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 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

   

 1356,3,17مصوب  

  :باشد اختیارات زیر می شرکت داراي حقوق و 4به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده  - 5ماده  

منظور از شرکت   .از ایران یا انحالل آنها خارجایجاد شرکتهاي فرعی و شرکتهاي وابسته و شعب و نمایندگیها در ایران و  -الف  

  :فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که

 .کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد - 1

متعلق به شرکت ملی نفت ایران  کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آن شرکت یا شرکتها - 2

 .باشد

متعلق به شرکت ملی نفت ایران یا  از شرکت وابسته مذکور در این اساسنامه هر شرکتی است که قسمتی از سهام آن منظور 

 .شرکتهاي فرعی آن باشد

همچنین خریداري و تملک سهام  انعقاد قراردادهاي همکاري و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران، -ب 

انعقاد قرارداد به منظور اجراي عملیات اکتشاف و توسعه منابع نفت خام و گاز   .نتقال آنهاحق فروش و ا شرکتهاي دیگر با

بود قراردادهایی که به  مقررات قانون نفت خواهد همچنین مشارکت براي ایجاد پاالیشگاه در داخل کشور مشمول طبیعی

یکی از شرکتهاي فرعی  گازي و پتروشیمی بینهاي  فرآورده منظور تولید و پخش و حمل و نقل و تصفیه و صدور و فروش

 شود پس از تصویب مجمع عمومی شرکت فرعی مربوط و با ایرانی یا خارجی منعقد می شرکت با اشخاص و مؤسسات

تواند هر  شرکت با تصویب مجمع عمومی می  .هاي خارجی قابل اجراء خواهد بود مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه رعایت

شرط آن که مالکیت  به (شود  هاي صنایع نفت، پتروشیمی و گاز ایجاد می رشته ي وابسته را که براي فعالیت دریک از شرکتها

 از مزایایی که به موجب این اساسنامه جهت) پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شرکت باشد بیش از

گردد از کلیه معافیتها و مزایاي  ان تشکیلشرکتهاي فرعی شرکت که تحت قوانین ایر. نماید شرکت مقرر شده است برخوردار

که در اجراي عملیات ) اعم از حقیقی یا حقوقی (مؤسسات و اشخاص خارجی   .مند خواهند بود مقرر در این اساسنامه بهره

 3ماده  2شمول تبصره  به شرط معامله متقابل از نمایند ماده با شرکت یا شرکتهاي فرعی آن قرارداد منعقد می موضوع این

هاي خارجی مصوب  سرمایه نامه اجراي قانون جلب و حمایت آیین هاي خارجی و بند ج ماده یک قانون جلب و حمایت سرمایه

در مورد هر قرارداد نفتی که دولت نیز عالوه بر شرکت به عنوان طرف اول آن را   .مستثنی خواهند بود کمیسیونهاي مجلسین

توانند  مجامع عمومی شرکتهاي فرعی گاز و پتروشیمی می  .دولت عمل خواهد کرد کرده است شرکت به عنوان نماینده امضاء

موجب قانون  تصویب این اساسنامه به تغییرات الزم را در قراردادهاي مشارکتی که مقدم بر تاریخ بر حسب اقتضاء اصالحات و

) 2531( 1351ب اردیبهشت ماهمصو و قانون توسعه صنعت گاز) 2524( 1344توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه 

اصالحات و تغییرات مزبور با توجه به ماده . رسیده است به عمل آورند منعقد گردیده و به تصویب مقامات مقرر در آن قوانین



شرکتهاي فرعی  .شد بعد از تأیید هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد) 2533( 1353مرداد  8مصوب  نفت قانون 29

 .تأیید از طریق دولت به مجلسین خواهند داد ش این گونه اصالحات و تغییرات را ظرف مدت سه ماه از تاریخمذکور گزار

شرکتهاي فرعی و وابسته که در ساختن  تواند با تصویب مجمع عمومی بر حسب مصلحت و اقتضاء در مورد بعضی از شرکت می 

درصد سهام متعلق به خود را طبق  99کنند تا  وشیمی فعالیت میمحصوالت پتر و یا 4موضوع بند ب ماده  هاي فرعی فرآورده

  .فروش برساند کارکنان ایرانی شرکتهاي مزبور و یا ایرانیان دیگر به مالکیت واحدهاي تولیدي به قانون گسترش

ا حقی که طبق تحصیل هر گونه مال ی خرید و فروش و اجاره و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول همچنین -ج 

 واگذاري بالعوض اموال شرکت به ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و  .گردد شرکت منتقل می قوانین کشوري به

اند منوط به تصویب  تشکیل شده مذهبی که طبق قوانین ایران شهرداریها و همچنین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و

 .هیأت مدیره خواهد بود

دادن وام و اعتبار در خارج   .هاي شرکت برنامه گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور اجراي -د  

وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب مجمع عمومی  کشور و یا گرفتن وام و اعتبار از خارج کشور با موافقت

 .تبار در داخل کشور در حدود بودجه مصوب شرکت خواهد بوداعطاء وام و اع  .صاحب سهام خواهد بود نمایندگان

  .انجام مطالعات و تحقیقات و بررسیهاي فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادي -ه 

و تأسیسات و تهیه و ایجاد و اداره وسایل  ها و دستگاهها خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه -و  

آهن یا بندر و انواع سرویسهاي مخابراتی  ایجاد و به کار انداختن راه  .دریایی و هوایی و نقل و ارتباط زمینی و ملو تسهیالت ح

 .دولت خواهد بود اجازه قبلی سیم و هواپیمایی در مواردي که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به بی باسیم و

منظور انجام مقاصد مذکور در این  هایی که در اختیار شرکت است به ناقدام به هر گونه عملیات براي استفاده از زمی -ز  

 .اساسنامه

 .و یا خارجی انعقاد قراردادهاي استخدام یا خدمات یا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی -ح 

هاي مربوط  ها و طریقهاختراعات و طرح هاي اختراع و تحصیل حق استفاده و هر گونه اطالعات درباره تملک و ثبت پروانه -ط 

  .صنایع وابسته به آن به صنعت نفت و

 .مشتقات آن هاي نفتی و انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده -ي 

اجرا نمایندگیها و یا پیمانکاران به موقع  تواند در مواردي که مقتضی بداند برخی از عملیات خود را به وسیله شرکت می -ك 

 .بگذارد

  :شرکت و شرکتهاي فرعی آن از تسهیالت زیر استفاده خواهند نمود - 9ماده  

خود در ایران ضروري بداند از قبیل  بدون تحصیل پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را منحصراً براي عملیات -الف  

 -مصالح ساختمانی و اثاثه  -مواد شیمیایی و مواد معدنی  -و قطعات یدکی  ها و اجزاي آن افزار و ادوات کارخانه ماشین آالت



 -بارگیري و اسکله  تجهیزات –خطوط لوله و تلمبه  -وسائل مخابراتی  -آموزشی  نقل و وسائل ایمنی و وسائل حمل و

شرکتهاي   .خارج کشور وارد نمایدبیمارستانها و درمانگاهها از  طبی دارو و کلیه لوازم -وسائل آزمایشگاه  -تأسیسات بندري 

هاي  در مواردي که دولت اخذ پروانه  .خواهند نمود وابسته در مورد تحصیل پروانه ورود کاال از مقررات عمومی مملکتی استفاده

 .خواهد داد داروهاي مخدر ضروري بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق و

قانون تشویق صادرات و تولید  3ماده  شرکت و شرکتهاي فرعی و شرکتهاي وابسته آن از مزایا و معافیتهاي مقرر در بند ج از 

اصالحی  97استفاده از معافیت مقرر در ماده . استفاده خواهند نمود و سایر قوانین مملکتی) 2513(1333اسفند  4مصوب 

تصویب وزارت  در مورد طرحهاي به خصوص منوط به پیشنهاد شرکت و) 2528(1348مستقیم مصوب اسفند  قانون مالیاتهاي

شرکتهاي وابسته که پیش از تاریخ تصویب این اساسنامه طبق قراردادهاي مصوب مجلسین   .امور اقتصادي و دارایی خواهد بود

و قانون توسعه صنعت گاز مصوب  )2524( 1344مصوب تیر ماه  یا قراردادهایی که به استناد قانون توسعه صنایع پتروشیمی و

معافیتهاي مقرر در قراردادهاي مربوط  اند کماکان از مزایا و پرداخته منعقد گردیده است به کار) 2531( 1351اردیبهشت ماه 

 ادارات گمرك ایران در ترخیص کاالهاي وارداتی شرکت و شرکتهاي فرعی و وابسته آن حق  .برخوردار خواهند بود به خود

کاالهاي مزبور بدون احتیاج به ارائه مدرك به   .فراهم خواهند آورد ویت قائل خواهند بود و کلیه تسهیالت الزم را در این بارهاول

شرکت و   .گردید در هر مورد حین یا پس از ترخیص به گمرك ارسال خواهد معافیت ترخیص خواهد شد و مدارك الزم

اند به یکدیگر انتقال دهند و این  گمرکی وارد نموده کاالهایی را که با استفاده از معافیتتوانند  شرکتهاي فرعی و وابسته آن می

کاالهایی که شرکت یا شرکتهاي فرعی و وابسته به   .شود مستقیم شرکت انتقال گیرنده تلقی می حکم واردات گونه انتقاالت در

گاه  و هر. آزاد خواهند بود وش آن در داخل یا صدور آن به خارجنداشته باشند نسبت به فر آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج

 .به پرداخت حقوق گمرکی است کاالهاي مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخل مشروط

ت و مقدار و شود و از حیث قیم می شرکت و شرکتهاي فرعی و وابسته آن مکلفند در مورد کاالهایی که در داخل کشور تهیه 

  .کند از محصوالت و مصنوعات کشور استفاده کنند می مشخصات احتیاجات آنها را مرتفع نوع و مرغوبیت و

ادارات محلی و شهرداریها معاف  صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و -ب 

 .گمرکی الزم است تهیه و به گمرك محل تسلیم خواهد کرد آمارهایی را که براي  شرکت اظهارنامه خواهد بود ولی
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