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رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم

      احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ نوبت 

عصر و شب جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



1402گزارش جلسه بررسی الیحه بودجه سال   

12/1401/ 10مورخ عصر و شب نوبت   

 

: هزینه ايبخش   

 : 1تبصره 

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل    -بند الف  
شود. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول  ) تعیین می %40درصد(

 ) نیم درصد  و  و سهم چهارده  این وجوه  واریز  به  بالفاصله نسبت  از کل    ) شرکت% 14/5منابع،  ایران  نفت  ملی 
)  %14/5صادرات نفت خام و میعانات گازي (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (

ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ  شرکت دولتی ذي 
  210109نیافته موضوع ردیف درآمدي  ز، گازخیز و توسعه خی) مناطق نفت %3درصد (صفر) و همچنین سهم سه 

صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه  به) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور 5جدول شماره (
 شود.می 

درصد  نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صد خیز، گازخیز و توسعه ) مناطق نفت%3کل سهم سه درصد (
  210109) این قانون اختصاص یابد. مبلغ ردیف درآمدي  10ها بر اساس جدول شماره (استان) آن به  100(%

  10الیحه باید براساس محاسبات منابع این قانون اصالح و افزایش یابد و جدول مصارف شماره    5جدول شماره  
اس قانون افزایش یابد و این جدول نیز اصالح  درصد براس   3درصد سهم    100استانی الیحه نیز باید به همان میزان  

قانون برنامه ششم به مبلغ مندرج در جدول یاد شده   26بند الف ماده   3شود و سهم هر استان براساس حکم جز  
 درصد پرداخت شود.  100الیحه اضافه شود و به استان ها 

مقدار صادرات نفت، میعانات گازي و  وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و  
هاي اصلی و فرعی نفتی و گازي و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز  فراورده گاز طبیعی و  

داري کل  بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه و برنامه  طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان  
بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي  و برنامه هاي جمهوري اسالمی ایران و کمیسیون کشور)، بانک مرکزي  

 اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. 

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازي و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراك  -بند ب  
)  6,038,075,000,000,000زار و هفتاد و پنج میلیارد ( ها شش میلیون و سی و هشت هتحویلی به پتروشیمی

، میعانات گازي مندرج  210101ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره  



) سهم  %3درصد (، منابع مربوط به سه   210102، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف  210105در ردیف  
ها مندرج در  و خوراك تحویلی به پتروشیمی   210109نیافته مندرج در ردیف  خیز و توسعهخیز، گازمناطق نفت

 باشد.هاي نفتی مشمول این حکم نمی فراورده شود. صادرات  ) این قانون تعیین می 5جدول شماره (  210106ردیف  

نیافته  ، گازخیز و توسعه  خیز) مناطق نفت 3درصد(%اي از منابع سهدستگاههاي اجرائی، مجاز به استفاده هزینه 
 باشند. نمی

کمتر از   1402چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال   - بند (ج) 
)  4) و جزء (17شود با رعایت بند (پ) ماده (بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می سقف مقرر در  
با اصالحات و الحاقات بعدي  1395/11/10هاي توسعه کشور مصوب ون احکام دائمی برنامه ) قان16بند (ح) ماده ( 

  سقف بر مازاد  درآمد   تحقق صورتدر    از منابع حساب ذخیره ارزي اقدام کند  التفاوت حاصلنسبت به تأمین مابه 
  به دولت  بدهی از بخشی تسویه بابت حاصله  درآمد )  %50(  درصد  پنجاه  حداقل تبصره،  این  «ب» بند   در  مقرر 

قی بابت تقویت اعتبارات تملک  ماب و  آموزشی   و فرهنگی امور  اولویت  با ) %5( درصد   پنج و  ملی توسعه صندوق
 رسداي در سقف مقرر این قانون به مصرف می هاي سرمایه دارایی 

)  %14/5درصد ( ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي   - بند (د)  
خیز و  هاي نفت) ریال بعد از هرمزگان و استان 40.000.000.000.000شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد( 

تر  بحرانی که از لحاظ گازرسانی پایینها و مناطق  گازخیز با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل
العبور حداقل چهار برابر  از حد متوسط کشوري هستند و روستاهاي واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب

رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی  عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز سرانه و گازکشی اقدامات الزم را به 
بند را هر سه   است. وزارت نفت مکلف است این  انرژي مجلس شوراي  ماه یکگزارش عملکرد  بار به کمیسیون 

 .بودجه کشور ارائه دهد وبرنامه اسالمی و سازمان  

فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پاالیشگاه شود  ربط وزارت نفت اجازه داده می به شرکت دولتی ذي  -بند (هـ)  
) یورو به فروش رسانده و پس از  230،000،000سقف دویست و سی میلیون ( آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا 

داري کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت  واریز به حساب شرکت نزد خزانه 
 .این پاالیشگاه نماید و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازي تحویل دهد 

  به   پرداختی  تسهیالت   سود  و  اصل  بابت  تجاري  بانکهاي  و  ایران  اسالمی   مهوري ج  مرکزي  بانک  مطالبات  -  ز  بند  
 مابین فی   جدید   قرارداد  قالب در گاز و نفت  باالدستی  هاي  طرح  مالی  تأمین  بابت  نفت،  وزارت  تابعه   دولتی   شرکت

 .نفع استعهده شرکت ذي هاي امهال بر شود. هزینه ت یک سال امهال می مد  به



جمهوري اسالمی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرحهاي مشمول این بند و نیز  بانک مرکزي  
هاي انرژي و صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی ارسال  وزارت نفت میزان پیشرفت طرحها را به کمیسیون 

 .نماید 

هاي اجرائی  تأمین هزینه  شود براي ربط اجازه داده می به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي  - بند (ح) 
ارزش فروش هر تن اتیلن  ) 2% /5خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (

  160127تولیدي حاصل از خوراك صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدي شماره  
  سرفصل  ذیل  مندرج ربط داري کل کشور واریز و از محل ردیف ذي این قانون نزد خزانه ) 5جدول شماره ( 

گردد. رعایت مالحظات  خط انتقال اتیلن غرب هزینه می ) این قانون صرفاً براي تکمیل 9جدول شماره (530000
 .الزامی است  1399سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال

) ریال از منابع داخلی  10,000,000,000,000وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد ( - بند ط 
ا همکاري وزارت نیرو و وزارت علوم،  شرکتهاي تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور ب

هاي ژرف و  برداري از آب فرایند قابلیت سازي و توسعه فناوري و عملیات حفاري و بهره تحقیقات و فناوري در  
 .هاي آب اختصاص دهد سایر فناوري 

اشخاص  دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازي به    - ي
از تخصیص سازمان  شده توسط دستگاههاي  معرفی  بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس  اجرائی 
 بودجه کشور براي اجراي موارد زیر اقدام نماید:و  برنامه  

 1ردیف

ظور  منمازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهاي مسلح به   - 1
تحقیقات راهبردي دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد    تقویت بنیه دفاعی، 

بابت مصارف، طرحهاي محرومیت  یورو  میلیون  پانصد  پیشران  و  و  بلوچستان  و  استان سیستان  اولویت  با  زدائی 
داري کل کشور اعمال حساب ارز صادراتی، با خزانه ) این قانون و تبدیل با میانگین نرخ  21براساس جدول شماره (

 کند.

 2ردیف

  درجزء   مندرج   یورو )    3.000.000.000(   میلیارد   سه   سقف  در   شود می   داده   اجازه   مسلح  نیروهاي   کل  ستاد   به   -  
  نسبت  که   کوچک   خصوصی  پاالیشگاههاي  در   پاالیش  طریق  از   را   گازي   میعانات  و   خام  نفت  سهمیه   بند،   این)  1(

بودجه کشور به مصرف برساند. معادل  و برنامه اند، پس از تأیید سازمان یت تولید خود اقدام نموده ظرف  افزایش  به
 گیرد. هاي ناشی از اجراي این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهاي مسلح قرار می فراورده 



 3ردیف

هاي بازنشستگی دولتی و قوه  اجرائی، صندوق دستگاههاي دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به    - 3
قضائیه، دستگاههاي داراي اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به  
این دو   به  دولتی  اختصاص سهام  بر  نیروهاي مسلح (عالوه  اجتماعی  تامین  و سازمان  اجتماعی  تأمین  سازمان 

ها و آستان قدس رضوي،  دولتی و انقالبی و شهرداريغیرتسویه بدهی به آنها و به نهادهاي عمومی  سازمان) براي  
صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، صندوق توسعه ملی و بانکهاي دولتی و بانکهایی  

با  نیکه دولت در آنها سهام دارد و براي اجراي طرحهاي مربوط به توسعه   روگاههاي اتمی و طرحهاي پیشران 
اولویت طرحهاي توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به  
اختصاص نفت خام و میعانات گازي براي صادرات اقدام نماید و یا حق بهره برداري از میادین نفت و گاز را بر  

شده توسط رئیس  اي و مالی اشخاص معرفی ار کند. تأیید صالحیت فنی، حرفه اساس سیاستهاي کلی ذیربط واگذ 
 شود.اجرائی مربوطه براي تحویل نفت خام و میعانات گازي، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می دستگاه  

 4ردیف

عنوان سهم  به )  %14/  5) این بند معادل چهارده و نیم درصد (  1متناسب با میزان استفاده از ساز و کار جزء (  -
عنوان سهم صندوق توسعه ملی، حواله نفت خام و میعانات گازي  به)  % 40شرکت ملی نفت ایران و چهل درصد (

 شود.صورت نقد حسب مورد پرداخت می به و یا  

ادي و  مسؤول)، وزارت نفت و وزارت امور اقتصبودجه کشور ( وبرنامه اجرائی این بند توسط سازمان  هاي  نامه آیین
 رسد. هیأت وزیران می   تصویبدارایی، بانک مرکزي و ستاد کل نیروهاي مسلح پیشنهاد و به 

(ك)     میلیارد   هزار  پنجاه   و  دویست   مبلغ  معادل  است  مکلف   نفت  وزارت  1402  سال  در   -بند 
ملی نفت ایران در اختیار پاالیشگاهها   شرکت اختیار در  منابع  محل از خام نفت ریال)  250.000.000.000.000(

مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه    1402قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتداي سال  
هاي اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حسابهاي فی مابین خود و خزانه داري کل کشور اعمال و آن را از  

 .لی تسویه نماید محل خوراك تحوی

  ماهانه   وزنی   میانگین  با  ریال )75.000.000التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون ( وزارت نفت مکلف است مابه 
  ملی   شرکت  طریق  از  خوراك  ماهانه  قیمت  تعدیل  با  را  بورس   در)  باتوم  وکیوم(   اولیه  مواد   معامالتی   هاي  قیمت
ر صورت کاهش قیمت قیر ، مقدار قیر تحویلی به دستگاه هاي  د.  نماید   حساب  اعمال  و  جبران  پاالیش  و   پخش

 :باشد سهم دستگاههاي اجرائی به شرح زیر می .موضوع این بند افزایش می یابد 



(براي آسفالت راههاي فرعی و روستایی و عشایري و آسفالت شبکه راههاي   - 1ردیف   وزارت راه و شهرسازي 
ازآفرینی شهري و طرحهاي مسکن مهر و طرحهاي مسکن ملی ) چهل و هشت  اصلی، فرعی، معابر محالت هدف ب

 ) %48درصد(

بنیاد مسکن انقالب اسالمی(براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح(پروژه)هاي مشارکتی  - 2ردیف  
 ) %20ها) بیست درصد(با نهادهاي محلی و دهیاري 

  و   آموزشی  فضاهاي  و  مدارس   نوسازي  براي  مدارس   تجهیز  و  نوسازي  سازمان(پرورش   و  آموزش   وزارت - 3ردیف  
  و   رجائی  شهید   دبیر  تربیت  دانشگاه  فرهنگیان،  دانشگاه  هايپردیس   همچنین  و  پرورش   و  آموزش   وزارت  فرهنگی

 ) %5(درصد   پنج) نوجوانان و  کودکان  فکري پرورش  کانون

معابر شهرها از طریق سازمان ذي ربط) هفده درصد  یق سازمان ذیربط (براي آسفالت  طر  از  کشور   وزارت - 4ردیف  
درصد( 17%( پنجاه  که  پنجاه  50%)،  و  جمعیت  نفر  هزار  پنجاه  زیر  شهرهاي  براي  کشور  وزارت  سهمیه  از   (

شود. شهرهاي باالي پانصد هزار نفر  ) مابقی براي شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می %50درصد(
 ین سهمیه را ندارند.جمعیت حق استفاده از ا

  مزارع،  بین   راههاي  مسیر  آسفالت   براي)  %5(  درصد   پنج:  ذیل  شرح   به)  % 7(  درصد   هفت  سازندگی  بسیج - 5ردیف  
)  % 2(  درصد   دو   مقدس؛  دفاع  هايیادمان   و   موزه  باغ   شهداء،  گلزار   بسیج،  مقاومت   پایگاههاي  انتظامی،  پاسگاههاي

هاي مسکونی نظامی و اداري با تأیید ستاد کل ارتش  پادگانهاي نظامی و مجتمع لت پایگاههاي شکاري و  آسفا  براي
 جمهوري اسالمی ایران 

  عملیات   انجام  و   زداییبیابان  براي  آبخیزداریکشور؛   و  مراتع   جنگلها،  سازمان(کشاورزي  جهاد  وزارت  - 6ردیف  
 )؛ %2ودرصد( د ) زیست  محیط  با سازگار پوش خاك  و پاشیقیرابه 

معابر،  وز- 7ردیف   آسفالت  براي  و شهرك هاي صنعتی)  (سازمان صنایع کوچک  تجارت  و  معدن  ارت صنعت، 
  )% 1هاي دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد(خیابانها و جاده 

دیون وزارت راه و شهرسازي به قیرسازان در سالهاي گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ دوهزار  
 باشد.) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می 2.000.000.000.000میلیارد (

) ریال براساس ضوابط و مقررات مربوطه به صورت تهاتري بابت  8.000.000.000.000مبلغ هشت هزار میلیارد (
زباله و سایر دستگاههاي مکانیکی عمرانی  خرید و تأمین نردبان بلند مرتبه و خودرو آتش نشانی و ماشین حمل  

 مورد نیاز شهرداریهاي کل کشور به وزارت کشور(سازمان ذیربط) اختصاص می یابد. 

بیست   از  بیشتر  نباید  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  احتساب  با  قیر  به  باتوم)  قیر(وکیوم  اولیه  مواد  تبدیل  هزینه 
 ) وزنی محاسبه شود. %20درصد(



داري کل کشور است. دستگاههاي اجرائی موضوع این  مابین خود و خزانه تسویه حساب فیوزارت نفت موظف به  
 ماه پس از ابالغ این قانون هستند. بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابالغ سهم استانها ظرف مدت یک 

به صورت    ربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود راوزارت نفت و دستگاههاي اجرائی ذي 
هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژي ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و  مکتوب به کمیسیون 

محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف  
ظارتی خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان  هاي ناست بر حسن اجراي این قانون نظارت نموده، گزارش 

 را به مجلس شوراي اسالمی گزارش نماید.

شود با رعایت  آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش به   -بند (ل)  
گذاري مردمی مصوب  ه از سرمایه قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازي با استفاد 

) قانون اساسی، از طریق  44هاي کلی اصل چهل و چهارم (با اصالحات و الحاقات بعدي و سیاست  24/ 1398/4
دولتی در پتروپاالیشگاهها از محل منابع  غیرگذاري مشترك با بخش  ربط نسبت به سرمایه شرکتهاي دولتی ذي 

)، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران %20داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد(
 جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید. 

هاي  انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شوراي اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجراي قانون اجراي سیاست
با اصالحات و الحاقات بعدي، وزارت نفت موظف    1387/3/25) قانون اساسی مصوب  44کلی اصل چهل و چهارم (

 برداري است.سال پس از بهره به واگذاري سهم خود در پاالیشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک 

گذاري، عواید حاصل و اصل قراردادهاي  سرمایه در راستاي افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع    - بند (م)  
عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و  به صالح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران  ي شرکتهاي ذ 

قابل   بازار سرمایه  در  نیاز  مورد  و تضمین  وثیقه  و همچنین  بانکها  از  دریافتی شرکتهاي مذکور  سود تسهیالت 
گذار قرار  سرمایهاد شده است در مالکیت  گذار عامل تولید ایجسرمایه هایی که توسط پذیرش است. اموال و دارایی 

ماه توسط سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت  اجرائی این بند حداکثر ظرف سه نامه  گیرد. شیوه می 
 گردد. امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ابالغ می 

 :وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهاي تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد  -) 1بند الحاقی (

از    - 1 تابعه،  فعالیت کلیه واحدهاي عملیاتی شرکتهاي  از  ناشی  ازاي هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل(فلر)  به 
)ریال عوارض  5.000جمله گازهاي همراه نفت و گاز مشعل واحدهاي پاالیش و فرآوري گاز، معادل پنج هزار (

 داري کل کشور واریز نماید.آالیندگی را از محل منابع داخلی خود به حساب خزانه 

  چهار  زیر  به   طبیعی   گاز  توزیع   و  انتقال   زنجیره  در  نشده  محاسبه  گازهاي  و  شبکه  تلفات  کاهش  به  نسبت  -2 
  سراسري   شبکه  در   گازطبیعی  هدررفت  مترمکعب  هر  ازاي   به  و  اقدام  انتقال   خطوط  به  تزریقی  گاز  از)  %4(درصد 



)ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داري  5.000( هزار  پنج  میزان  به  عوارضی الذکر،   فوق  مجاز   حد   از   بیش
) توسط وزارت نفت (و  2) و (1داري کل کشور مکلف است با اعالم میزان مقادیر جزء (کل پرداخت نماید. خزانه 

 )1401اعالم وزارت نفت مطابق مقادیر سال در صورت عدم 

)  5الحساب پس از وصول به ردیف درآمدي شماره............. جدول شماره (وجوه حاصله را به صورت ماهیانه و علی 
نزد خزانه  قانون  واریز می این  از محل ردیف............... جدول شماره ( داري کل  و  قانون، صرفاٌ جهت  9شود  این   (

میزان هفتاددرصد(سرمایه گ به  انرژي،  بهینه سازي مصرف  ) صرف کمک هزینه جایگزینی  %70ذاري در حوزه 
(رتبه باال  راندمان  با  هاي  آبگرمکن  و  اولویت  b بخاري  با  و  مناطق سردسیر  اولویت  با  بیشتر)  و  انرژي  برچسب 

(دهک  درصد  میزان سی  به  و  برخوردار  کم  اجراي ط%30هاي  براي  گذاري  کارایی  ) صرف سرمایه  افزایش  رح 
 موتورخانه هاي موجود در ساختمان هاي دولتی با عمر کمتر از بیست سال خواهد شد.

  اجازه   دولت  به  انرژي،   مصرف  سازي  بهینه   هاي)طرح(پروژه  اجراي  و   به منظور تسهیل تأمین مالی  -  2بند الحاقی  
 . کند  ایجاد  را  کشور» کل  داري  خزانه  نزد   انرژي مصرف سازي بهینه  «حساب نفت  وزارت  طریق  از شود  می  داده 

باشد که از طریق  ) ریال می 300.000.000.000.000سرمایه اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (  -1
نیرو(معادل ده درصد( و وزارت  نفت  تابعه وزارتخانه هاي  اي هر  %10منابع داخلی شرکت هاي  ) منابع سرمایه 

گردد. همچنین جهت پایداري منابع حساب ) تأمین می 14........... مصارف جدول تبصره (شرکت)، اعتبار ردیف .......
) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژي در هریک از پروژه(طرح)هاي مصوب شوراي اقتصاد  %10، حداقل ده درصد(

 این حساب واریز می شود. پذیر به ) قانون رفع موانع تولید رقابت 12سازي انرژي مبتنی بر ماده ( در حوزه بهینه 

هاي  سازي مصرف انرژي توسط شرکت استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجراي پروژه (طرح)هاي بهینه   -2
هاي بهینه سازي مصرف انرژي و  گذاران طرح دولتی ذیربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه 

سازي انرژي و محیط زیست مجاز است  ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه   جویی و هاي صرفه همچنین خرید گواهی 
 و مانده حساب در پایان سال قابل انتقال به سال بعد می باشد. 

نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاري وزارتخانه هاي نیرو و امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه  آئین
ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می  و بودجه کشور و بانک مرکزي  

 رسد. 

گزارش عملکرد فروش    1402وزارت نفت مکلف است در بازه هاي زمانی چهارماهه از ابتداي سال    -  3بند الحاقی  
پیوست این  )  22نفت، گاز، میعانات گازي و محصوالت ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره ( 

کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهاي تابعه وزارت نفت، را به  قانون و گزارش نحوه هزینه 
 کمیسیون انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.



  شرکت   داخلی   منابع   محل  از   و   خود   ربط   ذي   تابعه   شرکتهاي  طریق  از  است   مکلف  نفت  وزارت   -  4  الحاقی  بند  
سازيجه  گذاري  سرمایه  به   نسبت   مذکور،  هاي ذخیره  ظرفیت  افزایش    جایگزینی  و   نصب   و   کشور  گاز   ت 

  ریال)100.000.000.000.000(  میلیارد   هزار   یکصد   حداقل  گازطبیعی   حرارتی   ـ   جرمی  هوشمند   شمارشگرهاي
 .نماید  اقدام

مبلغ هشتاد    1402وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهاي تابعه خود، در سال    -  5بند الحاقی  
) ریال براي طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازي سیستم اندازه  80.000.000.000.000هزار میلیارد (

تولید و تأمین انرژي کشور    اي و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازي و نیز در طول زنجیره گیري و رصد لحظه 
 از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.

  به   صادرات   از   حاصل  ارز  بازگشت  انگیزه  افزایش  شده،  مدیریت  شناور  ارزي   نظام   تحقق  منظور   به   -  6بند الحاقی
خدمات  ) قانون مدیریت  5صیانت از ذخایر ارزي کشور، دولت و دستگاه هاي اجرائی موضوع ماده(   و  اقتصادي  چرخه

  به   مجاز  ایران،  اسالمی  جمهوري  مرکزي  بانک  و  آنها  به  وابسته  تابعه  هاي  شرکت  و  1386/7/8   کشوري مصوب
زي، فرآورده هاي نفتی و  گا  میعانات  گاز،  نفت،  صادرات  از   حاصل  ارزي  منابع  مبادله  یا  و  تهاتر   فروش،  تخصیص، 

صادرات در روز کاري قبل نیستند. منظور از میانگین نرخ  گازي و سایر منابع به نرخ پایین تر از نرخ میانگین ارز  
هاي کنندگان، بانک مرکزي، شرکت ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز(اعم از اسکناس و حواله) توسط صادر 

 هاي(نیما)، (سنا) و سایر بسترهاي معامالتی است. تابعه وزارت نفت در سامانه 

رز خود را به نحوي مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته شده توسط  در هرصورت بانک مرکزي باید فروش ا
این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این  

بودهماده، توسط دستگاه  دولتی و عمومی  اموال  و  اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه  و    هاي 
 مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسالمی است. 

بانک مرکزي موظف است میانگین نرخ ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنماي خود براي عموم منتشر نموده  
و با همکاري دستگاههاي یادشده به صورت ماهانه گزارش اجراي این بند را به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و  

اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. نرخ تسعیر کلیه ارزهاي موضوع این قانون نباید کمتر از  محاسبات و  
 میانگین نرخ ارز صادرات باشد.

شود در راستاي توسعه، نگهداري و بهسازي شبکه و  به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می  - 7بند الحاقی  
هاي نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون  نوسازي ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح 

نامه اجرائی  چهارچوب آئین ) دالر از محل تهاتر نفت در 2.000.000.000بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد ( 
رسد، در قالب انعقاد قراردادهاي مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاري با  که به تصویب هیأت وزیران می

 .رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید 



ه وري  ) به منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهر 1جزء (  -بند پیشنهادي الحاقی  
انرژي، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزي و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت  
نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصوالت فرعی گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب 

  سال   در   را   منابع   این  از   درصد   60  حداقل   و   ایجاد   را شورسرمایه گذاري نفت و گاز کشور) نزد خزانه داري کل ک 
 . کند  واریز حساب  این  به ماهانه صورت  به  درآمد   وصول با متناسب  ریال میلیارد  هزار 950  سقف تا 1402

قانون اساسی و با استفاده از ساز وکار    44) وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل  2جزء (
با   به تامین مالی در طرح هاي ذیل  با سرمایه گذاري مستقیم، صرفا  بانک ها و  با  تلفیقی و ترکیبی  تسهیالت 

 مشارکت سرمایه گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد. 

اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت وگاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت    -1
 ادین مشترك با همسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازي مشترك پارس جنوبی. می

) به منظور افزایش منابع داخلی  1افزایش ظرفیت تولید و جداسازي محصوالت فرعی، گازي مذکور در جزء (  -2
 شرکت هاي تابعه ذیربط وزارت نفت. 

 لویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.جمع آوري، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهاي مشعل با او -3

مشارکت کشور در طرح هاي منطقه اي و بین المللی تولید و انتقال حامل هاي انرژي به منظور افزایش سهم    - 4
 ایران در بازارهاي انرژي به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزي کشور. 

تولید، ذخیره سازي، انتقال و صادرات نفت  احداث و نوسازي و بازسازي زیرساخت هاي اساسی موردنیاز براي    -5
 و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی. 

مشارکت در اجراي طرح هاي مدیریت مصرف انرژي کشور به ویژه کاهش ناترازي گاز طبیعی کشور (حساب    -6
 بهینه سازي مصرف انرژي) مندرج در بند همین تبصره. 

براي هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله براي اعتبارات هزینه اي و  ) استفاده از این منابع  3جزء (
درصد از عواید حاصل از سرمایه    10نیز تملک دارایی هاي سرمایه اي خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.  

و مابقی    گذاري ها، پس از پرداخت مطالبات شرکاي احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده
 براي بازپرداخت بدهی هاي وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزي هزینه خواهد شد.

) به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجراي این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور  4جزء (
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی حداکثر  

گیري مصوبات این کارگروه و حسن اجراي  تشکیل می شود. وزیر نفت مسئول پی  1402تا ابتداي اردیبهشت ماه  



ماه یکبار به کمیسیون    3آن ها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر  
 انرژي مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.

 


