تاریخ تصویب 9919/20/91 :شماره ابالغیه  92991/319 :تاریخ ابالغیه 9919/29/20 :
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( )909قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که با عنوان
طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود ،با تصویب در جلسهه علنهی روز سهه شهنوه مهور
 9919/0/91و تأیید شورای محترم نگهوان ،به پیوست ابالغ می گردد .
رئیس مجلس شورای اسالمی ه علی الریجانی
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 9ه وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در بخش نفت و گاز ،سیاستگذاری ،راهوری ،برنامه
ریزی و نظارت بر کلیه عملیات باالدستی و پایین دستی صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی تشکیل شده است و بهه نماینهدگی
از طرف حکومت اسالمی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می نماید .
ماده0ه اصطالحات و تعاریف مندرج در ماده ( )9قانون اصالح قانون نفت مصوب  9912/9/09در این قانون معتور است .
ماده9ه وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است:
الف ه امور حاکمیتی و سیاستگذاری
1ه تعیین خط مشی ها و سیاستهای راهوردی عملیات باالدستی و پایین دستی نفت
2ه تهیه و تنظیم برنامه های راهوردی عملیات باالدستی و پایین دستی صهنعت نفهت ،گهاز ،پتروشهیمی و پاالیشهی مطهابق خهط
مشیها و سیاستهای ابالغی و نظارت بر حُسن اجرای آنها
 3ه تعیین و بازنگری و نظارت بر حُسن اجرای استانداردهای صنعت نفهت ،گهاز ،پتروشهیمی و پاالیشهی بها همکهاری دسهتگاههای
اجرائی ذی ربط و صدور گواهینامه های الزم
 4ه تدوین رویه ها و دستورالعملهای اجرائی جهت حفاظت ،نگهداری و ارتقای سطح سالمت ،بهداشهت ،ایمنهی و محهیط زیسهت و
پدافند غیرعامل در صنعت نفت ،با هماهنگی دستگاههای اجرائی و نهادهای ذی ربط و نظارت بر اجرای آنها
5ه وضع مقررات و صدور دستورالعملهای الزم برای حُسن انجام امور اکتشاف ،توسعه ،تولید ،انتقال ،حفه حهریم خطهوو لولهه و
تأسیسات ،ذخیره سازی ،توزیع و مصرف فرآورده های نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمی
 6ه تأمین حفاظت و حراست از منابع ،تأسیسات ،شوکه های خطوو لوله  ،برق و مخابرات ،ابنیه ،امهوال و اسهناد متعلهق بهه وزارت
نفت و شرکتهای تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همکاری نهادهای امنیتی ،نظامی ،انتظامی و پدافندی
 7ه تعیین خط مشی مؤثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده های نفتی و گاز و محصوالت نهائی پتروشیمی به جای صدور نفهت
خام و گاز طویعی موتنی بر شاخصهای اقتصادی ،مزیتهای رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش

8ه تأیید و اعالم رسمی آمار و اطالعات میادین و ذخایر نفت و گاز کشور
 9ه تعیین و ابالغ معیارها ،مقررات و دستورالعمل های بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیهزات ،فرآینهدها و سهامانه (سیسهتم)های
مصرف کننده انرژی و نظارت بر حُسن اجرای آنها با هماهنگی دستگاههای مربوطه
 10ه سیاستگذاری و مدیریت تقاضای سوخت به منظور بهینه سازی مصرف سوخت در چههارچوب قهانون اصهالح الگهوی مصهرف
انرژی مصوب 9911/90/4
ب ه امور نظارتی
1ه نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور
2ه نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی
3ه نظارت بر فرآیند تجارت نفت ،گاز ،فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی
 4ه نظارت بر فرآیند تأمین ،توزیع و تنظیم بازار نفت و فرآورده های نفتی و گاز در داخل کشور
5ه نظارت بر فرآیند سرمایه گذاری صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه گهذاری
و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه گذاریهای این صنایع در خارج از کشور براساس مقررات مربوو
6ه اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه های مالی ،فنی ،اداری ،حقوقی ،بازرگانی ،پژوهشی ،قراردادهها و سهایر
امور
7ه نظارت و پایش مجوزها و پروانه های صادره در عملیات باالدستی و پایین دستی نفت
8ه نظارت بر فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی
پ ه امور اجرائی
1ه تلفیق برنامه های عملیا تی ،مالی و بازرگانی شرکتهای اصلی تابعه و تطویق آن با خهط مشهی هها و سیاسهتهای ابالغهی جههت
تنظیم برنامه جامع صنعت نفت
2ه تهیه ،تنظیم و انتشار ترازنامه ساالنه حاملهای انرژی
3ه تدوین نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت منابع مالی
4ه صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخشهای غیردولتی در عملیات پایین دستی صهنعت نفهت،
گاز ،پتروشیمی و پاالیشی با رعایت قوانین و مقررات
 5ه صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صالحیت برای اکتشاف ،توسعه ،استخراج و تولید از کلیه
میادین نفت و گاز کشور
6ه شناسایی ،آمایش و پیشنهاد مکانهای مناسب برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی و
پاالیشی در چهارچوب برنامه های آمایش سرزمین و اعمال سیاستهای حمایتی و نظارتی بر فرآیند توسهعه و اداره ههر یهک از ایهن
مناطق در امور مرتوط با نفت و گاز

 7ه تأیید صالحیت تشکیل انجمنها ،تشکلهای تولیدی ،تجاری و خدمات مهندسی در صنعت نفت ،گاز ،پتروشهیمی و پاالیشهی بهه
منظور صدور مجوز تشکیل و نظارت بر آنها با رعایت قوانین و مقررات
8ه تهیه ،تدوین و ابالغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی کشور متناسهب بها نهر عوامهل منهدرج در
فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذی ربط
 9ه تهیه و تدوین فهرست و ارزیهابی صهالحیت سهازندگان ،پیمانکهاران و مشهاوران در رشهته ههای تخصصهی صهنعت نفهت ،گهاز،
پتروشیمی و پاالیشی برابر قوانین و مقررات
10ه تدوین و ابالغ نظام جامع فناوری اطالعات و ارتواطات منابع سازمانی و نظارت بر طراحی و استقرار زیرساختها و سهامانه ههای
ذی ربط در کلیه سطوح فعالیت صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی
 11ه ایجاد ساز و کارهای الزم برای گسترش عرضه نفت خام ،میعانات گازی ،فرآورده های نفتهی و محصهوالت پتروشهیمی اعهم از
مصرف داخلی و صادراتی از طریق بورس با رعایت الزامات قانونی و با مشارکت دستگاهها و نهادهای ذی ربط
ت ه امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی
 1ه تأیید طرحهای توسعه ای و سرمایه گذاری صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی بهه منظهور تکمیهل زنجیهره تولیهد و ایجهاد
ارزش افزوده بیشتر
 2ه ایجاد ساز و کار مؤثر برای جذب منابع مهالی موردنیهاز داخلهی و خهارجی بهه منظهور اجهرای طرحههای توسهعه ای و حفه و
نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات
 3ه جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میهادین هیهدروکربوری بها اولویهت میهادین مشهتر

از طریهق

طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گهاز
موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده
ث ه امور منابع انسانی ،علمی و فناوری
1ه حف و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی ،دانشگاهی ،تحقیقاتی ،پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سهطح علمهی و عملیهاتی و
مهارتهای فنی و کاربردی موردنیاز صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور
2ه تهیه و انتشار نشریه های علمی ،فنی و تخصصی داخلی و بین المللی به منظهور ارتقهای سهطح دانهش در صهنعت نفهت ،گهاز،
پتروشیمی و پاالیشی برابر قوانین و مقررات
 3ه تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی و نظارت بر حُسن اجرای آن
. 4ه تدوین نظام جامع کیفیت کاال و خدمات به منظور ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات داخلهی و اعمهال سیاسهتهای حمهایتی از
بومی سازی و طراحی و ساخت تجهیزات و تأسیسات موردنیاز صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشهی بها همهاهنگی دسهتگاههای
اجرائی ذی ربط در داخل کشور

5ه اتخاذ سیاست های حمایتی درمورد شرکتها و مؤسسات داخلی حهوزه صهنعت نفهت ،گهاز ،پتروشهیمی و پاالیشهی بهه منظهور
توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آنها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصهه ههای بهین المللهی و در
راستای ارتقای شاخصهای بهره وری در اقتصاد ملی
6ه تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامه ریزی و حمایت از فناوریها و فعالیتهای دانش بنیان برای استفاده از فناوریهای پیشهرفته و
انتقال دانش فنی در صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی با همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاههای ذی ربط
 7ه یکپارچه سازی و همسو نمودن اولویتهای پژوهشی و فناوری صنعت نفت با سیاستها و برنامه های ملی در حوزه علم و فناوری
8ه فراهم کردن زیرساختهای نظام پژوهشی و فناوری با تقویت منابع انسانی ماهر و متخصص موردنیاز صنعت نفت بها همهاهنگی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 9ه حمایت از توسعه کاربرد فناوریهای نوین تودیل انرژی در بخشهای مختلف مصرف و جهایگزینی اقتصهادی حاملههای انهرژی بها
استفاده از توسعه ظرفیتهای محلی انرژی
ج ه امور بین الملل
 1ه تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی کشور و مشارکت در فرآیند توسعه امنیت ملی با استفاده از منابع انرژی با همکاری دسهتگاهها
و نهادهای ذی ربط در چهارچوب سند ملی راهورد انرژی کشور و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران
 2ه برقراری روابط بین المللی ،مذاکره و انعقاد تفاهمنامه ها ،موافقتنامه ها و مقاوله نامه های دو یا چندجانوه با دولتها و مؤسسهات
بین المللی در زمینه های علمی ،فنی ،صنعتی ،تجاری و سرمایه گذاری در صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی به نماینهدگی از
طرف دولت با رعایت قوانین
 3ه عضویت یا نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در کلیه سازمانها ،مجامع و کنفرانسهای بین المللی ذی ربط با رعایت قوانین
ماده4ه وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت است
ماده 3ه اعضای هیأت مدیره شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نماینهدگان صهاحوان
سهام شرکتهای مذکور با حکم وزیر منصوب می شوند .اعضای ههیأت مدیره شرکتهای اصلی تابعه از بین خهود یهک نفهر را جههت
احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می نمایند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می گردد .
ماده 6ه اساسنامه شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد
ماده7ه شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماده 1ه بودجه ساالنه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیالتی ،وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به عنوان دسهتگاه اجرائهی
در قانون بودجه سنواتی کل کشور درج می شود .
ماده 1ه وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کالن تشکیالتی خود را تهدوین کنهد و بهه تأییهد
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برساند
ماده 92ه نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحهدهای
عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشهتر

و حفه

نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قهوانین و
مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه مهی شهود و حهداک ر
ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد .
ماده 99ه واگذاری و اجرای طرحهای مربوو به اکتشاف ،توسعه ،تولید ،تعمیر و نگهداشت میادین مشتر

نفت و گاز با تأییهد وزیهر

نفت و فقط با رعایت آیین نامه معامالت شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مست نی است .
توصره9ه در اجرای این ماده ،تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضهوع مهاده ( )9قهانون حهداک ر اسهتفاده از تهوان فنهی
مهندسی ،تولیدی ،صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375بهر
عهده وزیر نفت است .
توصره0ه ترخیص کاالها و ماشین آالت مربوو به طرحهای موضوع این ماده از موادی گمرکی کشهور ،قوهل از پرداخهت مالیهات بهر
ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه های گمرکی ،بالفاصله پس از ثوت در موادی فوق با تعهد ذی حسابی و تأیید وزیر نفت مجاز
است و حقوق متعلقه پس از محاسوه و اعالم به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می شود .تمدیهد مهوارد ورود موقهت بهه
روش فوق مجاز است .
ماده90ه وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است .
ماده 99ه وزارت نفت مکلف است به منظور تدوین و تنظیم مقررات الزم و بهوود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گهاز و صهنایع
مرتوط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعهاالن اقتصهادی ایهن بخهش و جلهوگیری از انحصهار ،سهازوکار الزم را بها
مشارکت شورای رقابت موضوع ماده ( )39قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی مصوب 9917/9/03
مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصالحیه های بعدی آن به تصویب هیأت وزیران برساند .
ماده  94ه کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه از نظر بازنشستگی و اموررفاهی تهابع صهندوقهای بازنشسهتگی ،پهس انهداز و رفهاه
کارکنان صنعت نفت می باشند که اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صالح می رسد .
توصره9ه وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوقهای مذکور جزء دارایی های وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمی باشد .
توصره 0ه کهلیه درآمدهای صنهدوقهای مذکور از محل به کهارگیری منابع آنهها بهه اسهت نای کسهور بازنشسهتگی سههم کارکنهان و
کارفرما ،سود سپرده نزد بانکها و وام کارکنان عضو مشمول مالیات قانونی می باشد .
ماده93ه از تاریخ تصویب این قانون ،الیحه قانونی تأسیس وزارت نفهت ،مصهوب  9931/7/1و الیحهه قهانونی مهتمم الیحهه قهانونی
تأسیس وزارت نفت ،مصوب 29/3/1359لغو می گردد .قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسهه علنهی روز سهه شهنوه مهور
نوزدهم اردیوهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تهاریخ  9919/0/07بهه تأییهد شهورای
نگهوان رسید .
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