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 «ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گازشرایط عمومی، »

و مصوبه شماره  10/6/1395مورخ  هـ 53421/ت69978، مصوبه اصالحی شماره 16/5/1395 هـ 53367/ت 57225)موضوع مصوبه شماره 

 یأت وزیران(ه 27/3/1396مورخ  هـ 54407/ت 34862

 

 بسمه تعالی

 «با صلوات بر محمد و آل محمد»

 

 سازمان برنامه و بودجه کشور -وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت نفت

 

سه  ستناد جز ) 13/5/1395هیأت وزیران در جل شنهاد وزارت نفت و به ا ( قانون وظایف و اختیارات وزارت 7( و ماده )3( بند )ت( ماده )3به پی

ـ مصوب  های اقتصاد مقاومتی و بندهای ( سیاست14( و )13(، )12)های ابالغی بخش انرژی، بندهای ـ و با توجه به مفاد سیاست 1391نفت 

ست18( و )17(، )12) سیا سعه میدان(  سوی مقام معظم رهبری و با هدف تو سعه، ابالغی از  شم تو ش ها با اولویت ها/ مخزنهای کلی برنامه 

شترک، اجرای طرح شاف تا بهرهمیادین م سعه میادین/ مخازن جدید از اکت صیانت از مخازن )بهبود و افزایش جرای طرحبرداری و اهای تو های 

ضــریب بازیافت( تا ســقف تولید اضــافه روزانه یو میلیون بشــاه نفت خام و دویســت و پن اه میلیون مترماعب  از طبیعی، شــرای   مومی، 

 :ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و  از را به شرح زیر تصویب کرد

 

 الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گازشرایط عمومی، ساختار و 

 

ست، انامه تعریف نشدهروند و سایر اصطالحاتی که در این تصویبنامه در معانی مشروح مربوط به کار میاصطالحات زیر در این تصویب ـ۱ماده

در سایر موارد، تعاریف تابع قوانین و ـــ بوده و  1390ـــ و قانون اصالح قانون نفت ـــ مصوب  1366تابع تعاریف مندرج در قانون نفت ـــ مصوب 

صنعت جهانی مقررات مربوط در ایران می صطالحات معمول در شند و در مواردی که در قوانین و مقررات تعاریفی وجود ندارد، تابع تعاریف و ا با

 .باشدباشد. قانون حاکم بر قراردادها، قانون جمهوری اسالمی ایران مینفت می

 

 .اصول و شرای   مومی و ساختارهای حاکم بر قراردادهای باالدستیالف ـ شرای   مومی: 

 

ـ نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات  ازی،  از طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگ فت به های آغشته به نهای نفتی و ماسهب 

 .آیدحالت طبیعی یافت شده یا طی  ملیات باالدستی به دست می

 

شرای  متعارف به حالت  از  از طبیع _پ  ستقل یا محلول در نفت در  ستقل،  نبدهای  ازی م سازندهای  ازی م ی: هیدروکربورهایی که در 

 .آیدموجود است یا طی  ملیات باالدستی همراه با نفت خام به دست می

 



2 
 

سرزمین، آب _ت  سیمات داخل  ساحلی، فالت قاره و میدان نفتی یا  ازی: هر یو از منابع یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تق های داخلی، 

المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توس  های آزاد بینالمللی م اور مرزهای کشور و آببین

 . رددشخص میوزارت نفت م

 

صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت _ث  صوالت جانبی آن میدان میدان یا مخزن ت اری: میدان یا مخزنی که با ر ایت تولید  های نفت و دیگر مح

ین ی، همچنبرداربینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و تأمین مالی پیشهای مستقیم، غیرمستقیم، بهره  یا مخزن بتواند کلیه هزینه

های های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یو از طرف  دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه

شاخص ست. مبانی و  ین ت اری های متداول و خودکار جهت تعی  قرارداد را تأمین نماید. اثبات ت اری بودن میدان یا مخزن بر  هده پیماناار ا

ضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور  سناد مناقصه حسب مورد به اطالع متقا بودن میدان یا مخزن توس  وزارت نفت تعیین شده و در ا

 . رددمی

 

شده _ج  شف  شرکت : (Green Field) میدان ک س   شده تو شف  شرکت ملی نفت ایران یا ک س   شده تو شف  های میدان نفتی یا  ازی ک

 .باشددیگر برای شرکت ملی نفت ایران که آماده ورود به مرحله توسعه می

 

 .برداری و تولید رسیده استمیدانی که قبالً به بهره : (Brown Field) چ ـ میدان در حال تولید

 

ـــاختمان _ح  ـــاختاری حاوی هیدروکربور یا ترکهای چینهمخزن: هر کدام از تاقدیس ها یا س یبی از آنها که دارای خواص ای یا هر ونه تله س

 .سنگ، سیال و فشار مستقل باشد

 

 .مخزنی که تاریخچه تولید ت اری هیدروکربور داشته باشد : (Brown Reservoir) خ ـ مخزن در حال تولید

 

ـ مخزن کشف شده و توسعه ن صورت نگرفته ای که تاکنون تولید ت اری هیدروکربور در آمخزن کشف شده : (Green Reservoir) نیافتهد 

 .است

 

ـ طرف اول قرارداد: شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نیز « کارفرما»نامه به  نوان های تابعه آن به نمایند ی از آن شرکت که در این تصویب  ذ 

 .شودنامیده می

 

شرکت_ ر  شرکت/  شاف، تطرف دوم قرارداد:  صالحیت نفتی که جهت ان ام هریو از  ملیات اکت صاحب  سعه و بهرههای  صیف، تو برداری و و

های بهبود یا افزایش ضــریب بازیافت یا همه آنها به صــورت پیوســته همراه با تأمین همه منابع مالی موردنیاز، طی فرآیند قانونی اجرای طرح

  .شودنیز نامیده می« پیماناار»نامه به  نوان انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده و در این تصویب

 

ــیده و جهت ان ام  _ز  ــرکت ملی نفت ایران که به تأیید وزارت نفت رس ــ  ش ــده توس ــافی: منطقه جغرافیایی تعریف ش بلوک یا محدوده اکتش

 .باشد ملیات اکتشافی نفت انتخاب شده و منطقه قرارداد با طرف دوم قرارداد جهت کشف میدان یا مخزن ت اری می

 



3 
 

حداقل  ملیات اکتشافی شامل انواع  ملیات الزم مانند مطالعات  : (Minimum Exploration Obligation) ژ ـ حداقل تعهدات اکتشافی

ــن ی، لرزه ــی، ثقل س ــناس های الزم جهت نگاری، حفاری، ارزیابی مخازن با هدف کشــف میدان یا مخزن ت اری و ان ام حداقل هزینهزمین ش

 .اد تعهد میگردد ملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توس  طرف دوم قرارد

 

های ها یا مخزنبرنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه ا م از میدان : (Development Plan (DP)) برنامه توسعه _س 

ب و متناسهای در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده ها یا مخزنکشف شده، ان ام  ملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان

 .باشد  های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می  با یافته

 

ـــعه  : (First Production) تولید اولیه _ش  ـــعه میدان یا مخزن که در مرحله اول  ملیات توس ـــده در برنامه توس میزان تولید تعریف ش

شده شف  ضریب بازیافت که بر  (Green Field) میدان/مخزن ک صل از  ملیات بهبود یا افزایش  ضافی حا شده یا میزان تولید اولیه ا صل  حا

 . ردد  اساس برنامه مربوط حاصل می

 

ــ هزینه ای الزم جهت توسعه، بهبود یا افزایش   های سرمایه  کلیه هزینه :( Direct Capital Cost(DCC)) ایهای مستقیم سرمایه ص ـ

ــریب ب ــات روزمینی و زیرزمینی الزم برای قابل   ازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینهض ــیس ــی، حفاری، احداث تمام تأس های مدیریتی، مهندس

اندازی کلیه واحدها، هزینه ان ام برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأســیســات فرآوری، انتقال، تزریأ، تأســیســات فرآیندی و جنبی و راهبهره

های در حال ها یا مخزنهای الزم در میدانها و نوســازیاکتشــاف در صــورت ت اری بودن میدان و نیز ان ام مرمت، بازســازیشــده در مرحله 

 .تولید

 

ها ها و مؤسسات  مومی از جمله شهرداریهایی که به دولت، وزارتخانه  کلیه هزینه :( Indirect Cost(IDC)) های غیرمستقیم ض ـ هزینه

 .شود،  مرک و بیمه تأمین اجتما ی پرداخت می  ها،  وارض  مالیات از قبیل انواع

 

صره  سایر پرداخت _تب ستگاهپرداخت مالیات،  وارض و  سویه حساب با د ای ههای قانونی بر  هده و از تاالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، ت

ه شده های غیرمستقیم پذیرفتکننده  یناً به  نوان هزینهمراجع قانونی دریافتها بر پایه ا الم باشد. این پرداختصالح نیز از تاالیف وی میذی

 .نامه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شدو به ترتیب مقرر در این تصویب

 

شرایطی که   هزینه :( Cost of Money(CoM)) هزینه تأمین مالی _ط  در قرارداد تعیین های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و 

 .شود  می

 

برداری کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد طبأ قرارداد، برای ان ام  ملیات بهره :( Operating Costs(Opex)) برداریهای بهره ظ ـ هزینه

 .کندو بر اساس شرای  مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می

 

ستمزد _ع  ضافی  از طبیعی همراه( از رقمی که  :( Fee)د ستاندارد ا ضافی نفت خام ( یا هر هزار فوت ماعب ا شاه تولید ا سب با هر ب متنا

ــافی  از از میدانها یا مخزن  میدان ــتاندارد تولید اض ــاه ها یا مخزن  های نفتی یا هر هزار فوت ماعب اس ــب مورد هر بش های  ازی و حس

 .شود  رف دوم قرارداد تعیین میمیعانات  ازی اضافی، ناشی از  ملیات ط
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ــات  : (Depletion Base Line) خ  پایه تخلیه _غ  ــیس ــت ازخ  یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأس  بارت اس

اول  هایکه مورد پذیرش طرف (EOR,EGR,IOR &IGR) های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافتموجود و در حالت  دم اجرای طرح

 .شود یرد و به  نوان خ  پایه تخلیه در قرارداد تعریف میو دوم قرارداد قرار می

ترکیب و نحوه انتخاب ا ضا و تصمیم  یری این شورا  ،1ساختارخ  پایه مذکور باید به تأیید شورای  الی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، 

 .یدبه پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رس

 

 :   (Incremental Oil, Gas& Condensate) ف ـ نفت،  از یا میعانات  ازی اضافی

میعانات  ازی تولید شده مازاد بر  یا میزان نفت،  از یا (Green Field) میزان تولید نفت،  از یا میعانات  ازی از میدان یا مخزن کشف شده

 .موضوع قرارداد (Brown Field) خ  پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید

 

های  ازی در حال تولید و برای  ملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات  ازی ها یا مخزنتبصره ـــ در مواردی نظیر میدان

 .تواند مبنای محاسبه قرار  یرداضافی نسبت به خ  پایه تخلیه می

 

 (Improved Oil/Gas Recovery (IOR/IGR)): ق ـ  ملیات بهبود ضریب بازیافت

 ردد و برداری )افزایش نرخ تخلیه( می ای از  ملیات که من ر به نگهداشــت ســطل تولید یا بهبود ضــریب بازیافت یا ســر ت در بهرهم مو ه

شود )از قبیل ان ام مطالعات تامیمی سب مورد ان ام  سی لی زمینتواند در همه مراحل تولید در طول  مر میدان یا مخزن ح سی، مهند شنا

سب نیاز، طراحی و اجرای پروژهنگاریهای ژئوفیزیو و لرزهنفت و مخازن، اجرای طرح سه یا چهار بعدی ح  های جدیدهایی نظیر حفاریهای 

(infill Drilling) ا  ازفرازآوری بهای چندجانبه و هوشمند،از حفاریهای پیشرفته حفاری نظیر استفاده کار یری فناوری، به (Gas Lift)  

شااف در مخزنها یا مخزندر میدان ستفاده از پمپ (Fracturing) ها، ای اد  ستفاده حداکثر های درون چاهی، بهبود روش، ا های حفاری و ا

 (.های افقی و نظایر آناز حفاری

 

 :ک ـ  ملیات افزایش ضریب بازیافت

ضریب بازیافت نفت _ شامل مطالعات و طراحی به کار یری انواع فناوری : (Enhanced Oil Recovery) افزایش  شرفته روز دنیا  های پی

ها حسب نیاز میدان یا مخزن مانند تزریأ  از، آب، بخار، مواد شیمیایی، برداری، به کار یری انواع تزریأهای بهینه مهندسی مخازن و بهرهروش

در هر مرحله حســب ضــرورت و نظایر آن که من ر به افزایش ضــریب بازیافت و  های تامیلیو نظایر آن، کاربرد فناوری CO2 پلیمرها، تزریأ

 . رددصیانت از منابع نفت،  از یا میعانات  ازی در طول  مر میدان یا مخزن می

ضریب بازیافت  از _  شرفته روز دنیا که من ر به به کار یری انواع فناوری : (Enhanced Gas Recovery) افزایش  شارافزایی یا های پی ف

ــار مخزن یا میدان و همچنین حداکثر جابه ــریب بازیافت  از از مخزن یا میدان  ( Displacement ) جاییتثبیت فش و در نتی ه افزایش ض

 . رددمی

 

ــوع قراردا :( Contract Area) منطقه قراردادی _گ  ــات معین که در قرارداد برای ان ام  ملیات موض د تعیین منطقه جغرافیایی با مختص

 . رددمی

 

                                                           
 هیأت وزیران اضافه شده است.  10/6/1395هـ مورخ  53421/ت69978شماره  ( مصوبه1به موجب بند ) ن کلمهای1
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سرمایهسقف باز هزینه _ل  سرمایهپذیر بودن میزان هزینهانعطاف :( Open Capex)ایهای  سبت به رفتار و واقعیتهای  های میدان، ای ن

بهبود های ضــروری بعدی جهت  ذاریتحوالت واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی  ملیاتی ســاالنه تصــویب شــده و همچنین نیاز به ســرمایه

 .وری میدانراندمان و بهره

 

ساالنه: برنامه _م  صالحات و بازنگریای که در چارچوب طرحبرنامه مالی  ملیاتی  شی از واقعیتهای  ملیاتی و ا های پروژه و رفتار های الزم نا

صویب طرف اول قرارداد می س  طرف دوم قرارداد تهیه و به ت صویب این برنامه واقعی میدان تو سد. ت سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و ر از 

 .ها و  ملیات الزم ساالنه برای توسعه و بهره برداری می باشد ردد. این برنامه شامل جزئیات هزینهجهت اجرا به  طرف دوم قرارداد ابالغ می

 

 :شوندنامه به سه دسته تقسیم میقراردادهای موضوع این تصویب ـ۲ماده

 

ــ دسته اول:  برداری از آن به ترتیب قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن ت اری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهرهالف ـ

برداری، به صورت پیوسته با  ملیات اکتشاف در صورت کشف باشد. در این دسته وا ذاری  ملیات توسعه و بهرهو تا مدت مقرر در قرارداد می

س  طرف دوم قرارداد و با در نظر  رفتن برنامهمیدان یا مخزن ت ار صیانتی  از مخازن  نفت  و  از م از میی تو شت   شد. در این های  بردا با

 ذاری در محدوده اکتشافی مورد نظر به روشنی تعیین و های پیشنهاد دهنده برای  ملیات و سرمایهدسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت

 .شوداد تعهد میاز سوی طرف دوم قرارد

 

 .باشدبرداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد میهای کشف شده و در ادامه، بهرهها یا مخزنب ـ دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان

 

ـ دسته سوم: قراردادهای ان ام  ملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت های در حال مخزن ها یا  در میدان ( EOR/IOR/EGR/IGR ) پ 

 .باشدبرداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می  بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره ( Brown Field ) برداریبهره

 

 :شوندهای زیر اجرایی مینامه در محدودهـ قراردادهای نفتی موضوع این تصویب ۲تبصره

 

 .مخازن مشترکالف ـ قراردادهای توسعه 

 

 .برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده استب ـ قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره

 

 (.%۲0)برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصدپ ـ قراردادهای بهره

 

 .ت ـ میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور

 

 

 

                                                           
 هیأت وزیران اضافه شده است. 10/6/1395هـ مورخ  53421/ت69978شماره ( مصوبه 2این تبصره به موجب بند ) 2
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 :باشد ردند، اصول زیر حاکم مینامه منعقد میدر تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب ـ۳ماده

 

الف ـ ا مال حأ حاکمیت و مالایت  مومی برکلیه منابع و ذخایر نفت و  از طبیعی کشور از طریأ وزارت نفت به نمایند ی از طرف جمهوری 

 .اسالمی ایران

 

 .های دولتیدر قرارداد توس  دولت، بانو مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانو ب ـ  دم تضمین تعهدات ای اد شده

 

ـ منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه برداری و پرداخت دستمزد طبأ   های بهرههای تأمین مالی و هزینه  های مستقیم، غیرمستقیم، هزینهپ 

شی )به ترتیب مقرر در بند )پ(  صیص بخ صویب6ماده )قرارداد از طریأ تخ صل از اجرای ( این ت ضافی میدان یا  واید حا صوالت ا نامه( از مح

صول  صولِ میدان یامخزن یا  واید آن به جای مح شخیص پرداخت به پیماناار از طریأ تحویل مح صول. ت قرارداد بر پایه قیمت روز فروش مح

 .باشدران می)تا پایان باز پرداخت/پرداخت مطالبات پیماناار( با شرکت ملی نفت ای

 

 .باشدها در صورت  دم کشف میدان یا مخزن ت اری بر  هده طرف دوم قرارداد می  ها و هزینهت ـ کلیه مخاطرات، ریسو

 

های  دم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهالک تعهدات مالی ای اد شده بر  هده ریسو

 .باشدقرارداد می طرف دوم

 

ــره  ــده پیماناار در دوره قرارداد،  _تبص ــده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأییدش ــیص داده ش ــورت  دم کفایت میزان تولید تخص در ص

شده در دوره طوالنیهزینه ستمزد متعلقه پرداخت ن شده و د شد، از همان مخزن وهای بازپرداخت ن سقف  تری که در قرارداد تعریف خواهد  در 

 . رددنامه حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می( این تصویب6مقرر در بند )پ( ماده )

 

سو و ای اد انگیزه برای  _ث  سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ری شت  شرای  هر طرح با هدف تأمین نرخ باز  سب با  ستمزد متنا پذیرش د

 .برداریهای نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهرهفناوریهای بهینه و   طرف دوم قرارداد در به کار یری روش

 

ـــیانتی از مخازن نفت و از در طول دوره قرارداد با به کار یری فناوری_ ج  ـــت ص ـــرفته و تعهد طرف دوم قرارداد به برداش های نوین و پیش

 .های میدان یا مخزنناسب با پیچید یهای بهبود یا افزایش ضریب بازیافت متهای الزم از جمله اجرای طرح ذاریسرمایه

 

، کاالها، ت هیزات، ها  چ ـــ تمام  ملیات پیماناار از تاریش شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما ان ام خواهد شد و کلیه اموال ا م از ساختمان

 .باشد  االرضی از همان تاریش متعلأ به کارفرما میاالرضی و تحت ها و تأسیسات سطلچاه

 

 .هامحیطی  و اجتما ی در اجرای طرحح ـ ان ام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و ر ایت مقررات و مالحظات ایمنی، بهداشتی، زیست 

 

ـ در صورت وقوع شرای  فورس برداری که ممان است موجب سقوط تعهد، تعلیأ یا ماژور )قوه قاهره( در هر کدام از دوره های توسعه و بهرهخ 

اژور مباشد تا زمان رفع شرای  فورسارداد نیز  ردد، تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیماناار طبأ قرارداد مستحأ دریافت آنها میفسش قر

 .پذیردمعلأ  ردیده و پس از رفع این شرای  در چارچوب ضواب  قرارداد صورت می
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ــد، اولویت ا مال چنین چنانچه وزارت نفت تصــمیم به کاهش ســطل تولید به دلیلی جز دال_ د  ــته باش یل فنی مربوط به میدان یا مخزن داش

سطل تولید میدان صمیم در مورد میدان یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، میها یا مخزن کاهشی از  صورتی که این ت شد و در  با

 .خت دستمزد متعلقه به پیماناار تاثیر بگذاردموضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پردا

 

های بزرگ و توانمندســازی شــرکت های ایرانی  به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه  ملیات باالدســتی نفت و اجرای طرح _۴ماده

ضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، موارد زیر  صویببرای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز ح ضوع این ت نامه ا مال در قراردادهای مو

 : رددمی

 

ــ در هر قرارداد بر حسب شرای  شرکت/ شرکت ــ (E&P های ایرانی اکتشاف و تولید الف ـ که صالحیت  Exploration&Production ) ـ

شرایطی که وزارت نفت ابالغ میآن ضواب  و  شرکت ملی نفت ایران میها طبأ  سد، به  کند، به تأیید  شرکت یا ر شریو  ای شرکت هنوان 

ی سمعتبر نفتی خارجی حضور دارد/ دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، اماان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهند

از برنامه مالی  ملیاتی ساالنه می  ردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به  نوان بخشی مخزن به آنها میسر می

 .های اجرایی و اقدامات  ملیاتی برای تحقأ مفاد این بند باید به  نوان پیوست فناوری قرارداد آورده شودباشد. در هر قرارداد سیاست

 

برای بر  هده  رفتن نقش دار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت صالحیت ( E&P ) های ایرانی اکتشاف و تولیدهر اه شرکت / شرکت_ 1رهتبص

صالحیت خارجی به ترتیبی که وزارت راهبری در اجرای طرح صاحب  شریو  شرکت ها می توانند با انتخاب  شوند، این  شناخته  هایی توانمند 

ایران و اجرای  و مشاور معتبر هماار(، به  قد قرارداد با شرکت ملی نفت MC نفت مقرر می کند یا به طور مستقل )و در صورت نیاز با انتخاب

  .آن با ر ایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند

 

صره صلی در قراردادهای منعقده با پیمانااران فر ی خود حسب  _2تب طرف دوم قرارداد ملزم به ا مال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد ا

 .مورد می باشد

 

ها برای آنها اولویت قایل تولید، دولت در تأمین تسهیالت مالی از بانکهای ایرانی اکتشاف و ـ جهت حمایت از شرکت۳ ۳ تبصره

 .خواهد شد

 

 در عملیاتی ضرورتهای بر بنا و باشدمی ایرانی اشخاص به متعلق آنها سهام صددرصد که تولید و اکتشاف شرکتهای -۴۴تبصره 

و  مشمول مفاد این ماده نفت وزارت تأیید و تشخیص با( پتروایران و پتروپارس شرکتهای مانند) اندرسیده ثبت به ایران از خارج

 شوند.های آن میتبصره

 

ستفاده از  _ب  ساس قانون حداکثر ا شور برا صنعتی و اجرایی ک سی، تولیدی،  ستفاده از توان فنی و مهند طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر ا

ـ و 1391های مستقیم ـ مصوب( قانون مالیات104توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )

 .های مربوط می باشدنامهها و آیینعملدستورال

                                                           
 اضافه شده است. رانیوز أتیه10/6/1395هـ مورخ  53421/ت69978( مصوبه شماره 3تبصره به موجب بند ) نیا 3
 اضافه شده است. رانیوز أتیه27/3/6139هـ مورخ  54407/ت34862تبصره به موجب مصوبه شماره  نیا 4
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شی جهت ارتقای کیفی  _پ  سانی داخلی در اجرای قرارداد و ارایه برنامه جامع آموز ستفاده حداکثری از نیروی ان طرف دوم قرارداد متعهد به ا

برنامه های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و ای برای ان ام این نیروها و ان ام سرمایه  ذاری های الزم در قالب هزینه های مستقیم سرمایه

ا شــود. این برنامه هروزرســانی مراکز تحقیقاتی موجود و ای اد مراکز تحقیقاتی مشــترک و یا اجرای طرح های تحقیقاتی مشــترک مرتب  میبه

ــعه آتی مشــتمل بر بهبود تولید و )ا باید متناســب با  ملیات ــعه اولیه، توس  و EGR/ EOR افزایش ضــریب بازیافتکتشــاف، ارزیابی، توس

IGR/IOR )بندی مشخصِ متناسب در هر قرارداد ارایه شودبا توافأ شرکت ملی نفت ایران در هر مرحله از  مر مخزن با زمان. 

 

اهد آمد، های مدیریتی، حســب مورد و شــرای  مورد توافأ که در قرارداد خو(، ســمت11برداری موضــوع بند )الف( ماده )در شــرکت بهره _ت 

شی می سمتچرخ شرکت،  سازمان مدیریتی این  شد. در  شود تا اماان انتقال دانش های مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی وا ذار میبا

 .های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر  رددفنی و مهارت

 

حاکم بر معامالت شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب م وزهای الزم  نامه با ر ایت قوانین و مقرراتقراردادهای موضوع این تصویب _ ۵ماده

 . رددصالح قانونی در هر مورد توس  شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد میاز مراجع ذی

 

 :باشدنامه به شرح زیر مینحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویب ـ ۶ماده

 

ــعه _الف  ــافی در یو منطقه قراردادی و  ملیات توس ــرکت ملی نفت ایران برای ان ام  ملیات اکتش ــته اول قراردادها(، ش ای متعاقب آن )دس

شرکت شافی مورد نظر خود را تعیین و با ر ایت قوانین و مقررات مربوط از  صالحیت نفتی د وت به حداقل تعهدات اکت صاحب  های معتبر و 

ماید. برای ان ام  ملیات توسعه یو میدان یا مخزن کشف شده یا ان ام اقدامات به منظور بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در نارایه پیشنهاد می

شرکت ملی نفت ایران، با ان ام مطالعات مهندسی مخزن یو چارچوب مقدماتی یو میدان یا مخزن موجود )دسته سوم قراردادها(  های دوم و 

هایی در هر دو دســته نماید. چنین طرحهای معتبر و صــاحب صــالحیت نفتی د وت به ارایه پیشــنهاد میو از شــرکتبرای توســعه ارایه کرده 

 .باشدهای نفتی نمیقراردادها به  نوان راهنما برای پیشنهاددهند ان بوده و مانع از دریافت و بررسی پیشنهادهای جدید از شرکت

 

ـــ  ملیات توسعه میدان یا مخزن یا1تبصره در چارچوب برنامه  (IOR/IGR/EOR/EGR ) ان ام  ملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ـ

 .شودبندی )پلاانی( و برای هر مرحله بر اساس نتایج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل ان ام میتوسعه به صورت مرحله

 

 .ی نفت ایران خواهد بودـ تشخیص صالحیت فنی و مالی شرکت های داخلی و خارجی با شرکت مل2تبصره

 

ستمزد پروژه _ب  شاه نفت ( Fee ) د شخیص وزارت نفت برای هر ب سالمی ایران به ت ، به یای از ارزهای مورد قبول بانو مرکزی جمهوری ا

های ها یا مخزنهای نفتی و برای هر هزار فوت ماعب اســتاندارد  از یا هر بشــاه میعانات  ازی اضــافی در میدانها یا مخزناضــافی در میدان

 .باشد ازی می

 

های  بهینه  در اکتشــاف ، توســعه ، نامه، با هدف ای اد انگیزه  برای  به کار یری  روش( این تصــویب3این دســتمزد با توجه به بند )ث( ماده )

مخزن و نیز ر ایت ضرایب ریسو تولید و بهره برداری  حسب شرای   هر طرح، به صورت تابعی از  واملی نظیر سطل توان تولید هر میدان یا 

های منطقه یا قراردادی  از به صورت نقدی المللی نفت و میعانات  ازی و نیز قیمتهای بین  مناطأ اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت
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شدیا تحویل محصول تعیین می شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد  ستمزدشود و به قیمت روز از  ، یای از ( Fee ) . این د

 .باشدمبانی اصلی تعیین شرکت برنده با ر ایت قوانین و مقررات مربوط می

 

های نفتی یا هر هزار فوت ماعب اســتاندارد  از و هر بشــاه میعانات  ازی از ها یا مخزن  دســتمزد  برای تولید هر بشــاه نفت از میدان _پ 

ستقیم، هزینه  زپرداخت  هزینههای  ازی و باها یا مخزن  میدان ستقیم و هزینههای م برداری به همراه هزینه های تأمین های بهرههای غیرم

ضافی و تا  صد از نفت خام یا میعانات  ازی تولیدی ا سب مورد   جهت  اجرای  طرح  از محل حداکثر پن اه در ساس قرارداد ح مالی متعلقه برا

ی و دیگر محصـوالت و یا  واید آنها بر پایه  قیمت  روز فروش  محصـول  پس از رسـیدن به تولید اولیه هفتاد و پنج درصـداز  از طبیعی اضـاف

   . رددهای باقیمانده، با شرای  مندرج در قرارداد نمی  شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینهان ام می

 

صره  صوالت میدان _تب شی از مح صورتی که بخ ضوعدر  ستمزد به طرف دوم  های مو صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت د قرارداد که باید 

 ( swap ) قرارداد شود، به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل مورد نیاز باشد، شرکت ملی نفت ایران م از است نسبت به معاوضه

 .ها اقدام نمایدآن

 

تمام یا بخشی از سهم / سهام )انتقال حقوق  ( Assignment ) رداد م از به وا ذاریت ـ در طرف دوم قرارداد، هیچ یو از اشخاص طرف قرا

 .و تعهدات( خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود

 

ـــ در قراردادهای موضوع این تصویب۷5ماده ها و حداکثر به مورد نیاز اجرای طرحنامه وزارت نفت م از است دوره قرارداد را متناسب با زمان ـ

برداری، دوره اکتشاف توسعه و بهره -های پیوسته اکتشاف در مورد طرح مدت بیست سال از تاریش شروع  ملیات توسعه در نظر بگیرد.

 .گرددحسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می

  

 :باشدمطابأ موارد زیر میکرد برای رسیدن به اهداف قراردادی ـ نحوه هزینه ۸ماده

 

ـ هزینه های  ملیات اکتشافی یا توصیفی با استفاده از اصل حداقل تعهدات اکتشافی یا توصیفی در فرآیند تعیین طرف دوم قرارداد تعریف الف 

 .شودو تعیین می

 

ـــ هزینه س برنامه مالی  ملیاتی سالیانه مصوب جهت برداری، حسب مورد بر اساها و شرح کار  ملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهرهب ـ

 .شودتحقأ اهداف نهایی طرح متناسب با شرای  و رفتار مخزن با توافأ طرفین قرارداد تعیین می

 

 .دهدپ ـ در هر قرارداد طرف دوم  ملیات خود را در چارچوب فرایندهای منضم به قرارداد ان ام می

 

شود که نظارت بر کلیه  ملیات طرح را بر  هده داشته و تصمیمات فنی، مالی قرارداد تشایل می در هر قرارداد کار روه مشترک مدیریت _ت 

ساالنه را اتخاذ میو حقوقی در چارچوب قرارداد، وا ذاری پیمان ست دوم و نیز برنامه مالی  ملیاتی  سئولیت اجرای  ملیات در های د نماید. م
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صوب بر  هده  ساوی نمایند ان طرفطرف دوم قرارداد میچارچوب برنامه مالی  ملیاتی م شد. این کار روه از تعداد م های اول و دوم قرارداد با

 .باشد و باید به تأیید مقام م از در شرکت ملی نفت ایران برسد ردد. تصمیمات این کار روه به اتفاق آرا میبا حأ رای مساوی تشایل می

 

برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی  ملیاتی ساالنه مصوب و با مسئولیت و ریسو وی به ان ام ث ـ تمام  ملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب 

رسـد. اجرای این  ملیات پس از تصـویب کار روه مشـترک مدیریت و تأیید کارفرما، در چارچوب فرایندهای  ملیاتی منضـم به قرارداد و   می

شود. این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد های صاحب صالحیت وا ذار می  حسب مورد به شرکت

سقف باز هزینه شته و  سرمایهندا صرفاً جنبه برآوردی و پیش (Open Capex) ایهای  ست و ارقام ابتدایی  های واقعی بینی دارد، هزینه  ا

  .ردد شود، به حساب طرح منظور مینطبأ با رفتار میدان و شرای  بازار مصوب میهای مالی  ملیاتی ساالنه که متأیید شده براساس برنامه

 

ب ج ـ ان ام تمامی اقدامات مندرج در قرارداد )به جز مدیریت م مو ه پیمان و ان ام مطالعات مهندسی مخزن( به پیمانااران و سازند ان صاح

شیوه ردد. انتخاب این پیمانااران فر ی یا صالحیت وا ذار می ست دوم طبأ  س  پیماناار ان ام و به نامهد ست، تو ضم به قرارداد ا ای که من

 .رسدترتیب مقرر در بند )ت( همین ماده به تأیید کارفرما می

 

د، های ان ام این  ملیات از سوی طرف دوم قرارداد به ترتیبی که درقرارداد توافأ خواهد ش  ان ام مطالعات مهندسی مخزن و هزینه _تبصره 

 . ردندهای مستقیم منظور میقابل پذیرش بوده و به  نوان هزینه

 

 برداریهای بهرههای تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد )حسب مورد( و هزینههای غیرمستقیم، هزینههای مستقیم، هزینهـ تمام هزینه۹ماده

ریب بازیافت از ابتدا تا انتها توســ  پیماناار تأمین و به موقع پرداخت های بهبود یا افزایش ضــای، طرحطرح ا م از  ملیات اکتشــافی، توســعه

 . رددمی

 

 :باشدها به شرح زیر میـ نحوه بازپرداخت هزینه ۱0ماده 

 

شده در مورد میدان _الف  ضافی، به ترتیب توافأ  سیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا ا شده و میدانها یا مخزناز زمان ر شف  ا یا ههای ک

سرمایه  های در حال تولید، بازپرداخت هزینهمخزن ستقیم  ستقیم و هزینهای، هزینههای م های تأمین مالی قراردادی )حسب مورد( های غیرم

 .شودطبأ دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسی  و بازپرداخت می

 

 ردد. برداری از شــروع تولید اولیه به صــورت جاری محاســبه و بازپرداخت میهای غیرمســتقیم دوره بهرهبرداری و هزینههای بهرههزینه _ب 

 .شودهمچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیماناار نیز طبأ شرای  مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می

 

( از محصـــوالت یا  واید حاصـــل از 6)های مندرج در بندهای )الف( و )ب( این ماده از محل منابع موضـــوع بند )پ( ماده  کلیه پرداخت _پ 

 .شودتولیدات مخزن یا میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیماناار تحویل یا پرداخت می
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 :باشدنامه مطابأ بندهای زیر میهای قراردادهای موضوع این تصویببرداری از طرحبهره ـ۱۱ماده

 

ــ از زمان  های کشف شده یا به نتی ه رسیدن تولید اضافی ناشی از  ملیات پیماناار در های توسعه میدانبرداری در مورد طرحشروع بهرهالف ـ

ــریب بازیافت (IGR/ IOR) های بهبودطرح ــات به نحوی که در قرارداد توافأ ، تولید و بهره(EGR/EOR) یا افزایش ض ــیس برداری از تأس

 .ردد رسد(، ان ام میای به تأیید کارفرما میای طرف دوم قرارداد، توس  شرکتی ایرانی )که از نظر صالحیت حرفههشود، با حفظ مسئولیتمی

 

برداری برداری، ان ام  ملیات بهرهبرداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهرههای در حال تولید و بهرهها یا مخزنتبصره ـ در مورد میدان

سته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه از شرکت را با مشارکت یای های تابعه خود ضروری دان

شــود. این  ملیات با حفظ مســئولیت پشــتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، شــرکت ملی نفت ایران یو موافقتنامه  ملیاتی مشــترک امضــا می

شود. شرکت اد، همراه با تأمین ت هیزات، قطعات و مواد مصرفی الزم توس  وی، به صورت مشترک ان ام میحقوقی و تخصصی طرف دوم قرارد

های  ملیاتی طرف دوم ای و برنامههای فنی، حرفهبرداری از تأسـیسـات موضـوع قرارداد، کلیه دسـتورالعملرب  موظف اسـت در بهرهتابعه ذی

 .یران رسیده است، ر ایت و اجرا نمایدقرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ا

 

برداری براسـاس برنامه مالی  ملیاتی سـاالنه تعیین و توسـ  پیماناار پرداخت و از محل منابع ناشـی از تولید نفت،  از یا های بهرههزینه _ب 

 . رددخت مینامه بازپردامیعانات  ازی و دیگر محصوالت تولیدی میدان یا مخزن  به ترتیب مقرر در این تصویب

 

برداری ضمن این که موظف به ان ام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا پ ـ پیماناار در دوره بهره

ضور در بهره  مخزن می ست با توجه به اطال اتی که از ح شد، مالف ا سب می  با لعات الزم برای کند و در پی آن با ان ام مطابرداری میدان ک

های اصالحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود یا افزایش بازیافت نفت یا  از از میدان یا اصالح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرح

رداد اصــلی این ها و شــرای  موجود در قراها و شــیوهها را تصــویب نماید، با ا مال همان روشمخزن بپردازد. در صــورتی که کارفرما این طرح

 های مربوط در  بندی قرارداد، دستمزد مربوط و نیز با منظور نمودن هزینهها، زمانها نیز با ان ام اصالحات در برآورد هزینهطرح

 .آیدبرنامه مالی  ملیاتی ساالنه طرح به اجرا در می

 

د به تصویب کارفرما برسد و طرف دوم قرارداد طبأ قرارداد موظف برداری، هر ونه اجرای طرح جدید در منطقه قراردادی بایت ـ در جریان بهره

شیوهبه بهره ست که طبأ مقررات همین برداری با بهترین  ساتی ا سی شخیص وزارت نفت از کلیه تأ صنعت جهانی نفت با ت های متعارف کار در 

 . یردبرداری در اختیار وی قرار میماده برای بهره

 

ست. همچنین اعمال  نفت،  از یا میعانات  ازی ودیگر مواد موجود در مخازن موضــوع قرارداد کال متعلأ به جمهوری اســالمی ایران _ 6ث ا

 .باشدکارفرما می بر عهده نفت،  از یا میعانات  ازی و نیز هر ونه فرآورده جانبی حاصله از تولید  حقوق مالکانه درخصوص

 

صورت نیاز به ان ام _ج  سی ت هیزات یا ورود م دد به چاه در  سا  ونه  ملیات یا هر (Work Over ) ها و ان ام تعمیرات در آنهاتعمیرات ا

ز ا مربوط به حفظ و نگهداری ت هیزات و تأسیسات، این  ملیات با م وز کارفرما توس  و با هزینه طرف دوم قرارداد ان ام شده و بازپرداخت آن

 . رددضافی تولیدی میدان یا مخزن به  الوه هزینه تأمین مالی به میزان توافأ شده در قرارداد بازپرداخت میمحل درآمدهای حاصل از نفت ا
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شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می _ 12ماده  ضرورت پس از اخذ م وز موردی از وزیر نفت، با ر ایت ماده )به  صورت  ( )جز بند 1شود در 

صره )( )جز بن3)ظ( این ماده(، ماده ) صره ذیل بند )پ( ماده )5(، ماده )4( بند )الف( و بندهای )ب( و )پ( ماده )2د )ث( این ماده( تب ( 6(، تب

شده و توسعه نیافته اقدام نماید. در این قراردادها 10( و )9(، )8و مواد ) سبت به  قد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف  ( ن

ست با ر ایت مفاد بند )پ( ماده )شرکت ملی نفت ایران م ا سبت به بازپرداخت هزینه6ز ا ستقیم، هزینه  ( ن ستقیم به همراه های م های غیرم

متعلقه به طرف دوم قرارداد به روال معمول در قراردادهای منعقده  ( Remuneration ) الزحمههزینه های تأمین مالی و نیز پرداخت حأ

 .در قرارداد اقدام نماید مشابه، در جدول زمانی توافأ شده

 

شرکت _13ماده شرکت ملی نفت ایران و یا  شرکت های طرف مذاکره با  هایی که مایل به حضور پیش از تحویل اطال ات مخازن نفت و  از به 

ه(، نفت ایران رسیدباشند )و صالحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نامه میدر مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب

شرکت سند رازداری و حفظ محرمانگیاین  سانند و طی آن متعهد  ( Confidentiality Agreement ) ها باید،  ضا بر این اطال ات را به ام

شرکت سند مذکور و نیز  ضاکننده  شرکت ام سان و دیگر افراد ذیرب   شنا ضرورت ب های تابعه آنشوند که مدیران، کارکنان، کار اید که حسب 

ز وبدین اطال ات دسترسی داشته باشند، اطال ات دریافتی را مطابأ با مفاد سند یادشده به شال کامالً محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون م 

شــرکت ملی نفت ایران )و ترتیباتی که در ســند یاد شــده مشــخص می شــود(، این اطال ات را در اختیار هیچ شــخص ثالثی قرار نخواهند داد 

شرکت ملی نفت ایران، ملزم به وهر ا صی قرار  رفته، طرف مقابل در برابر  شخا صورت غیرم از در اختیار ا شود که این اطال ات به  ه مشخص 

 .جبران خسارات ناشی از  دم ان ام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود

 

ها اشــاره شــده، باید نامه بدانبر مرا ات مواردی که به صــراحت در این تصــویبهای آن ،  الوه در تنظیم متن هر قرارداد و پیوســت _14هماد

سئولیت سی، روش ان ام پرداخت یا باز پرداخت های طرفین قرارداد در زمینهحقوق، تعهدات و م سابر سابداری و ح های مختلف مانند فرآیند ح

سی فنی، تعمیر و نگهداری، روش صادرات،   یری تولید،های اندازهمالی، بازر ست، واردات و  سالمت، ایمنی و محی  زی سانی،  آموزش نیروی ان

ــل اختالفات و زبان قرارداد نیز به  ــازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فص ــش قرارداد، فورس ماژور، رهاس ــرای  خاتمه و فس بیمه، محرمانگی، ش

 .روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص  ردد

 

برداری و به تبع آن ولیت  ملارد مخزن در دوره بهرهئباشند که به طور مشخص مسنامه میمقررات این تصویب قراردادهایی مشمول _157ماده

ــتمزد و بازپرداخت هزینه سبت به قراردادهای بیع متقابلهای طرف دوم قرارداد و پرداخت دس حأ الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به  ن

ضرورتمیزان موفقیت وی در تولید نفت و  از  سب نیازها و  شود. لذا قراردادهایی که ح شرکت ملی نفت ایران برای می  س   های  ملیاتی تو

سعه میدان شت تولید و یا دیگر  ملیات نفتی که من ر به تو شاف، نگهدا شرکتها یا مخزناکت  یدماتهای خها و یا افزایش بازیافت از مخازن با 

شرکت (OSC) نفتی صبهای حفاری( و یا پ)مانند  ساخت و ن ضه (EPC/E&C) یمانااران  کنند ان کاالها و خدمات مورد نیاز و دیگر  ر

ــود )ا م از این که پرداختمنعقد می ــورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای ش ــان به ص سی، تدارک کاال،  های به ایش مهند

 .باشندمربوط به خود بوده و مشمول این تصویبنامه نمیباشد(، کماکان تابع مقررات  (EPCF) ساخت، نصب و تأمین مالی

 

 .شودمی  11/8/1394هـ مورخ 52445/ت104089نامه شماره نامه جایگزین تصویبـ این تصویب16ماده
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