قانون اصالح قانون نفت
لاًَى انالح لاًَى ًفت قواضُ 25218
هسيطعاهل هحتطم ضٍظًاهِ ضؾوي وكَض
تا تَرِ تِ اًمضاي هْلت همطض زض هازُ ( )1لاًَى هسًي ٍ زض ارطاي هفاز تثهطُ هازُ ( )1لاًَى هصوَض ،يه ًؿرِ تهَيط «
لاًَى انالح لاًَى ًفت» تطاي زضد زض ضٍظًاهِ ضؾوي اضؾال هيگطزز.
ضئيؽ هزلؽ قَضاي اؾالهي ـ علي الضيزاًي
قواضُ 1390/4/8 473/22383
رٌاب آلاي زوتط هحوَز احوسيًػاز
ضياؾت هحتطم روَْضي اؾالهي ايطاى
زض ارطاي انل يىهس ٍ تيؿت ٍ ؾَم ( )123لاًَى اؾاؾي روَْضي اؾالهي ايطاى لاًَى انالح لاًَى ًفت وِ تا عٌَاى عطح
يه فَضيتي لاًَى ًفت ٍ گاظ تِ هزلؽ قَضاي اؾالهي تمسين گطزيسُ تَز ،تا تهَية زض رلؿِ علٌي ضٍظ يىكٌثِ هَضخ
 ٍ 1390/3/22تأييس قَضاي هحتطم ًگْثاى تِ پيَؾت اتالغ هيگطزز.
ضئيؽ هزلؽ قَضاي اؾالهي ـ علي الضيزاًي

هازُ1ـ هازُ ( )1لاًَى ًفت ههَب  1366/7/9وِ اظ ايي پؽ لاًَى ًاهيسُ هي قَز تِ قطح شيل انالح هيگطزز:
هازُ1ـ انغالحات ايي لاًَى زض هعاًي هكطٍح شيل تِ واض هيضٍز:
1ـ ًفتّ :يسٍضوطتَضّايي وِ تِ نَضت ًفت ذام ،هيعاًات گاظي ،گاظ عثيعي ،ليط عثيعي ،پلوِ ؾٌگْاي ًفتي ٍ هاؾِ ّاي
آغكتِ تِ ًفت تِ حالت عثيعي يافت قسُ ٍ يا عي عوليات تاالزؾتي تِ زؾت هي آيس.
2ـ گاظ عثيعيّ :يسضٍوطتَضّايي وِ زض ؾاظًسّاي گاظي هؿتمل ،گٌةزّاي گاظي ٍ يا هحلَل زض ًفت زض قطايظ هتعاضف تِ
حالت گاظ هَرَز اؾت ٍ يا عي عوليات تاالزؾتي ّوطاُ تا ًفت ذام تِ زؾت آيس.
3ـ هٌاتع ًفتيّ :ط يه اظ هٌاتع ٍ يا هراظى ظيطظهيٌي يا ضٍظهيٌي زض تمؿيوات زاذل ؾطظهيي ،آتْاي زاذلي ،ؾاحلي ،فالت
لاضُ ٍ تييالوللي هزاٍض مضظّاي وكَض ٍ آتْاي آظاز تيي الوللي وِ احتوال ٍرَز ًفت زض آى اؾت ٍ هكرهات فٌي ٍ هرتهات
رغطافيايي آى تَؾظ ٍظاضت ًفت هكرم هيگطزز.
4ـ عوليات تاالزؾتي ًفت :وليِ هغالعات ،فعاليتْا ٍ الساهات هطتَط تِ اوتكاف ،حفاضي ،اؾترطاد ،تْطُ تطزاضي ٍ نياًت اظ
هٌاتع ًفتي ،اىتمال ،شذيطُ ؾاظي ٍ نازضات آى هاًٌس پيرَييً ،مكِتطزاضي ،ظهييقٌاؾي ،غئَفيعيه ،غئَقيوي ،حفط ٍ ذسهات
فٌي چاّْا ،تعضيك گاظ ،آبَّ ،ا ٍ يا ّط فعاليتي وِ هٌزط تِ تطزاقت تْيٌِ ٍ حساوخطي اظ هٌاتع ًفتي گطزز ٍ ًيع احساث ٍ
تَؾعِ تأؾيؿات ٍ نٌايع ٍاتؿتِ ،تحسيس حسٍز ،ح فاظت ٍ حطاؾت آًْا تطاي عوليات تَليس ٍ لاتل عطضِ وطزى ًفت زض حس
رساؾاظي اٍليِ ،نازضات ،اؾتفازُ ٍ يا عطضِ تطاي عوليات پاييي زؾتي ضا قاهل قَز.
هَاضزي ًظيط هسيطيت ٍ ًظاضت تط تأهيي واالّا ٍ هَاز نٌعتي ،آهَظـ ٍ تأهيي ًيطٍي اًؿاًي ،ايزاز ٍ حفظ قطايظ ايوٌي،
تْساـت ٍ هحيظ ظيؿت ٍ اًزام وليِ فعاليتْاي الظم رْت ايزاز ،اضتماء ٍ اًتمال فٌاٍضي تطاي پكتيثاًي عوليات فَق رعء
عوليات تاالزؾتي هحؿَب هيقَز.
 5ـ عوليات پايييزؾتي ًفت :تِ وليِ هغالعات ،فعاليتْا ٍ الساهات هطتَط تِ عوليات تهفيِ ٍ پااليف زض تأؾيؿات پااليكي

رْت تَليس فطآٍضزُ ّاي ًفتي ٍ اؾتفازُ اظ آًْا تطاي تَليس هحهَالت پتطٍقيويايي ٍ اًتمال ،شذيطُ ؾاظي ،تَظيع ،فطٍـ
زاذلي ،نازضات ٍ ٍاضزات فطآٍضزُّاي ًفتي ٍ هحهَالت پتطٍقيويايي اعالق هيقَز.
هَاضزي ًظيط تأهيي واالّا ٍ هَاز نٌعتي ،آهَظـ ٍ تأهيي ًيطٍي اًؿاًي ،ايزاز ٍ ح فظ قطايظ ايوٌي ،تْساقت ٍ هحيظ ظيؿت
ٍ اًزام وليِ فعاليتْاي الظم رْت ايزاز ،اضتماء ٍ اًتمال فٌاٍضي تطاي پكتيثاًي عوليات فَق رعء عوليات پاييي زؾتي هحؿَب
هيقَز.
 6ـ ٍاحس عولياتيّ :ط ٍاحس ،ؾاظهاى ،هإؾؿِ يا قطوتي وِ عوليات تاالزؾتي يا پاييي زؾتي ًفت ضا تِ نَضت انلي ،فطعي،
ترههي ،عوَهي ٍ ذسهات رٌثي ًفتي تطاؾاؼ لَاًيي ٍ همطضات هطتَط عْسُ زاض اؾت.
7ـ تَليس نياًت قسُ اظ هٌاتع ًفت :وليِ عولياتي وِ هٌزط تِ تطزاقت تْيٌِ ٍ حساوخطي اضظـ التهازي تَليس اظ هٌاتع ًفتي
وكَض زض عَل عوط هٌاتع هصوَض هيقَز ٍ تاعج رلَگيطي اظ اتالف شذايط زض چطذِ تَليس ًفت تطاؾاؼ ؾياؾتْاي ههَب
هيگطزز.
 8ـ فطآٍضزُّاي ًفتي :وليِ هحهَالتي وِ زض تأؾيؿات فطآٍضي ٍ پااليف ًفت تِ زؾت هي آيس ٍ هيتَاًس تِعَض هؿتمين
ههطف ٍ يا زض ؾايط ٍاحسّاي عولياتي ٍ پتطٍقيويايي تِ هحهَل ًْائي تثسيل قَز .
9ـ هحهَالت پتضٍقيويايي  :وليِ هحهَالتي وِ زض تأؾيؿات پتطٍقيويايي اظ ًفت ٍ فطآٍضزُّاي ًفتي تِ زؾت هيآيس ٍ
هيتَاًس تِعَض هؿتمين ههطف ٍ يا تطاي تَليس هحهَل ًْائي زض عوليات اؾتفازُ قَز .
10ـ هحهَالت ًْائي :هحهَالتي وِ پؽ اظ تَليس ،اهىاى تَليس هحهَل زيگطي اظ آًْا ًيؿت ٍ تِعَض هؿتمين لاتليت ههطف
زاضًس.
11ـ اًتمال ًفت :وليِ الساهات ٍ عولياتي وِ تطاي اضؾال ًفت اؾترطاد قسُ يا اؾتحهال قسُ اظ هٌاتع ًفتي تِ تأؾيؿات
پااليكي ٍ پتطٍقيويايي ٍ پاياًِ ّاي نازضاتي اًزام هيگيطز .ايي تعطيف ،اضؾال ًفت اظ هثازي ٍاضزاتي تِ تأؾيؿات پااليفي ٍ
پتطٍقيويايي ضا ًيع قاهل هيگطزز.
12ـ اًتمال فطآٍضزُّاي ًفتي :وليِ الساهات ٍ عولياتي وِ تطاي اضؾال فطآٍضزُ ّاي ًفتي اظ تأؾيؿات پااليكي ،هثازي ٍاضزاتي ٍ
اًثاضّاي انلي ٍ تساضواتي ،هثازي تَظيع ،تأؾيؿات پتطٍقيويايي ٍ يا پاياًِ ّاي نازضاتي اًزام هيگيطز.
13ـ ذغَط لَلِ :وليِ ذغَط اًتمال هٌاتع ًفتي تِ تأؾيؿات پااليكي ٍ پتطٍقيويايي ٍ يا هثازي نازضات ٍ ٍاضزات ٍ ّوچٌيي
ذغَط اًتمال فطآٍضزُّاي ًفتي ٍ هحهَالت پتطٍقيويايي تِ اًثاضّاي انلي ٍ هثازي تَظيع زاذلي ٍ پاياًِ ّاي نازضاتي وِ اظ
عطيك لَلِ اًزام هيقَز.
14ـ تزاضت ًفت ،فطآٍضزُّاي ًفتي ٍ هحهَالت پتطٍقيويايي :تِ الساهات ٍ عوليات تاظاضياتي ،ليوت گصاضي ٍ عمس لطاضزاز
ذطيس ٍ فطٍـ ،نازضات ٍ ٍاضزات ،اًتمال (تطاًعيت) ،هثازلِ ٍ هعاٍضِ ًفت ،فطآٍضزُ ّاي ًفتي ٍ هحهَالت پتطٍقيويايي اعالق
هيقَز.
15ـ شذيطُؾاظي ًفت ٍ فطآٍضزُّاي ًفتي :وليِ الساهات ٍ عوليات هطتَط تِ شذيطُ ؾاظي ٍ تاظآٍضي ًفت ،فطآٍضزُّاي ًفتي ٍ
هحهَالت پتطٍقيويايي زض هراظى ؾغحي فلعي ،تتٌي ،ظيطظهيٌي اعن اظ هغاضُّاي ؾٌگي ٍ ًوىي ٍ هراظى ترليِ قسُ ًفت ٍ
هعازى هتطٍوِ اؾت وِ رْت تحَيل تِ پاياًِّاي نازضاتي ،تأهيي ذَضان ٍاحسّاي پااليكي ٍ پتطٍقيويايي تِ هٌظَض
رلَگيطي اظ تَلف فعاليت ٍاحسّاي عولياتيّ ،وؿاى ًوَزى ٍ افعايف ويفيت ًفت ٍ فطآٍضزُ ّاي ًفتي ٍ ايزاز تَاظى تيي
تَليس ٍ ههطف اًزام هيقَز.
16ـ لطاضزاز ًفتي :تَافك زٍ يا چٌس راًثِ تيي ٍظاضت ًفت يا ّط يه اظ قطوتْاي ا نلي تاتعِ آى يا ّط ٍاحس عولياتي تا يه يا
چٌس ٍاحس عولياتي يا اقرال حميمي يا حمَلي زض زاذل يا ذاضد اظ وكَض وِ تطاؾاؼ لَاًيي هَضَعِ ،اًزام توام يا لؿوتي
اظ عوليات تاالزؾتي ٍ پاييي زؾتي ٍ يا تزاضت ًفت ،فطآٍضزُّاي ًفتي ٍ هحهَالت پتطٍقيويايي ،هَضز تعْس لطاض هي گيطز.
17ـ اهَض حاوويتي نٌعت ًفت :اعوال حك حاوويت ٍ هالىيت عوَهي اظ عطف روَْضي اؾالهي ايطاى تط هٌاتع ًفتي ٍ

ؾياؾتگصاضي ،تطًاهِضيعيّ ،سايت ٍ ضاّثطي ٍ ًظاضت عاليِ تط الساهات ارطائي زض نٌعت ًفت ٍ پتطٍقيوي اعن اظ عوليات
تاالزؾتي ٍ پايييزؾتي اؾت.
18ـ قطوتْاي انلي تاتعِ ٍظاضت ًفت :قطوتْاي هلي ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليف ٍ پرف فطآٍضزُ ّاي ًفتي ايطاى وِ تاتع
ٍظاضت ًفت هيتاقٌس.
19ـ قطوتْاي فطعي تاتعِ ٍظاضت ًفت :قطوتْايي وِ تيف اظ پٌزاُ زضنس ( )%50ؾْام آًْا هتعلك تِ قطوتْاي انلي تاتعِ
ٍظاضت ًفت اؾت.
هازُ2ـ هازُ ( )2لاًَى تِ قطح شيل انالح هيگطزز:
هازُ2ـ وليِ هٌاتع ًفتي رعء اًفال ٍ حطٍتْاي عوَهي اؾت  .اعوال حك حاوويت ٍ هالىيت عوَهي تط هٌاتع هصوَض تِ ًوايٌسگي
اظ عطف حىَهت اؾالهي تط عْسُ ٍظاضت ًفت اؾت.
هازُ3ـ هازُ ( )3لاًَى تِ قطح شيل انالح هيگطزز:
هازُ3ـ ًظاضت تط اعوال حك حاوويت ٍ هالىيت عوَهي تط هٌاتع ًفتي تِ عْسُ « ّيأت عالي ًظاضت تط هٌاتع ًفتي » اؾت وِ تِ
هَرة ايي لاًَى ٍ تا تطوية ظيط تكىيل هيقَز:
1ـ ٍظيط ًفت تِ عٌَاى زتيط ّيأت
2ـ هعاٍى تطًاهِضيعي ٍ ًظاضت ضاّثطزي ضئيؽروَْض
3ـ ٍظيط اهَض التهازي ٍ زاضايي
4ـ ضئيؽ ول تاًه هطوعي روَْضي اؾالهي ايطاى
 5ـ ضئيؽ وويؿيَى اًطغي هزلؽ قَضاي اؾالهي
 6ـ ضئيؽ وويؿيَى تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ هحاؾثات هزلؽ قَضاي اؾالهي
7ـ زازؾتاى ول وكَض
 8ـ زٍ ًفط اظ هعاًٍيي ٍظاضت ًفت تِ اًتراب ٍظيط ًفت
تثهطُ1ـ وليِ اعضاء ّيأت ،حك ضأي زاضًس.
تثهطُ2ـ رلؿات ّيأت تا تعساز حسالل ّفت ًفط اظ اعضاء ضؾويت هي ياتس ٍ حضَض زازؾتاى ول وكَض ٍ يىي اظ ضؤؾاي
وويؿيًَْاي هصوَض العاهي اؾت.
تثهطُ3ـ تهويوات ايي ّيأت تا ضأي اوخطيت هغلك حاضطاى ،لغعي اؾت.
هازُ4ـ هازُ ( )7لاًَى تِ قطح شيل انالح هيگطزز:
هازُ7ـ ٍظايف ّيأت عالي ًظاضت تط هٌاتع ًفتي تِ قطح ظيط اؾت :
1ـ ًظاضت تط ارطاي لاًَى ارطاي ؾياؾتْاي ولي انل چْل ٍ چْاضم ( )44لاًَى اؾاؾي ههَب  ٍ 1386/11/8انالحات تعسي
آى زض حَظُ ًفت ٍ گاظ
2ـ تطضؾي ٍ اضظياتي ارطاي ؾياؾتْاي ضاّثطزي ٍ تطًاهِّاي ههَب ٍظاضت ًفت زض فطآيٌس نياًت اظ هٌاتع ًفت ٍ گاظ تِ هٌظَض
تطزاقت تْيٌِ ٍ حساوخطي اضظـ افعٍزُ التهازي اظ هٌاتع هصوَض
 3ـ تطضؾي ٍ اضظياتي هتي ،حزن هالي ،تعْسات ،همساض هحهَل ٍ ظهاى ارطاي لطاضزازّاي هْن ًفت ٍ گاظ زض رْت نياًت اظ
عَايس حانل اظ اًفال عوَهي زض حَظُ ًفت ٍ گاظ ٍ اهىاى ارطاي لطاضزاز
4ـ تْيِ گعاضـ ؾاالًِ ٍ اضائِ تِ همام ضّثطي ٍ هزلؽ قَضاي اؾالهي
تثهطُ ـ چگًَگي تكىيل ٍ ازاضُ رلؿات ّيأت عالي ًظاضت تط هٌاتع ًفتي تطاؾاؼ زؾتَضالعولي اؾت وِ حساوخط ؾِ هاُ پؽ
اظ اتالغ ايي لاًَى تا پيكٌْاز ٍظيط ًفت تِ تهَية ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس.
هازُ 5ـ يه هازُ تِ قطح شيل تِ عٌَاى هازُ ( )12تِ لاًَى الحاق هيگطزز:

هازُ12ـ تِ هٌظَض ارطاء ٍ تحمك عطحْاي ؾطهايِگصاضي ٍ تأهيي ّعيٌِّاي راضي نٌعت ًفت ،زضنسي اظ اضظـ ًفت ذام،
گاظ عثيعي ٍ هيعاًات گاظي تَليسي وِ زض لَاًيي تَزرِ ؾاالًِ ول وكَض تعييي هي قَز ،تِ ٍظاضت ًفت اظ عطيك قطوتْاي
انلي تاتعِ شيضتظ ترهيم هيياتس تا تطاؾاؼ لَاًيي هَضَعِ ّعيٌِ قَز.
هازُ 6ـ يه هازُ تِ قطح شيل تِ عٌَاى هازُ ( )13تِ لاًَى الحاق هيگطزز:
هازُ 13ـ تِ هٌظَض تأهيي هٌاتع اهَض ظيطتٌائي وكَض ،زضنسي اظ زضآهسّاي حانل اظ نازضات ًفت ذام ،هيعاًات گاظي ٍ گاظ
عثيعي پؽ اظ وؿط اضظـ گاظ ٍاضزاتي ترهيم هيياتس .هيعاى زضنس ٍ چگًَگي اؾتفازُ اظ زضآهسّاي حانلِ هصوَض عثك
لَاًيي تطًاهِ ٍ تَزرِ ؾاالًِ ول وكَض تعييي هيقَز.
هازُ7ـ يه هازُ تِ قطح شيل تِ عٌَاى هازُ ( )14تِ لاًَى الحاق هيگطزز:
هازُ 14ـ وليِ زضآهسّاي حانل اظ فطٍـ ًفت ذام ،گاظ عثيعي ٍ هيعاًات گاظي زض چْاضچَب لاًَى تطًاهِ پؽ اظ وؿط
پطزاذتْاي تيع هتماتل ،تِعَض هؿتمين تِ ذعاًِزاضي ول وكَض ًعز تاًه هطوعي ٍاضيع هيقَز ٍ زضنسّاي همطض زض هَاز (ٍ )5
( )6ايي لاًَى ،عثك لَاًيي ٍ همطضات هطتَعِ تطزاقت ٍ پطزاذت هيگطزز.
تثهطُ 1ـ زضآهس حانل اظ هيعاًات گاظي تَليسي پؽ اظ ٍاضيع تِ حؿاب تاًه هطوعي ٍ وؿط وؿَضات لاًًَي هطتَط ،تا اعالم
ذعاًِزاضي ول وكَض تِعَض واهل تاتت علي الحؿاب ؾْن هصوَض زض هازُ ( )5زض اذتياض ٍظاضت ًفت اظ عطيك قطوتْاي انلي
تاتعِ آى لطاض هيگيطز.
تثهطُ 2ـ زضآهس حانل اظ فطٍـ ًفت ذام ٍ هيعاًات گاظي هاظاز تط ليوتْاي هٌسضد زض لَاًيي تَزرِ ؾاالًِ ول وكَض پؽ اظ
وؿط وؿَضات لاًًَي عثك لاًَى تطًاهِ تِ حؿاب شذيطُ اضظي ًعز تاًه هطوعي ٍاضيع هيگطزز تا تطاؾاؼ لَاًيي هَضَعِ ّعيٌِ
قَز.
هازُ 8ـ يه هازُ تِ قطح شيل تِ عٌَاى هازُ ( )15تِ لاًَى الحاق هيگطزز:
هازُ15ـ ٍظاضت ًفت ٍ قطوتْاي تاتعِ يه ًؿرِ اظ لطاضزازّاي هٌعمسُ هطتَط تِ نازضات گاظ عثيعي ٍ گاظ عثيعي هايع قسُ ٍ
لطاضزازّاي اوتكاف ٍ تَؾعِ زض هيازيي ًفتي وِ هتضوي تعْسات تيف اظ پٌذ ؾال اؾت ضا تِ نَضت محطهاًِ تِ هزلؽ
قَضاي اؾالهي تؿلين هيًوايس.
هازُ9ـ هازُ ( )12لاًَى تِ عٌَاى هازُ ( )16تِ قطح شيل انالح هيگطزز:
هازُ16ـ اظ تاضيد تهَية ايي لاًَى ،لاًَى ًفت ههَب  1353/5/8لغَ هيگطزز.
لاًَى فَق هكتول تط ًِ هازُ ٍ زٍ تثهطُ زض رلؿِ علٌي ضٍظ يىكٌثِ هَضخ تيؽت ٍ زٍم ذطزازهاُ يىْعاض ٍ ؾيهس ٍ ًَز
هزلؽ قَضاي اؾالهي تهَية ٍ زض تاضيد  1390/4/1تِ تأييس قَضاي ًگْثاى ضؾيس.
ضئيؽ هزلؽ قَضاي اؾالهي ـ علي الضيزاًي

