
روشهاینوینتامینمالی

(سهامی عام)شرکتتامینسرمایهخلیجفارس

باتمرکزبرقانونحمایتازتوسعهصنایعپاییندستینفتخامومیعاناتگازی
بااستفادهازسرمایهگذاریمردمی



.حُسنتدبیر،مالاندکراافزایشمیدهدوسوءتدبیر،مالفراوانرانابودمیکند

:علیه السالمقالامیرالمومنین



3 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:فهرستمطالب

بررسیروندتصویبقانون

تعاریفاساسیقانون

بررسیشرایطتخصیصتنفسخوراکبهطرحها

بررسیاصالحاتاساسیقانون

نقشتامینسرمایهخلیجفارسدرتامینمالیطرحها

معرفیابزارهایتامینمالیطرحهایمرتبطبااینقانوندربازارسرمایه



4 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:بررسیروندتصویبقانون

مردمیسرمایهگذاریازاستفادهباخامنفتوگازیمیعاناتپاالیشگاههایظرفیتافزایشطرح1397

تیر
1398

مردمییسرمایهگذارازاستفادهباگازیمیعاناتوخامنفتدستیپایینصنایعتوسعهازحمایتقانونتصویب

دی
1398

دولتهیئتتوسطقانوناجراییآییننامهتصویب

آذر
1399

قانونبهتبصره9الحاقطرحوصولاعالم

تیـر
1400

قانونازموادیاصالح

دی
1400

قانوناجراییآییننامهاصالح

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



5 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:تعاریفاساسیقانون

طرح

تأسیساتایجادطرح های•
پترووپاالیشگاهی
خوراکباپاالیشگاهی

میعاناتیاوخامنفت
گیپیچیدضریبباگازی

بخشتوسطباال
همچنینوغیردولتی

ارتقایوبهینه سازی
کیفیتوکمیت

فرآورده های
بهموجودپاالیشگاه های

دتولیترکیبکهنحوی
بهاساساًآنهافرآورده

وسبک ترمحصوالت
اختصاصتقطیرمیان
.یابد

مجوز

جزبامطابقصادرهمجوز•
(۳)ماده«پ»بند(۴)

اختیاراتووظایفقانون
براساسکهنفتوزارت

فنیمحاسباتوطراحی
طرحاقتصادیو

مشخصاتوپیشنهادی
تولیدی،فرآورده های

یارزیابنفتوزارتتوسط
شاملومی شودصادرو

تنفسوخوراکمقدار
.می باشدبرآوردیخوراک

مجری

ومالکحقوقیشخصیت•
طرحاجرایمجوزدارای
می تواندصرفاًکهاست

طرح هایازیکیمجری
.باشدقانوناینموضوع

تنفسخوراک

بدونخوراکاعطای•
زمانازآنبهایدریافت

برداریبهرهشروع
اینموضوعطرحهای

کهروزیتعدادبهقانون،
حجممعادلآنارزش

ارزشگذاریسرمایه
مجوزدرشدهگذاری
عنوانبهوباشدصادره

شرکتبهتسهیالت
میمحسوبطرحمجری

شود

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



6 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:بررسیشرایطتخصیصتنفسخوراکبهطرحها

.استرهبریمقاماذنباومربوطهمقرراتوقوانینچهارچوبدرملیتوسعهصندوقسهمازاستفاده(الف•

.باشدطرحآنتولیدیفرآورده هایکل(%۱۰)درصددهازکمتربایدقانوناینموضوعطرح هایدرکورهنفتتولیددرصد(ب•

صورتردوبودهنفتوزارتبرعهدهصادرهاولیهمجوزاساسبرتولیدیفرآورده هایانواعکیفیتوکمیتتطبیقشده،احداثواحدازبهره برداریهنگامدر(پ•
.برساندملیتوسعهصندوقاطالعبهوکردهتعدیلاجراشدهطرحبامتناسبراخوراکتنفسمیزاناستموظفمغایرتهرگونهوجود

لمحازصرفاًقانونایناجرایبرایخوراکتنفسواستگازیمیعاناتوخامنفتصادراتحکمدرمالیقواعدنظرازمذکورواحدهایبهتحویلیخوراک(ت•
تنفسقساطابازپرداختبابتملیتوسعهصندوقباواحدهااینحسابتسویه.می شودتأمینصندوقآنساالنهسهمسقفدرملیتوسعهصندوقساالنهسهم

.می باشدآتیسنواتطیدرآنهابهخوراکفروشمحلازملیتوسعهصندوقسهمبرعالوهخوراک،

.می گیردصورتصندوقمقرراتمطابقتنفسدورهازپسملی،توسعهصندوقخوراکتنفستسهیالتبازپرداخت(ث•

.می شودصادرکشورسواحلبرایصرفاًموجودپاالیشگاه هایارتقایوبهینه سازیطرح هایاستثنایبهقانوناینموضوعمجوزهای(ج•

بامتناسبماهانهصورتبهراطرح هافرآورده هایفروشازحاصلدرآمدازبخشیدریافتقراردادخوراک،تنفستعهداعطایهنگامدراستمجازدولت(چ•
ستنفمبلغسقفتاراطرحمجریشرکتسهامدارانسهامطرح،ازبهره برداریازپسیاوکنداخذطرحآنازبدهیتسویهجهتاقساط،بازپرداختمبلغ

.نمایداخذخوراک

اعطایووزردربشکهمیلیوندوسقفتاطرحهامجوزبازنگریوصدوربهنسبتنفتوزارتطریقازقانون،اینتکالیفطبقاستموظفدولت•
.کندحمایتمردمیگذاریسرمایهجذببرایغیردولتیبخشگذارانسرمایهازخوراک،تنفس

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



7 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:بررسیاصالحاتاساسیقانون

ااضافهشدنطرحهایپتروشیمیب
خوراکپروپانوبوتانبهقانون

شمولهزینههایمالیبرمیزان
سرمایهگذاریارزشگذاریشده

اضافهشدنطرحتکمیلزنجیره
ارزشوشرکتمجریطرحتکمیل

زنجیرهارزش

تعیینسازوکاراجراییتصویب
(25ماده)تسهیالتتنفسخوراک

شفافسازیسهمصندوق،وزارت
نفتودولتدراعطایتنفس

(26ماده)خوراک

رایتعیینوضعیتتنفسخوراکب
طرحهایچندگانه

هشفافسازیپیراموننحوهمحاسب
نرخخوارکتحویلدادهشدهدر

دورهتنفس

تعیینوضعیتروابطقراردادی
یرهفیمابینمجریطرحتکمیلزنج
ارزشوتامینکنندهخوراک

جزئیاتتأمینمالیودرصد
مالکیت

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



8 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

بهقانونباخوراکپروپانوبوتاناضافهشدنطرحهایپتروشیمی:بررسیاصالحاتاساسیقانون

بایشگاهیپاالپترووپاالیشگاهیهمچنینوبوتانیاپروپانخوراکباپتروشیمیتأسیساتایجادطرحهای•
وازیسبهینههمچنینوغیردولتیبخشتوسطباالپیچیدگیضریبباگازیمیعاناتیاوخام¬نفتخوراک
بهاًاساسآنهافرآوردهتولیدترکیبکهنحویبهموجودهایپاالیشگاههایفرآوردهکیفیتوکمیتارتقای

.یابداختصاصتقطیرمیانوسبکترمحصوالت

بهراخودخوراککهبودخواهدهاییطرحشاملصرفاًبوتانیاپروپانخوراکباپتروشیمیاحداثهایطرح•
.نمایندمیدریافتوزارتآنازواسطهیکبایانفتوزارتازمستقیمطور

طرحدرراتنفوزارتتأییدموردنسبتبهبوتانوپروپانزمانهمبرداشتبایدبوتانیاپروپانخوراکمتقاضیان•
.نمایندبینیپیشخودهای

باپتروشیمیهایطرحبرایوسال(۲۰)برایپتروپاالیشگاه/پاالیشگاهخوراکتأمینتعهدمدتکیفیت،کمیت،•
خوراکتحویلمحلنیزوسال(۱۲)برایبوتانیاپروپانخوراک

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



9 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:بررسیاصالحاتاساسیقانون

وپروژهاحداثهایهزینهتمامشاملوشدهذکرآنمجوزدرکهاستطرحهرگذاریسرمایهمیزانبرآورد•
پروژهاحداثهایهزینه(%35)درصدپنجوسیسقفتامختلفهایروشبهمالیتأمینهزینههمچنین

.است

شمولهزینههایمالیبرمیزانسرمایهگذاریارزشگذاریشده

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



10 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:بررسیاصالحاتاساسیقانون

از(%۳۰)درصدسیحداقلواگذاریبهنسبتمجوز،دریافتازپسدوسالحداکثرموظفندطرحمجریشرکتسهامداران•
ارانتشیامربوطقوانینچهارچوبدرپروژهگذاریسرمایهصندوقطریقازیاسهامعرضهطریقازطرحمجریشرکتسهام
در.ودشهزینهمذکورطرحاجرایدرصرفاًبایدواگذاریاینازحاصلمنابعتماموکننداقدامسهامبهتبدیلقابلبهاداراوراق
.کنداقدامآنهاخوراکمجوزابطالبهنسبتاستمکلفنفتوزارتصورتاینغیر

وطرحفیزیکیپیشرفتبامتناسبراطرحاجرایبرایالزممنابعاز(%۱۵)درصدپانزدهحداقلبایدطرحمجریشرکت•
مادهعموضواوراقانتشارمجوزدریافتجهتبورسبهمربوطمستنداتارایه.کندتأمینخودآوردهطریقازمالی،تأمینمراحل

.استالزامینامهآییناین(۲۰)

گذاریسرمایهمیزان(%۵۰)درصدپنجاهحداکثراندازهبههافرآورده(%۵۰)درصدپنجاهسقفتافروشپیشمجوز•
بهیچیدهپفناوریباتجهیزاتتأمینیا(فاینانس)خارجیمالیتأمیندریافتقبالدرخارجیهایشرکتبهشدهارزشگذاری

.تنفوزارتتشخیص

جزئیاتتأمینمالیودرصدمالکیت

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



11 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:نقشتامینسرمایهخلیجفارسدرتامینمالیطرحها

وزارتنفت

صندوق
توسعه

Financer

مجری
هبازارسرمای

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



12 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:معرفیابزارهایتامینمالیطرحهایمرتبطبااینقانوندربازارسرمایه

اوراقمنفعت

اوراقرهنی

اوراقاجاره اوراقمشارکت

اوراقاستنصاع

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



13 (سهامی عام)تامینسرمایهخلیجفارس

:معرفیابزارهایتامینمالیطرحهایمرتبطبااینقانوندربازارسرمایه

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیابزارهاینوینتامینمالی



باتشکروتقدیماحترام


