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دستی نفت خام و میعانات قانون اصالح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین

 گذاری مردمیازی با استفاده از سرمایهگ
 

خام و میعانات گازی با استفاده  دستی نفتز توسعه صنایع پایینقانون حمایت ا(  1) در بند »الف« ماده   ـ۱ماده
عبارت »تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و  24/4/1398مصوب  گذاری مردمیاز سرمایه

 .شودهمچنین« بعد از عبارت »طرحهای ایجاد« اضافه می
 

 .شوده »حجم« میقانون، کلمه »میزان« جایگزین کلم( ۱در بند »ت« ماده ) ـ۲ماده
 

 :شودقانون الحاق می( ۱بند به عنوان بندهای »ث«، »ج« و »چ« به شرح زیر به ماده ) سه ـ۳ماده
 

گذاری هر طرح که در مجوز آن ذکر شده شده: برآورد میزان سرمایهگذاریگذاری ارزشث ـ میزان سرمایه
های مختلف تا ه تأمین مالی به روشهای احداث طرح )پروژه( و همچنین هزیناست و شامل تمام هزینه

 .های احداث طرح )پروژه( استهزینه( %۳۵سقف سی و پنج درصد )
 

 وزارت  تشخیص با ارزش زنجیره تکمیل داراولویت صنایع ایجاد طرحهای: ارزش زنجیره تکمیل طرح ج ـ 
 .کننده دریافت میماد همین »الف« بند موضوع طرحهای از واسطهبی یا واسطه با را خود خوراک که نفت

 
 زنجیره تکمیل طرح اجرای مجوز دارای و حقوقی شخصیت: ارزش زنجیره تکمیل طرح مجری شرکت چ ـ 

 با پتروشیمی یا پتروپاالیشگاه یا پاالیشگاه طرح مجری شرکت با تواندمی آن سهامداری ترکیب که است ارزش
 .نباشد یا باشد یکسان بوتان یا پروپان خوراک

 
 :شودقانون به شرح زیر اصالح می( ۳»ت« ماده ) بند  ـ۴ماده
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خام و میعانات گازی است و ت ـ خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت
تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم ساالنه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد 

مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین سهم ماهانه آن صندوق و  (  ۳۵%)
شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، عالوه بر می

سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی خواهد بود. وجه معادل سهم 
ی نفت ایران از هزینه خوراک طرحهای موضوع این قانون در دوره تنفس خوراک، ابتدا در دولت و شرکت مل

از سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی ( %۳۵صورت تکافوی سی و پنج درصد )
پرداخت و گاز توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران )با اولویت  

سهم شرکت ملی نفت ایران( واریز و در صورت عدم تکافو، بابت تسویه بدهی آنها به صندوق توسعه ملی 
شود. هیچ یک از نهادها یا شرکتهای دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت استفاده می

تر کند. دوره تنفس خوراک را طوالنیبخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول 
خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرحهای موضوع مقررات مربوط به تسویه حساب خوراک نفت

 .این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل اجراء خواهد بود
 

 :شودقانون الحاق می( ۳متن زیر به عنوان بند »ح« به ماده ) ـ۵ماده
 

)فاز(های مختلف با رعایت شروط این قانون در مورد ورتی که شرکت مجری طرح، طرح را در گام ح ـ در ص
تواند تنفس برداری از هر گام)فاز( میهر گام )فاز( طراحی کرده باشد، پس از تأیید وزارت نفت در مورد بهره

ماه از زمان صدور طی شصت خوراک متناسب با همان گام)فاز( را دریافت کند. در صورتی که گام )فاز( اول
برداری نرسد، به ازای هرماه تأخیر ماه پس از آن به بهرهمجوز تنفس خوراک و هر گام)فاز( بعدی طی دوازده

 .شوداز مبلغ معادل ارزش تنفس خوراک همان گام )فاز( کسر می( %۱به میزان یک درصد )
 

 .شودسال« میزین عبارت »یکقانون عبارت »دوسال« جایگ( ۴در بند »الف« ماده ) ـ۶ماده
 

 :شودقانون الحاق می( ۴دوبند به عنوان بندهای »ت« و »ث« به شرح زیر به ماده ) ـ۷ماده
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 برای مذکور گذاریقیمت طبق قانون، این موضوع طرحهای به تحویلی گازی میعانات  و خامنفت قیمت ت ـ 
بند »الف« ماده ( ۱داخلی )مندرج در جزء ) پتروشیمی هایمجتمع و داخلی پاالیشگاههای به تحویلی نفت

تعیین  (  ۱۳۹۳/    ۱۲/    ۴مصوب  (2)   قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
 .شودمی

خام و میعانات گازی خوراک پاالیشگاهها، پتروپاالیشگاهها و ث ـ وزارت نفت موظف است قیمت نفت
پذیر و ارتقای نظام قانون رفع موانع تولید رقابت( 13) ماده( ۲تبصره )( ۲های مورد اشاره در جزء )پتروشیمی
برداری بهره  را صرفًا برای طرحهایی که تمام شرایط ذیل را رعایت کنند، پس از  1/2/1394مصوب   مالی کشور

 قیمت تحویل روی کشتی )فوب( در سواحل خلیج فارس تعیین کند؛ ( %۹۰به اندازه نود درصد )
 
حجم کل ( %۷، کمتر از هفت درصد )(%۵/۰ـ حجم تولید نفت کوره با درصد گوگرد باالی نیم درصد )۱

 .ها باشدفرآورده
 
ید الکترود گرافیتِی مصرفی در صنعت فوالد ـ حداقل بیست هزار تن در سال کک سوزنی قابل استفاده در تول۲

یا حداقل چهل هزار تن در سال کک اسفنجی قابل استفاده در تولید آند مصرفی در صنعت آلومینیوم یا حداقل 
قابل استفاده در ( ۹۹% ۵پنجاه هزار تن در سال پروپیلن با درجه خلوص باالی نود و نه و نیم درصد ) /

 .پلیمرسازی را تولید کند
 
ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام )فاز( بعدی که گام )فاز( اول طرح، طی شصتـ در صورتی۳

ساله مذکور کسر ماه از دوره تخفیف دهماه تأخیر، یکبرداری نرسد، به ازای هرماه پس از آن به بهرهطی دوازده
 .شودمی

 
 :شودالحاق می قانون( ۵متن زیر به عنوان بند »پ« به ماده )  ـ۸ماده

 
میزان ( %۵۰ها به اندازه حداکثر پنجاه درصد )فرآورده( %۵۰پ ـ مجوز پیش فروش تا سقف پنجاه درصد )

های خارجی در قبال دریافت تسهیالت تأمین مالی خارجی شده به شرکتگذاریگذاری ارزشسرمایه
 ت()فاینانس( یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده )به تشخیص وزارت نف
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 :شودمکرر( به قانون اضافه می ۵یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ) ـ۹ماده

 
مکررـ طرحهای تکمیل زنجیره ارزش با رعایت مقررات مندرج در این قانون و پس از تأیید وزارت نفت  ۵ماده 

جری طرح شوند؛ شرکت مشده در آنها مشمول دریافت تنفس خوراک میگذاری انجامدر مورد میزان سرمایه
تواند مطابق قرارداد تأمین خوراک با شرکت برداری از این طرح میتکمیل زنجیره ارزش، از زمان شروع بهره

کننده آن، از تنفس در پرداخت هزینه خوراک برخوردار شود و پس از اتمام دوره تنفس خوراک نسبت به تأمین
ط این قانون اقدام کند؛ در این صورت شرکت پرداخت اقساط مربوط به حساب صندوق توسعه ملی مطابق شرای

این قانون کسر (  ۳مجری طرح نیز معادل همان مبلغ را از پرداخت هزینه خوراک خود مطابق بند »ت« ماده )
 .مابین دو شرکت تا پایان دوره تنفس خوراک باید با تأیید وزارت نفت باشدکند. قرارداد خوراک منعقده فیمی

 
 :شودنون به شرح ذیل اصالح میقا( ۶ماده )  ـ۱۰ماده

 
ظرف دوماه پس از تصویب  وزارت نفت با پیشنهاد ۱۸/۱۰/۱۳۹۸نامه اجرائی این قانون مصوب ـ آیین۶ماده 

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میاین قانون اصالح می
 

چهارشنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و چهارصد مجلس قانون فوق مشمل بر ده ماده در جلسه علنی روز 
 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۲/۴/۱۴۰۰شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 
 افرئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیب

 
 
 
 
 
 

http://www.ekhtebar.com


5 
 

 
 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید   ←
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