد.است تعیین كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق و

شركت ملزم نخواهد شد كه هیچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از فروش ـ  13ماده 

د كه اسعاري را كه مستخدمین خارجي شركت مجاز خواهند بوصادرات خود را به پول ايراني تبديل نمايد. 

 دارند صادر نمايند.بابت حقوق خود دريافت مي

نمايد جمیع وسايل معمول و الف ـ شركت راجع به عملیاتي كه مطابق اين قرارداد در ايران ميـ  14ماده 

ت و االرضي نفجويي و استفاده كامل از عملیات خود و براي حفظ مخازن تحتمناسب را براي تأمین صرفه

ـ هر  برد. باستفاده از امتیاز خود به طوري كه مطابق آخرين ترقیات علمي وقت باشد به كار خواهدبراي 

تواند ها و جنگلهاي متعلق به دولت موجود باشد شركت نميگاه در حوزه امتیاز مواد معدني غیر از نفت و بیشه
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جزو  مشروط بر اينكه مقرراته ديگران بشود )استفاده نمايد و يا مانع عملیات و استفادآنها را به كار انداخته و

ولي در صورتي كه مواد معدني بیشه و جنگلهاي مذكور براي تجسس و ( رعايت بشود(. 12)ج( از ماده )

استخراج نفت الزم باشد شركت با پرداخت قیمت عادله به دولت حق استفاده از آنها را خواهد داشت. ج ـ 

د براي دولت شود بايفت نگشته و آب و يا مواد قیمتي ديگر در آن پیدا ميكلیه حفرياتي كه منجر به كشف ن

از كشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به شركت  حفظ شود و فوراً شركت دولت را

صورت تصرف آنها دولت مراقبت تمايل خود را نسبت به تصرف حفريات مزبور اعالم خواهد داشت و در

 رد كه مانع عملیات شركت نشود.خواهد ك

نمايد هر موقعي كه نماينده دولت تقاضا كند در مدت مناسبي به خرج خود ـ شركت تعهد مي 15ماده 

االرضي و مدارك و اسناد راجع به وضعیت سطحها و رسمها و سايرسوادهاي صحیح از تمام طرحها و نقشه

به عالوه در تمام وزارت مالیه بدهد. ازيه كه موجود دارد بهها مربوط به حوزه امتیاالرضي و حفر چاهطبقات

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.

تفتیش عملیات فني شركت الف ـ دولت به میل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر بهـ  16ماده 

اهل خبره و متخصصین فني مأمورين بگمارد. ب ـ شركت تمام در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از 

گرفتن استخراج مدارك و اسناد مربوط به اطالعات علمي و فني و تمام مؤسسات و وسائل و آالت اندازه 

نفت را در دسترس مأمورين خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به عالوه مأمورين مزبور در تمام 

 خواهند داشت. ادارات شركت در تمام خاك ايران حق تحصیل هر گونه اطالعي را

ت را خواهد داشـ بعد از شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتي دولت حق تعیین يك نفر نماينده  17ماده 

ـ اطالعاتي را كه  1و اختیارات ذيل را خواهد داشت: مأمور دولت شاهنشاهي( نامیده شدهو نماينده مزبور )

ـ در تمام جلسات هیأت مديره و  2در حدود حق صاحبان سهام شركت است از شركت تحصیل نمايد. 

سائل راجع به روابط دولت و شركت هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مكمیته

و  18اي را كه شركت به قصد توزيع اعتبار مذكور در ماده ـ كمیته 3تشكیل شده باشد حضور به هم رساند. 

د. حق رأي قاطع رياست نماي دهد به سمت رسمي و بابراي نظارت در تحصیل ايرانیان در آمريكا تشكیل مي

ت مديره هر وقت كه الزم بداند براي مذاكره در مسائلي كه دولت ـ تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص هیأ 4

جلسات مزبوره در مدت سي روز بعد از وصول تقاضاي كتبي به منشي شركت نمايد تشكیل گردد. پیشنهاد مي
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تشكیل خواهد شد. شركت بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت 

 يا جانشین او مطلع خواهد ساخت.رداخت دولت كتباً شركت را از تعیین نماينده مزبور وخواهد پ

 باشد آن استنمايند كه اصلي كه مدار اجراي اين قرارداد ميـ طرفین تصديق دارند و قبول مي 1ـ  18ماده 

در ايران ضرورت جويي در اداره و عملیات شركت صرفه كه در منافع طرفین حفظ حد اعالي منتج بودن و

 اي كه اشخاصـ مسلم است كه شركت صنعتگران و مستخدمین فني و تجاري خود را به اندازه 2عالي دارد. 

صالحیت و با تجربه در ايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب خواهد كرد. و اين نیز مسلم است كه ذي

نمايند در اينكه طرح ـ طرفین موافقت مي 3. مستخدمین غیرفني شركت منحصراً از اتباع ايران خواهند بود

جاي آنها عمومي مطالعه و تهیه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ايراني را تقلیل داده و به

ـ بعد از تاريخ شروع به صادرات نفت  4ترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارند. به طور تصاعدي در كوتاه

رتي شركت سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ براي اينكه اتباع ايران در آمريكا علوم و فنون به مقدار تجا

مطابق ماده  اي كهوسیله يك كمیتهصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذكور بهمربوطه به

 رسید.شود به مصرف خواهدتشكیل مي 17

أسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحي و صحت عمومي را مطابق ـ شركت تشكیالت و مخارج ت 19ماده 

راضي و ابنیه و مساكن اعضاء و عملیات خود كه در  جديدترين طريقه بهداشت معموله در ايران در تمام

 گیرد.كنند به عهده ميحوزه امتیازيه كار مي

د دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك گذارد بايـ هر وقت شركت اسهام جديدي در معرض فروش عمومي مي 20ماده 

 در تهران نیز برقرار نمايد.شودآن را در همان موقع كه در ساير نقاط شروع مي

ـ بعد از شروع به استخراج نفت شركت براي احتیاجات داخلي ايران و از آن جمله احتیاجات دولت  21ماده 

شود ( كه از نفت ايران حاصل مي fuel oil( و مازوت )Kerosene( و نفت المپ ) Motor Splritبنزين )

فوب( روماني را راجع الف ـ در اول ژوئن هر سال كمپاني معدل قیمتهاي )بر اساس ذيل خواهد فروخت: 

فوب( خلیج مكزيك را راجع به هر يك از مواد مذكوره به بنزين و نفت المپ و مازوت و معدل قیمتهاي )

هاي مذكور اختیار و نازلترين معدلآوريل معین خواهد كرد.  30نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ 

قیمتهاي اساسي به منزله قیمت شود. گردد قرار داده مياساس قیمتها( براي سالي كه از اول ژوئن شروع مي)

 1گردد. ب ـ شركت بنزين و نفت المپ و مازوت را به ترتیب ذيل خواهد فروخت: خانه تلقي ميدر تصفیه

ذكور قیمتهاي اساسي( مديگران مطابق )دولت براي احتیاجات اختصاصي خودش ولي نه براي فروش به ـ به
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قیمتهاي كنندگان مطابق همان )ـ به ساير مصرف 2( %25الف( فوق با تخفیف بیست و پنج درصد )در جزو )

ـ شركت حق دارد كه به قیمتهاي اساسي مذكو%10اساسي( با تخفیف ده درصد ) الف( مخارج ر در جزء )(. ج 

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.

فاصله دو سال پس از اطالع قبلي كه راجع به ترك الف ـ در مدت ده سال آخر امتیاز و يا در ـ  1ـ  22ماده 

شركتهاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا چندين قسمت شود شركت جز بهداده مي 24امتیاز مطابق ماده 

انتقال و خارج كردن هاي مذكور نیز شركت حقاز اموال غیرمنقول خود را كه در ايران است ندارد در مدت

نقول خود را ندارد مگر اينكه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد. ب ـ در تمام مدت هیچ قسمتي از اموال م

د انتقال توانقبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضي را كه شركت مجاناً از دولت تحصیل كرده است نمي

و يا اينكه ديگر مورد احتیاج دهد و همچنین هیچ يك از اموال منقول خود را نیز به استثناي آنچه غیر مفید 

ـ در  2تواند از ايران خارج نمايد. (( نمي24( از ماده )2جز در مورد بند )عملیات شركت در ايران نیست )

خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضاي عادي مدت و يا به هر نحو ديگري پیشامد كرده باشد تمام دارايي شركت 

ـ جمله  3گردد. فاده بدون هیچ مخارج و قیودي متعلق به دولت ايران ميدر ايران به طور سالم و قابل است

ها ها و سدهاي دريايي و راهها و ساختمانها و چاهتمام دارايي( مشتمل است بر تمام اراضي و ابنیه و كارخانه)

زات و تجهیهاي فاضالب و وسائل توزيع آب و ماشینها و مؤسسات ها و رشته نقبپلهاي حمل نفت وو لوله

از قبیل اتومبیل و آئروپالن( و تمام اجناس  مثالًاز آن جمله آالت و ادوات( از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه ))

 نمايد.انبار شده و ساير اشیايي كه شركت در ايران براي اجراي اين امتیاز از آن استفاده مي

ن قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت دارند كه اجراي ايـ طرفین متعاهدين اعالم مي 23ماده 

نمايد كه در هر وقت و در هر موقع و تفسیر معقول و متناسب اين قرارداد باشد. شركت صريحاً تعهد مي

عملي كه موجب حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملي و يا خودداري از

( لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات 4د( از ماده )اين امتیاز را دولت جز در مورد بند )زيان دولت باشد ننمايد. 

دستورات و نظامات اداري و يا عملیات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومي و خصوصي و يا هیچ يك از

 مقامات اجرايیه قابل تغییر نخواهد بود.

هر سال مسیحي اين امتیاز را ترك نمايد مشروط بر اينكه  ـ شركت حق خواهد داشت كه در آخر 1ـ  24ماده 

ماه قبل و براي بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را كتباً از در مدت هفت سال اول از تاريخ تصويب شش
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سال اول از تاريخ تصويب اين امتیاز را ترك نمايد مجاز  17ـ اگر شركت در مدت  2نیت خود مطلع سازد. 

گمركي و ساير حقوق و عوارض صادر نمايد و اموال منقول خود را با معافیت از كلیه حقوقخواهد بود كه 

و يا آنكه به اختیار خود به هر خريداري كه بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمركي و ساير حقوق

ع شود. بعد از ـ اگر ترك امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واق 3عوارض مربوطه وقت به فروش برساند. 

 3طوري كه در قسمت به( اين ماده كلیه دارايي شركت در ايران )1انقضاي دو سال مهلت مذكور در بند )

تصريح شده( مجاناً و بدون هیچ گونه قیدي به طور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و  22ماده 

نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضاي چنانچه گونه تعهدي بري خواهد بود. شركت در آينده از هر

 ( فیصله خواهد يافت.27مدت مذكور در فوق اختالفاتي حاصل شود به طريق حكمیت مذكور در ماده )

ا شود به شركت اعطاين امتیاز براي مدت شصت سال كه ابتداي آن از تاريخ تصويب شروع ميـ  25ماده 

دي اوالً ـ در مورخاتمه پیدا كند مگر در موارد ذيل: تواند گردد قبل از تاريخ انقضاي مدت اين امتیاز نميمي

ثالثاً ـ اگر محكمه (. 4د( از ماده )مورد بند ) ثانیاً ـ در( امتیاز را ترك نمايد. 24كه شركت بر طبق ماده )

ه معني تخلف بحكمیت بر اثر ابتكار تخلفي نسبت به اجراي مقررات اين قرارداد ابطال آن را اعالم بدارد. 

الف ـ هر گاه مبلغي كه بر حسب رأي محكمه حكمیت بايد به مذكور در فوق منحصر به موارد ذيل است: 

يك ماه بعد از تاريخ صدور رأي تأديه نگردد. ب ـ هر گاه تصمیم بر انحالل اختیاري  دولت پرداخته شود تا

و يا اجباري شركت گرفته شود. ج ـ هر گاه ثابت شود كه شركت برخالف مصالح عالي كشور عمل كرده 

میت كدر مورد ساير تخلفات كه نسبت به مقررات اين قرارداد از هر يك از طرفین ناشي شود محكمه حاست. 

هر نوع انتقال اين امتیاز مشروط به تصويب ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود. درجه مسئولیت

دولت است ولي در هر صورت شركت متعهد است نگذارد اكثريت سهام آن به دست غیر آمريكايي و يا 

 باشد. هیأت مديره شركت بايد همیشه آمريكايي و يا ايرانيايراني بیفتد. غیر

ـ هر تخلف يا غفلت و قصوري از طرف شركت راجع به اجراي تعهدات و مقررات و شرايط اين  26ماده 

داد شركت را تعقیب و آن را متخلف از اين قرارداد  ماژور باشد به دولت حق نخواهدقرارداد كه ناشي از فرس

ماژور به تأخیر افتد موجب اين خواهد اجراي هر يك از مقررات اين قرارداد كه در اثر فرسمحسوب دارد. 

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

( اين قرارداد 25معهذا بین طرفین مقرر است كه مدت مذكور در ماده )گردد. هاي فوق اضافه ميهم بر مدت



426 

 

به هیچ وجه تمديد نخواهد شد مگر در صورتي كه استخراج و صادرات نفت شركت براي الاقل شصت روز 

اختالفات حاصله بین دولت و ماژور كه در داخله ايران روي داده متوقف شده باشد. متوالي به علت فرس

 ( فیصله خواهد يافت.27ماژور به طريق حكمیت مذكور در ماده )مورد فرسهشركت نسبت ب

الف ـ هر قبیل از اختالفات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختالفات ناشي از تعبیر مدلول اين ـ  27ماده 

ازنامه امتیهمچنین هر اختالف نظر در مواردي كه به موجب اين امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهاي مقرره در آن و

محتاج به توافق نظر طرفین است به طريق حكمیت قطع و فصل خواهد شد. ب ـ طرفي كه تقاضاي حكمیت 

طرفین هر يك يك حكم معین نموده و حكمین كند بايد تقاضاي خود را به طرف ديگر كتباً ابالغ نمايد. مي

بت نسمین نتوانند در ظرف دو ماهقبل از شروع به حكمیت يك حكم ثالثي انتخاب خواهند كرد هر گاه حك

به تعیین حكم ثالث توافق نظر حاصل نمايند حكم مزبور را به تقاضاي يكي از طرفین ريیس ديوان دائمي 

ق المللي از حیث ملیت و تابعیت مطابچنانچه ريیس ديوان داوري دائمي بینالمللي تعیین خواهد نمود وبین

عین وسیله نايب ريیس ديوان مزبور من حكم ثالث نباشد حكم ثالث بهجزو )ج( حائز شرايط الزمه براي تعیی

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 

مالك مالحمايه و يا مستعمرات و با ممالك متحده امريكا از حیث تعلق به يكي از مستملكات يا ممالك تحت

تحت قیمومت و ممالكي كه به وسیله يكي از مملكتین مذكور در فوق اداره و يا اشغال شده و يا مثل اينكه 

د ـ اگر يكي از طرفین شصت روز بعد از باشد نداشته باشد. در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا مي

طرف ن آن را به طرف ديگر ابالغ ننمايدوصول تقاضاي حكمیت طرف مقابل حكم خود را معین نكرد و يا تعیی

يا از نائب ريیس در موردي كه مطابق المللي )مزبور حق خواهد داشت كه از ريیس ديوان داوري دائمي بین

گرديده( تقاضا نمايد كه يك حكم منفرد ذيصالحیت مطابق مقررات مذكور بینيقسمت اخیر جزو )ب( پیش

يد. مزبور قطع و فصل خواهد گردوسیله حكم منفردختالف فیمابین بهدر فوق تعیین كند و در اين صورت ا

ه ـ اصول محاكمات در حكمیت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكمیت در ديوان داوري دائمي 

وقت و محل حكمیت را بر حسب مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور المللي معمول و مجري است. بین

( اساسنامه ديوان 38و ـ رأي حكمیت مستند بر اصول قضايي مذكور در ماده )ین خواهد كرد. د( معدر جزو )

ز ـ مخارج حكمیت به نحوي كه در رأي المللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود. داوري دائمي بین

 شود تأديه خواهد گرديد.حكمیت معین مي
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يخ تصويب شركت بايد اقامتگاه خود را در تهران معلوم و منتهي در ظرف شصت روز بعد از تار ـ  28ماده 

 داشت معین نمايد.شخصي كه سمت نمايندگي از طرف شركت را خواهد

ردد. گاين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همايوني قابل اجرا مي ـ  29ماده 

 .منعقد گرديد 1937اين قرارداد در تاريخ سوم ژانويه 

 1937( قرارداد امضاء شده در تاريخ سوم ژانويه 2الف( از ماده )خطي كه مساحت مذكور در بند )پروتكل 

بندر  نمايد:مزبور رسم گرديده است از نقاط ذيل عبور ميقرارداد نمايد و در روي نقشه منضم بهرا تحديد مي

آباد ـ كاشیت ـ فهروج ـ ايرافشان تك ـ بهیانشاه ـ كرد محله ـ دامغان ـ ريشم ـ جندق ـ اورديب ـ حوض م

ضمیمه  1937تهران به تاريخ نهم ژانويه باشد. اين پروتكل جزء الينفك قرارداد مذكور در فوق ميتا سرحد. 

با كمال افتخار توضیحات ذيل را راجع به مورد جناب آقاي داور وزير مالیه . 1937ژانويه  9قرارداد نفت. 

امضاء گرديده  1937قرارداد راجع به امتیاز نفت كه در تاريخ سوم ژانويه  26مذكور در ماده  ماژور(فرس)

ماژور( بايد حساب شود منتهي در فرسشركت مكلف است هر واقعه را كه به نظر شركت )دهد. است مي

ز از تاريخ دهد و دولت در مدت شصت رومدت دو هفته از تاريخ وقوع به وزارت مالیه در تهران اطالع

سكوت دولت دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت. 

ماژور قبول نموده است. در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فرس

به دولت اخطاري نكرد دولت ملزم  و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوقبالعكس هر گاه شركت عمداً

اء امضداريم احترامات فائقه را تقديم ميماژور تلقي نمايد. موقع را مغتنم شمردهنخواهد بود واقعه را فرس

آقايان: آقايان شارل هارت و فريدريك گاردنر كالپ  1937ژانويه  9فريدريك گاردنر كالپ شارل كالمرهارت 

شركت مكلف است هر وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذيل اطالع داد: )به نام دولت متبوعه خود 

ماژور( بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع به وزارت فرسواقعه را كه به نظر شركت )

 از دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتباًمالیه در تهران اطالع

سكوت دولت در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت. 

ر و يا سهواً دماژور قبول نموده است. بالعكس هر گاه شركت عمداًشد كه دولت نظر شركت را راجع به فرس

ماژور تلقي عه را فرسمدت دو هفته مذكوره در فوق به دولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واق

با احترامات فائقه وزير مالیه ـ دارم. و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعالم مينمايد(. 

 داور
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اين قانون كه مشتمل بر بیست و نه ماده و پروتكل و مراسالت ضمیمه است در جلسه پانزدهم بهمن ]امضاء[ 

ريیس مجلس شوراي ملي ـ حسن ه تصويب مجلس شوراي ملي رسید. ماه يك هزار و سیصد و پانزده ب

 اسفندياري

 

 

 

 

 

 

 


