مقررات برنامه چھارم و پنجم توسعه

قانون برنامه پنجم
بخش نفت و گاز
ماده١٢٥ـ
الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي ،نسبت به صدور پروانه
اكتشاف ،توسعه و توليد موردنياز براي بھرهبرداري از حداكثر ظرفيتھا براي توسعه
ميدانھاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانتشده با حفظ ظرفيت توليد سال  ١٣٨٩تا سقف
توليد اضافه روزانه يكميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون مترمكعب گاز
طبيعي با اولويت ميادين مشترك ،با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي ،پس از
تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحھا در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و
نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشھاي زير اقدام نمايد:
١ـ استفاده از انواع روشھاي اكتشاف ،توسعه ،توليد در دوره زماني معين در ميادين
نفت و گاز
تبصره ـ شرايط اساسي اين روشھا با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه
براي دولت در سال اول برنامه با پيشنھاد وزارت نفت تھيه و به تصويب شوراي اقتصاد
ميرسد.
٢ـ كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت
قوانين و مقررات مربوط ،بدون تضمين دولت
٣ـ استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند )ب( ماده )(١٤
قانون برنامه چھارم توسعه
تبصره ـ وزارت نفت ميتواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از
كلية ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تالش الزم را بهعمل آورد.
ب ـ دولت مكلف است بر مبناي سند چشمانداز بيست ساله كشور و سياستھاي
كلي نظام در بخش انرژي ابالغي از سوي مقام معظم رھبري و با پشتوانه كامل
كارشناسي » سند ملي راھبرد انرژي كشور« را به عنوان سند باالدستي بخش انرژي
براي يك دوره زماني بيست و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون
برنامه تھيه و بهتصويب مجلس شوراي اسالمي برساند.
تبصره ـ وزارتخانهھاي نفت و نيرو موظف ھستند با ھمكاري ساير دستگاھھاي
اجرائي ذيربط » برنامه اجرائي طرح جامع انرژي كشور« را ظرف دوازده ماه پس از تصويب
قانون سند ملي راھبرد انرژي كشور تھيه و به تصويب ھيأتوزيران برسانند.
ماده١٢٦ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود به منظورشناسايي و اكتشاف ھر چه
بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوريھاي جديد در
عمليات اكتشافي ،در كليه مناطق كشور به استثناء استانھاي خوزستان ،بوشھر و
كھگيلويه و بويراحمد با تأكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با ھمسايگان كه
عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري )ريسك( طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان
قابل توليد تجاري شود ،در قالب ارقام مذكور در ماده ) (١٢٥اين قانون و در قالب
بودجهھاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت،
نسبت به عقد قراردادھاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق
برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد .ھزينهھاي
اكتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به ھمراه
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ھزينهھاي توسعه از محل فروش محصوالت توليدي ھمان ميدان بازپرداخت خواھد شد.
مجوزھاي صادره داراي زمان محدود بوده و در ھر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده
و يك بار نيز قابل تمديد ميباشد .در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف ،ميدان تجاري در
ھيچ نقطهاي از منطقه كشف نشده باشد ،قرارداد خاتمه مييابد و طرف قرارداد حق
مطالبه ھيچگونه وجھي را نخواھد داشت.
ماده١٢٧ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود در چھارچوب بودجه سنواتي از محل
منابع داخلي شركتھاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشاركت بخشھاي خصوصي و
تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پااليشگاه ميعانات گازي » ستاره
خليج فارس« و » فارس« با ظرفيت اسمي به ترتيب  ٣٦٠ھزار و  ١٢٠ھزار بشكه بهصورت
سرمايهگذاري و يا تسھيالت در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.
تا اتمام پروژهھاي موضوع اين ماده و بھرهبرداري از آنھا استفاده از روشھاي تھاتري براي
خريد و فروش فرآوردهھاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.
تھاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني است.
دولت مكلف است حداكثر يك سال پس از راهاندازي آنھا براي واگذاري سھام خود در
چھارچوب قانون اجراي سياستھاي كلي اصل چھل و چھارم ) (٤٤قانون اساسي اقدامات
الزم را بهعمل آورد.
ماده١٢٨ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود از محل منابع داخلي شركت ملي
پااليش و پخش فرآوردهھاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسھيالت در قالب وجوه اداره
شده براي سرمايهگذاري بخشھاي خصوصي و تعاوني در طرحھاي تكميل پااليشگاھھاي
موجود شامل بھينهسازي و بنزينسازي با تصويب شوراي اقتصاد ،اقدام نمايد.
ماده١٢٩ـ وزارت نفت موظف است:
الف ـ در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف
قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف ،توسعه و توليد و با تجھيز پستھاي سازماني،
نسبت به بهكارگيري نيروھاي متخصص الزم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي
انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد.
ب ـ براي فعاليتھاي اكتشاف ،توسعه ،استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتھاي
تابعه وزارت نفت و شركتھاي صاحب صالحيت ،با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي ،پروانه
بھرهبرداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب ،بر
عمليات اكتشاف ،توسعه و توليد شركتھاي فوقالذكر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و
معيارھاي سالمتي ـ ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد.
ج ـ سامانه يكپارچه كنترل و اندازهگيري ميزان توليد ،فرآورش ،انتقال ،پااليش ،توزيع
و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآوردهھاي نفتي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه
ايجاد و راهاندازي نمايد.
د ـ به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي ،فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل
يكدرصد ) (%١از اعتبارات طرحھاي توسعهاي ساالنه شركتھاي تابعه را در طول برنامه،
جھت ايجاد ظرفيت )پتانسيل( جذب ،توسعه فناوريھاي اولويتدار نفت ،گاز و پتروشيمي و
بهكارگيري آنھا در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريھاي موجود و بوميسازي آنھا و كاھش
شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دھد و گزارش عملكرد اين بند را
ساالنه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
ماده١٣٠ـ به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان
يكدرصد ) ،(%١وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه ،برنامه جامع صيانتي و
ازدياد برداشت از مخازن ھيدروكربوري را با رعايت اولويتبندي مخازن به تفكيك نواحي
خشكي و مناطق دريايي تھيه و براي حسن اجراي آن اقدامات الزم را بهعمل آورد.
ماده١٣١ـ وزارت نفت مكلف است به منظور افزايش خدمات سوخترساني
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بهكشتيھا )بانكرينگ( و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان ساالنه
حداقل بيستدرصد ) (%٢٠از طريق بخش غيردولتي ،طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء
نمايد .وزارت نفت مجاز است حمايت الزم را از بخش غيردولتي در اين زمينه بهعمل آورد.
ماده١٣٢ـ دولت دو درصد ) (%٢از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را
به ترتيب يكسوم به استانھاي نفتخيز و گازخيز و دوسوم به شھرستانھا و مناطق
كمترتوسعه يافته جھت اجراي برنامهھاي عمراني در قالب بودجهھاي سنواتي اختصاص
دھد.

برنامه چھارم
ماده :١٤
الف( دولت موظف است طرحھاي بيع متقابل دستگاھاي موضوع ماده ) (١٦٠اين قانون و
ھمچنين مؤسسات و نھادھاي عمومي غيردولتي و بانكھا را در لوايح بودجه ساليانه
پيشبيني و به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.
ب ( به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سھميه ايران در توليد اوپك،
تشويق و حمايت از جذب سرمايهھا و منابع خارجي در فعاليتھاي باالدستي نفت و گاز به
ويژه در ميادين مشترك و طرحھاي اكتشافي كشور ،اطمينان از حفظ و صيانت ھر چه
بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور ،انتقال و به كارگيري فنآوريھاي
جديد در توسعه و بھرهبرداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشھاي مختلف
قراردادي بينالمللي ،به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود تا سقف توليد اضافي
مندرج در بند »ج« اين ماده نسبت به انعقاد قراردادھاي اكتشاف و توسعه ميدانھا با
تأمين منابع مالي با طرفھاي خارجي يا شركتھاي صاحب صالحيت داخلي ،متناسب با
شرايط ھر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:
1حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت ،بر منابع نفت و گاز كشور.2عدم تضمين بازگشت تعھدات ايجاد شده توسط دولت ،بانك مركزي جمھوري اسالميايران و بانكھاي دولتي.
3منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه ،حقالزحمه و يا سود ،ريسك و ھزينهھاي تأمينمنابع مالي و ساير ھزينهھاي جنبي ايجاد شده جھت اجراي طرح از طريق تخصيص
بخشي از محصوالت ميدان و يا عوايد آن ،بر پايه قيمت روز فروش محصول.
4پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اھداف مورد نظر قراردادي ،غيراقتصادي بودنميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استھالك تعھدات مالي ايجاد شده توسط
طرف قرارداد.
5تعيين نرخ بازگشت سرمايهگذاري براي طرف قرارداد ،متناسب با شرايط ھر طرح و بارعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشھاي بھينه در اكتشاف ،توسعه و بھرهبرداري.
6تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.7حداكثر استفاده از توان فني و مھندسي ،توليدي ،صنعتي و اجرايي كشور )بر اساس»قانون حداكثر استفاده از توان فني و مھندسي ،توليدي ،صنعتي و اجرايي كشور در
اجراي پروژهھا و ايجاد تسھيالت بمنظور صدور خدمات مصوب12/12/1375»).
8رعايت مقررات و مالحظات زيست محيطي.ج( به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود ،براي توسعه ميدانھاي نفت و گاز تا
سقف توليد اصالح اضافي ،روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون
متر مكعب گاز طبيعي ،با اولويت ميادين مشترك ،پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي
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طرحھا در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام
نمايد و بازپرداخت تعھدات ايجاد شده را در ھر يك از طرحھاي نفتي و گازي ،صرفاً از محل
توليدات اضافي ھمان طرح و در مورد طرحھاي گازي از محل توليدات اضافي ھمان طرح
)منابع داخلي شركت ملي نفت ايران( انجام دھد.
د ( به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود به منظور جمعآوري گازھاي ھمراه و
تزريق گاز ،نوسازي و بھينهسازي تأسيسات نفتي ،تبديل گاز طبيعي به فرآوردهھاي مايع
)(...., DME, GTL, LNGتأسيسات پااليش و بھينهسازي مصرف سوخت شامل طرحھاي
توسعه گاز رساني نسبت به اجراي طرحھاي مربوطه پس از تصويب توجيه فني-اقتصادي
طرحھا در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام
نمايد و بازپرداخت تعھدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي ھمان طرحھا )منابع داخلي
شركت ملي نفت ايران( انجام دھد.
ھـ( به منظور شناسايي و اكتشاف ھر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز
انتقال و به كارگيري فنآوريھاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور )به
استثناي استانھاي خوزستان ،بوشھر و كھكيلويه و بوير احمد( كه عمليات اكتشافي
مربوط به ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود ،به دولت
اجازه داده ميشود در قالب ارقام مذكور در بند »ج« اين ماده و پس از تصويب عناوين
طرحھا و پروژهھا در بودجهھاي سنواتي توسط مجلس شوراي اسالمي و تصويب شوراي
اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به عقد
قراردادھاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و
پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد .ھزينهھاي اكتشافي )مستقيم و
غيرمستقيم( در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به ھمراه ھزينهھاي توسعه از محل
فروش محصوالت توليدي ھمان ميدان باز پرداخت خواھد شد .مجوزھاي صادره ،داراي
زمان محدود بوده و در ھر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يكبار نيز قابل تمديد
ميباشد.
در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف ،ميدان تجاري در ھيچ نقطهاي از منطقه كشف
نشده باشد ،قرارداد خاتمه خواھد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه ھيچگونه وجھي را
نخواھد داشت.
و( آييننامه اجرائي اين ماده با پيشنھاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور،
وزارت امور اقتصادي و دارائي ،وزارت نفت و بانك مركزي جمھوري اسالمي ايران به تصويب
ھيأت وزيران خواھد رسيد.
----------------------------آﯾيننامه اجراﯾی
ماده ) (١٤قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی
اﯾران
شماره ١٩٢٥٦. :ت  ٣٣٠٢٢ه¨
تارﯾخ ١٣٨٤.٠٤.١٢ :
سازمان مدﯾرﯾت و برنامهرﯾزی کشور ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و داراﯾی
ھيأتوزﯾران در جلسه مورخ  ١٣٨٤.٣.٤بنا به پيشنھاد سازمان مدﯾرﯾت و برنامهرﯾزی
کشور ،بانکمرکزی جمھوری اسالمی اﯾران ،وزارت امور اقتصادی و داراﯾی و وزارت نفت
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و به استناد بند )و( ماده )(١٤قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرھنگی جمھوری اسالمی اﯾران ـ مصوب  ١٣٨٣ـ،آﯾيننامه اجراﯾی ماده ﯾادشده را به
شرح زﯾر تصوﯾب نمود:
"آﯾيننامه اجراﯾی ماده ) (١٤قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی
جمھوری اسالمی اﯾران"
ماده  -١تعرﯾف اصطالحات مندرج در اﯾن آﯾيننامه به شرح زﯾر است:
الف ـ قانون برنامه:
قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی اﯾران.
ب ـ سازمان:
سازمان مدﯾرﯾت و برنامهرﯾزی کشور.
ج  -شرکت:
شرکت ملی نفت اﯾران.
د ـ قانون حداکثر:
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مھندسی توليدی و صنعتی و اجراﯾی کشور در
اجرای پروژهھا واﯾجاد تسھيالت به منظور صدور خدمات ـ مصوب  ١٣٧٥ـ.
ماده  -٢دستگاھھای اجراﯾی موضوع ماده ) (١٦٠قانون برنامه و ھمچنين مؤسسات و
نھادھای عمومیغير دولتی و بانکھا مکلفند طرحھای بيع متقابل مورد نظر خود را )شامل
عناوﯾن طرحھا و پروژهھای موضوعبند "ھـ" ماده ) (١٤قانون برنامه( برای ﯾک بار در
طول برنامه جھت درج در لواﯾح بودجه ساالنه به سازماناراﯾه نماﯾند.
تبصره  -موثر شدن قرار داد ھر طرح بيع متقابل موضوع بند"الف"ماده ) (١٤قانون
برنامه منوط به ذکرعنوان طرح در قانون بودجه میباشد.
ماده  -٣شرکت مکلف است گزارش توجيه فنی و اقتصادی ھر ﯾک از طرحھای موضوع
ماده ) (١٤قانون برنامه را جھت بررسی و تصوﯾب به شورای اقتصاد اراﯾه نماﯾد.
ماده  -٤بازپرداخت تعھدات اﯾجاد شده در اجرای طرحھای نفتی و گازی موضوع بند "ج"
ماده )(١٤قانون برنامه در ھر ﯾک از طرحھای نفتی و گازی ،صرفا از محل توليدات
اضافی ھمان طرح و در موردطرحھای گازی از محل توليدات اضافی ھمان طرح )منابع
داخلی شرکت( انجام میشود.
تبصره  -در طرحھای نفتی و گازی موضوع بند"ج"ماده ) (١٤قانون برنامه در ھر مورد
بخشی )درصدی(از توليدات اضافی طرح و ﯾا عواﯾد آن که در طول سالھای باز پرداخت
تعھدات )بر پاﯾه قيمت روز فروشمحصول( و در سقف اقساط ساالنه باﯾد به طرف قرارداد
اختصاص ﯾابد ،به پيشنھاد وزارت نفت توسطشورای اقتصاد تعيين میشود.
ماده  -٥بازپرداخت تعھدات اﯾجاد شده در مورد طرحھای موضوع بند "د"ماده) (١٤قانون
برنامه ازمحل درآمد اضافی ھمان طرحھا )منابع داخلی شرکت( انجام میشود.
ماده  -٦در تنظيم و عقد قراردادھای مربوط به طرحھای موضوع بند"ج"ماده ) (١٤قانون
برنامه باﯾداصول و شراﯾط مذکور در بند"ب" ماده ) (١٤قانون برنامه مراعات شود.
ماده  -٧در قراردادھاﯾی که طبق بند"ب"ماده) (١٤قانون با تأمين منابع مالی با
شرکتھای خارجی منعقدمیشود و نيز قراردادھاﯾی که در ھمين موضوع با شرکتھای
صاحب صالحيت داخلی منعقد میشود ،دراجرای قانون حداکثر ،باﯾد حداقل درصد ساخت
داخل توسط شورای اقتصاد تعيين شود.
تبصره  -ذکر حداقل درصد الزامی ساخت داخل مذکور در اﯾن ماده ،در متن قرارداد
منعقد شده بينشرکت و پيمانکار الزامی است.
ماده  -٨به علت نامشخص بودن ھزﯾنهھای توسعه در قراردادھای توام اکتشاف و
استخراج ،شرکتضمن رعاﯾت شراﯾط و ضوابط قانونی مندرج در بند )ھـ( ماده ) (١٤قانون
برنامه ،در انتخاب پيمانکارانطرحھا و پروژهھای توام اکتشاف و استخراج پس از
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احراز صالحيت فنی شرکت کنندگان در مناقصه وپذﯾرش حداقل تعھدات اکتشافی مورد
نظر کارفرما از سوی پيمانکاران باﯾد پيشنھاد کمترﯾن نرخ بازگشتسرماﯾه برای پيمانکار
را مالک و مبنای انتخاب پيمانکار قرار دھد.
تبصره  ١ـ شرکت مکلف است در قرارداد اوليه با پيمانکار ،شروع عمليات اجراﯾی توسعه
ميدان راشروط به تأﯾيد برنامه توسعه اصلی ) (MDPو مبلغ پيشنھادی توسعه نماﯾد.
لحاظ نمودن مفاد اﯾن ماده در متن قرارداد منعقد شده بين شرکت و پيمانکار الزامی
است.
تبصره  ٢ـ در اﯾنگونه قراردادھا ،ھزﯾنهھای مستقيم و غير مستقيم اکتشافی در قالب
قراردادھای منعقدشده منظور و به ھمراه ھزﯾنهھای توسعه ميدان تجاری کشف شده از
محل فروش محصوالت توليدی ھمانميدان بازپرداخت خواھد شد.
تبصره  ٣ـ در اجرای بند "ھـ" ماده ) (١٤قانون برنامه مجوز صادر شده برای اکتشاف در
قالب قراردادمنعقد شده بين شرکت و طرف خارجی ﯾا شرکت صاحب صالحيت داخلی،
دارای زمان محدود بوده که باﯾددر قرارداد قيد شود.
اﯾن زمان توسط وزارت نفت تعيين شده و برای ﯾک بار نيز قابل تمدﯾد میباشد.
در صورتی که عمليات اکتشاف ،به کشف ميدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر
نشود ،قراردادخاتمه خواھد ﯾافت و طرف قرارداد حق مطالبه ھيچگونه وجھی را نخواھد
داشت.
ماده  ٩ـ شرکت مکلف است با مراعات تبصره ماده ) (٢قبل از موثر شدن قرارداد ھر ﯾک
از طرحھایموضوع اﯾن آﯾيننامه ،نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصاد و مبادله
موافقتنامه با سازمان نيز اقدام نماﯾد.
در مورد قراردادھای اکتشاف و توسعه ،در صورت تجاری بودن ميدان اکتشافی ،سقف
قرارداد اکتشاف وتوسعه تعيين و موافقتنامه با نظر سازمان اصالح خواھد شد.
ماده  -١٠به لحاظ عدم تعھد نظام بانکی در تأمين وجوه و بازپرداخت اقساط در
قراردادھای موضوعاﯾن آﯾيننامه ،ضرورتی به ظھر نوﯾسی و ﯾا ثبت آماری اسناد نزد
بانک مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران و ﯾابانکھای عامل نخواھد بود و وزارت نفت باﯾد
ھماھنگيھای الزم را با گمرک اﯾران برای ترخيص کاالھای موردنياز اجرای طرحھای موضوع
اﯾن آﯾيننامه به عمل آورد.
ماده  -١١وزارت نفت مکلف است برای ثبت مبالغ مربوط به قراردادھای موضوع اﯾن
آﯾيننامه در ترازتجاری کشور ،اطالعات الزم را به بانک مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران
درمقاطع شش ماھه اراﯾه نماﯾد.
محمدرضاعارف  -معاون اول رﯾيسجمھور
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