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بررسی فضای مالی بخش برق
1400سال در قانون بودجه 

و مصوبات مرتبط

معاونت پژوهشی

1400فروردین 

By: Dr. Asadi, M.Aliabadi & Z.Valipour
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1400تحلیل فضای مالی صنعت برق در بودجه سال 
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نیرووزارت بودجه عمومی روند 

سهم بودجه وزارت نیرو از بودجه کل  دو درصد است
درصد و رشد بودجه وزارت نیرو 49بودجه عمومی رشد

درصد می باشد54نسبت به سال گذشته 
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بودجه عمومی بخش برق جمع منابع عمومی دولت

1399

پژوهش سندیکای صنعت برق ایران: ماخذ
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بودجه عمومی وزارت نیرو به تفکیک بخش ها

12,601 

7,283 

2,469 

2,490 

 -  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000  14,000  16,000  18,000

1400

1399

میلیارد تومان

1400و 1399بودجه عمومی وزارت نیرو در سال 

ستاد آموزش و پژوهش آب برق

پژوهش سندیکای صنعت برق ایران: ماخذ
درصد سال قبل سهم آن از کل کاهش یافته 24درصد از کل می باشد که نسبت به 15میلیارد تومان می باشد که حدود 2469برابر با 1400سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو در سال 

.  درصد بوده است71سهم ان 1399درصد می باشد در حالی که در سال 79سهم بخش آب . است
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تومانمیلیارد 

منابع طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق به تفکیک تولید و انتقال 

تولید انتقال و فوق توزیع
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تومانمیلیارد 

می و منابع طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق به تفکیک بودجه عمو
شرکتی

منابع عمومی منابع شرکتی 

روند بودجه طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق

2حدود 1400حدود یک درصد و در سال 1399سهم بودجه عمومی از منابع تملک دارایی سرمایه ای بخش برق در سال 
درصد بوده است

1399هزار میلیارد تومان می باشد که نسبت به سال 23حدود 1400مجموع منابع پیش بینی شده برای طرح های تملک دارایی در سال 
درصد رشد نشان می دهد61حدود 
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تولید

انتقال و فوق توزیع

(میلیون ریال)1400بودجه طرح های توسعه ای بخش برق در سال 

منابع عمومی منابع شرکتی 

100,960,000

43%

132,340,491

57%

(میلیون ریال)1400بودجه بخش برق به تفکیک حوزه ها در سال 

تولید انتقال و فوق توزیع

بودجه طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق

پژوهش سندیکای صنعت برق ایران: ماخذپژوهش سندیکای صنعت برق ایران: ماخذ
1400بودجه طرح های توسعه ای بخش انتقال و فوق توزیع در سال 

درصد 57هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که 13حدود 
.سرمایه های پیش بینی شده بخش برق می باشد

10حدود 1400بودجه طرح های توسعه ای بخش تولید در سال 
درصد سرمایه های 43هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که 

.پیش بینی شده بخش برق می باشد



Iran Electrical Industry Syndicate

I

E

I

S

برقمصوبات مرتبط با صنعت 
1400بودجه سال در قانون 
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تامین مالی  
طرح های زیربنایی

از طریق  
واگذاری دارایی های  

سرمایه ای

ازریال(300.000.000.000.000)میلیاردسیصدهزارسقفتاشودمیدادهاجازهدولتبه
راالشرکهسهموسهامها،بنگاهازقانوناین(9)شمارهجدول530000-90ردیفمحل
بهانونقایندرمندرجیافتهتوسعهکمترمناطقاولویتبازیربناییهایطرحایجادبرای

االنبیامخاتسازندگیقرارگاهوغیردولتیعمومیخصوصی،تعاونی،مشاورانوپیمانکاران
وکامالاموال،واگذاریبهنسبتبند،اینسقفدراستمجازدولتهمچنین.نمایدواگذار

.نمایداقدامسرمایه ایدارایی هایتملکهایطرحاجرایوتکمیلبرایخوددارایی های

«ط»بند 2تبصره 

ازشورکامنیتیمالحظاترعایتبامی شوددادهاجازهنیرووزارتبهوابستهوتابعه شرکت هایبه
واتتأسیسنوسازیطرحهایمالیتأمینبهنسبتخوددارایی هایوامالکازبخشیواگذاریمحل

سقفتاتمامنیمهطرحهایوتوسعه یافتهکمترمناطقازجملهکشوربرقوآبفرسودهشبکه
.کننداقدامریال(70.000.000.000.000)میلیاردهزارهفتاد

«ط»بند 15تبصره 
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مالیتامین 
طرح های زیربنایی

با استفاده از  
بازار سرمایه

(اسالمی-اوراق مالی)

اسالمیمالیاوراقریال(65.000.000.000.000)میلیاردهزارپنجوشصتسقفتادولتیهایشرکت
توجیهارایدهایطرحاجرایبرایتاکنندمنتشرخود،توسطسودواصلبازپرداختوتضمینباریالی
.برسانندفمصربهرسدمیاقتصادشورایتصویببهکهخودمحیطیزیستومالیاقتصادی،فنی،

« الف»بند 5تبصره 
1جز 

«ب»بند 5تبصره 

دارایی هایتملکطرح هایجملهازقانوناینمصارفمالیتأمینبرایمی شوددادهاجازهدولتبه
ریال،(655.000.000.000.000)میلیاردهزارپنجوپنجاهوششصدمبلغتاقانوناینموضوعسرمایه ای

(5)شمارهجدول31010۸شمارهردیفبهراحاصلمنابعومنتشر(ارزی-ریالی)اسالمیمالیاوراق
1351/12/10مصوبکشوربودجهوبرنامهقانون(30)مادهرعایتباواریزیمنابع.کندواریزقانوناین

هزینهشورکبودجهوبرنامهسازمانبامتبادلهموافقتنامهمطابقوقانونایناعتباراتتخصیصبرای
قانوناین(9)و(۸)شمارهجداولدرمذکوراوراقانتشاربهمربوطهزینه هایوسوداصل،.می شود

.استپرداختقابلوشدهپیش بینی  

«ط»بند 5تبصره 

تصویبابوذی ربطوابستهوتابعه شرکت هایطریقازنیرووتجارتومعدنصنعت،نفت،وزارتخانه های
(35.000.000.000.000)میلیاردهزارپنجوسیسقفدر(ارزییاریالی)اسالمیمالیاوراقاقتصاد،شورای

ونفتوزارتمشترکمیادیناولویتباگازونفتطرح هایدرسرمایه گذاریبه منظور تامی کنند،منتشرریال
افزایشطرح هایهمچنینونیرووزارتوتجارتومعدنصنعت،وزارتتوسعه ایوزیربناییطرح های
رکت های شتوسطاوراقاینسودواصلبازپرداخت.برسدمصرفبهنیرووزارتنیروگاهی(راندمان)بهره وری

وزارتطرح هایبرای)طرحعایداتو(نفتوزارتطرح هایبرای)میادینهمانتولیدافزایشمحلازمذکور
.می شودتضمین(نیرووزارتوتجارتومعدنصنعت،
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تامین مالی  
طرح های صنعت  

برق
با استفاده از  

تسهیالت بانکی

قانون(12)مادهظرفیتمحلازکشاورزیچاه هایبرقتأمینطرحاجرایدرتسهیلوتسریعبرای
میلیاردهزارستبیمبلغاستمکلفمرکزیبانککشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفع

بهتنفوزارتتضمینباعاملبانکهایطریقازتکلیفیتسهیالتریال(20.000.000.000.000)
.نمایدپرداختکشاورزیچاه هایبرقتأمینجهتآنزیرمجموعه شرکت هایوتوانیرشرکت

«و»بند 15تبصره 

«  الف»بند 4تبصره 
2جز 

اختیاردرمنابعمحلاز1400سالدرشودمیدادهاجازهتخصصیوتجاریبانک هایبه
بهاعتباروپولشورایمقرراترعایتباریالی-ارزیتسهیالتاعطاییاومشارکتبهنسبت
ورقببخشومعدنوصنعتبخشایتوسعههایسازمانزیربناییایتوسعههایطرح
باتعاونیوخصوصیهایبخش(%51)درصدییکوپنجاهحداقلمشارکتباآبمنابع

برهتکیباوایمنطقههایمزیتبراساسیافتهتوسعهکمترومحروممناطقاولویت
.دهداختصاصسرزمینآمایشجهت گیری های
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پرداخت بدهی های  
دولت به بخش  

خصوصی
از طریق

اوراق و اسناد خرانه  

رییسدتأییبامربوطهاعتبارسقفدرمطالباتبرایتبصرهاین(ب)و(الف)بندهاینرفتهفروشاوراق
تمامیهبواگذاریقابلکشوربودجهوبرنامهسازمانوذی ربطمالیامورمدیر-ذیحسابواجرائیدستگاه

اعتباراتدهشتعهدهزینه هایسایرهمچنینوتجهیزاتتأمین کنندگانمشاوران،پیمانکاران،ازاعم)طلبکاران
.می باشد(اراضیتملکجملهازقانوناین

«د»بند 5تبصره 

«و»بند 5تبصره 

خریدقدرتحفظباراقانوناین(5)شمارهجدول310103درآمدیردیفموضوعاسالمیخزانهاسناددولت
طلبکارانبهریال(500.000.000.000)میلیاردهزارپانصدسقفتاوصادر1403سالپایانتاسررسیدباو

کشورکل انه داریخزومی شودپیش بینیکشورکل سنواتیبودجـهقوانیندراسناداینبازپرداخت.کندواگذار
اقدامآنتسویهبهنسبتقانوناین(۸)شمارهجدولومربوطهفصلردیفهایاعتباراتمحلازاستموظف

اسالمیآزادشگاهداناولویتبااجرائی دستگاه هایطلبکارانبهقطعی شدهمطالباتتأدیهبابتاسناداین.کند
واعتبارابالغبر اساسصرفاًومی شودواگذارآنانبهریال(15.000.000.000.000)میلیاردهزارپانزدهمبلغتا

 هایداراییتملکوهزینه ایاعتباراتمحلازوکشوربودجهوبرنامهسازمانتوسطصادرهتخصیص های
اوراقرفیتظبهبنداینموضوعاسنادمنتشرنشدهمانده.می شودصادرقانوناینجداولوردیفهاوسرمایه ای

.می شوداضافهتبصرهاین(ب)بندموضوعاسالمیمالی

جز « ز»بند 5تبصره 
1

و(وصیخصوتعاونی)حقوقیوحقیقیاشخاصبهخودقطعیبدهی هایخزانه،تسویهاسنادطریقازدولت
چهارچوبردکهسازندگیبسیجو(ص)خاتم االنبیاءسازندگیقرارگاهغیردولتی،عمومیمؤسساتونهادها
لغمبتامزبوراشخاصازدولتمعوققطعیمطالباتباشده،ایجاد1399سالپایانتامربوطمقرراتوقوانین
ردیفو(5)شمارهجدول310106درآمدیردیفموضوع)ریال(50.000.000.000.000)میلیاردهزارپنجاه

ازدولتقطعیمطالبات.کندتسویهخرجی-جمعیصورتبه(قانوناین(9)شمارهجدول42-530000
شورکمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(2)ماده(پ)بنداجرایدرکهفوق الذکراشخاص
دولتبدهیباشده،منتقلدولتی شرکت هایبهبعدیالحاقاتواصالحاتبا1394/2/1مصوب

.استتسویهقابلاسناداینوسیلهبهمذکور شرکت هایبه
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پرداخت بدهی های  
دولت به بخش  

خصوصی
از طریق

ه تهاتر اوراق تسوی
خرانه و اوراق مالی  

اسالمی  

کهعاونیتوخصوصیحقوقیوحقیقیاشخاصقطعیمطالباتمتقاضیان،درخواستصورتدرمی شوددادهاجازهدولتبه
غیردولتی،عمومینهادهایمطالباتهمچنینواستشدهایجاد1399سالپایانتامقرراتوقوانینچهارچوبدر

بیمارییوعشازآسیب دیدهغیردولتیبخش هایبنگاه هایبهسودیارانهبابتجملهاز)بانکهابازنشستگی،صندوق های
سازندگی،سیجب،(ص)خاتم االنبیاءسازندگیقرارگاهمحرومیت زداییپیمانکاران،(ص)خاتم االنبیاءسازندگیقرارگاه،(کرونا

ازتکلیفییمت هایقیارانهبابتوزارتخانه هاتابعهدولتی شرکت هاینیزووابستهوتابعه شرکت هایوایراننفتملیشرکت
بانکبهشدهیاداشخاصبدهیبارااستشدهایجاد1399سالپایانتامربوطمقرراتوقوانینچهارچوبدرکهدولت

هزارمیلیاردپنجاهوسیصدسقفتااست،شدهایجاد1399سالپایانتاکهغیربانکیاعتباریمؤسساتوبانک هایامرکزی
اعتباریمؤسساتوبانک هامرکزی،بانکبهتسلیموخزانهتسویهاسنادانتشارطریقازریال(350.000.000.000.000)

:کندتسویهزیرشرحبهغیربانکی

(%50)ه درصدپنجاتعاونیوخصوصیحقوقیوحقیقیاشخاصبرایخزانهتسویه(اوراق)اسنادطریقازبدهیتهاترحداقل
دولتی شرکت هایوبانکهاغیردولتی،عمومینهادهایهایبدهیتهاترجهتآنباقی ماندهواستفوق الذکرماندهمبلغ
اولویتباایرانفتنملیشرکتواستانیفاضالبوآب شرکت های،(تکلیفیقیمتهاییارانهبابتصرفاً)وزارتخانه هاتابعه

.می رسدمصرفبهاجتماعیتأمینسازمانقطعیوشدهحسابرسیمطالبات

جز « ز»بند 5تبصره 
2

«ی»بند 1تبصره 

میلیاردهزاردنهصمبلغتاذی ربطاجرائی دستگاه هایدرخواستدرصورتایراننفتملیشرکتطریقازاستمکلفدولت
ستادمستضعفان،بنیادتعاونی،حقوقی،حقیقی،اشخاصبهخودقطعیبدهیخالصازریال(900.000.000.000.000)

تکالیفاجرایهمچنینوشدهایجاد1399سالپایانتاقوانینچهارچوبدرکهخصوصیبخشهایو(ره)امامفرماناجرائی
گازیمیعاناتوخامنفتتحویلمحلازهسته ایودفاعیعمرانی،طرح هایبهمربوطتعهداتپرداختجملهازقانوناین

دولتعمومیمصارفومنابعطریقازوتسویهایراننفتملیشرکتصادراتیروزقیمتبراساساشخاصاینبهصادراتی
.کندحساباعمالکشور،کلخزانه داریباقانوناین(21)شمارهجدولبراساسو

مذکوربنددرمندرجسقفبرمازادونیستتبصرهاین(ب)بنددرشدهتعیینسقفشدناجرائیبهمنوطحکمایناجرای
ررسیدسبااسالمیمالیاوراقانواعدارایخصوصیوتعاونیحقوقی،حقیقی،اشخاصتقاضایصورتدرهمچنین.است
نفتتحویلطریقازریال(150/000/000/000/000)میلیاردهزارپنجاهویکصدسقفتا،1400سالخردادماهاززودتر

ازتفادهاسمیزانبامتناسب.نمایدتسویهصادراتروزقیمتبااوراقاسمیارزشمیزانبهاشخاصاینبهصادراتیخام
به(%14/5)درصدنیموچهاردهوملیتوسعهصندوقسهمپرداختجهت(%3۸)درصدهشتوسیمعادلبنداینسازوکار

.می گیردقرارآنهااختیاردربه غیرانتقالقابلنفتتحویلحوالهایران،نفتملیشرکتسهمعنوان
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تأمین مالی 
انرژی های  
تجدید پذیر

ده درصدمیزانبه1394/۸/10مصوبکشوربرقصنعتازحمایتقانون(5)مادهموضوععوارض
تعیینریال(34.000.000.000.000)میلیاردهزارچهاروسیسقفدرمصرفیبرقمبلغ(10%)

بندنایحکمشمولازمجازکشاورزیچاه هایبرقومجازعشایریوروستاییبرقمشترکان.می شود
.می باشندمعاف

شرکتحساببهریال(15.000.000.000.000)میلیاردهزارپانزدهسقفتاکاملبه صورتحاصلهمنابع
حساببهریال(19.000.000.000.000)میلیاردهزارنوزدهسقفتاوکشورکلخزانه دارینزدتوانیر

تا شودمیواریزکشورکلخزانه دارینزد(ساتبا)برقانرژیبهره وریوتجدیدپذیرانرژیهایسازمان
نگهداریوهتوسعازحمایتصرفترتیببهکشوربودجهوبرنامهسازمانباموافقتنامهمبادلهازپس

توسعهوپاکورتجدیدپذیبرقتولیدوروستاییمعابردربرقتیرجابجاییوروستاییبرقشبکه های
.ودشبلوچستانوسیستاناستاننادرمیلبادینیروگاهتکمیلوپذیرتجدیدفناوری های

«ج»بند 6تبصره 

«ی»بند 15تبصره 

یاه شدصرفه جوییسوختاستمکلفدولتانرژی،مصرفالگویاصالحقانون(61)مادهاجرایدر
برقانرژیبهره وریوتجدیدپذیرانرژی هایسازمانتأییدباراتجدیدپذیرنیروگاه هایدرآنحواله

فروشجهتسرمایه گذارانبهریال(25.000.000.000.000)میلیاردهزارپنجوبیستسقفتا(ساتبا)
.نمایدتحویلانرژیبورسدرعرضهیا
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فلزاتس،مآلومینیوم،فوالدی،صنایعبهتحویلیبرقانرژیبهایمتوسطاستمکلفنیرووزارت
ازبرقانرژیخریدنرخمتوسطبرمبنایراپتروشیمیوپاالیشگاهیواحدهایفلزی،کانی هایواساسی

لمحازحاصلمنابع.نمایددریافتومحاسبه(اِی.سی.ای)انرژیتبدیلقراردادداراینیروگاه های
.ودمی شواریزکشورکلخزانه دارینزدتوانیرشرکتحساببهصنایعاینبرقبهایافزایش

باکینمشتربهمربوطهمگاواتدوازکمترمصارفهمچنینومگاواتدوازکمترقدرتبامشترکین
مکلفعهتاب شرکت هایطریقازوزارت نیرو.نمی باشندبنداینحکممشمولمگاواتدوازبیشقدرت
وماهانهصورتبهراریال(۸0.000.000.000.000)میلیاردهزارهشتادسقفتاحاصلهمنابعاست

(30.000.000.000.000)میلیاردهزارسیسقفتاکاملصورتبه الذکرفوقدرآمدوصولبامتناسب
تصویبباوروستاییبرقتیرهایجابجاییوکشوربرقفرسودهشبکهنوسازیوتوسعهصرفریال

رمایه گذاریسطریقازبرقتولیدتوانافزایشجهتتسهیالتسودیارانهاعطایصرفاقتصادشورای
خصوصیگانتولیدکنندمطالباتپرداختوبرقنیروگاه های(نیمه تمامطرح هایتکمیلوتوسعهایجاد،)

مشارکتقالبدرریال(5.000.000.000.000)میلیاردهزارپنجسقفتابرق آبی،نیروگاه هایوبرق
یژهومناطقوصنعتینواحیوصنعتیشهرکهایبهبرق رسانیدر(%40)درصدچهلمیزانبهتوانیر

میلیارددوهزارسقفتامناطق،ونواحیشهرکها،آن(%60)درصدشصتآوردهبااقتصادی
بیستسقفتاتجدیدپذیر،مرجعآزمایشگاههایتکمیلوتأسیسصرفریال(2.000.000.000.000)

واصالحوتنشدارایشهرهایآبیتنشرفعصرفریال(20.000.000.000.000)میلیاردهزار
دمیلیارهزارسیزدهسقفتامحروم،مناطقبهوآب رسانیروستاییشربآبشبکهبازسازی

برقصنعتدانش بنیان شرکت هایبهخطرپذیرتسهیالتاعطایصرفریال(13.000.000.000.000)
میلیاردهزاردهسقفتاوانرژیمصرفالگویاصالححوزهدرفعالشرکت هایو
.کندهزینهکشوراطالعاتملیشبکهزیرساختتکمیلبرایریال(10.000.000.000.000)

«ز»بند 15تبصره 

اصالح قیمت گذاری
و تعرفه برق 
صنایع بزرگ
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ی و  قیمت های تکلیف
اصالح الگوی  

مصرف

«ی»بند ۸تبصره 

ارکشورخانوارهایمشترکینگازوبرقآب،تعرفه های1400سالدرموظفندنیروونفتوزارتخانه های
خانوارهایرفکم مصمشترکینتعرفهکشور،جغرافیاییمناطقرعایتباکهنماینداصالحگونه ایبه

الگویتامشترکینصفر،برابربهزیستیسازمانو(ره)امام خمینیامدادکمیتهپوششتحتمحروم
وه ایغیریارانصورتبهمصرفالگویازباالترپرمصرفمشترکینیارانه ای،صورتبهمصرف

براساسمذکوریخانوارهاآبصفرنرخبهتعرفه.شودتعیین(تی.بی.آی)پلکانیافزایشالگویبراساس
.می شودمحاسبهخانواربعد

عیین شود که میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف باالتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای ت
.دید نداشته باشدبارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع ج

بهتنسبذی ربط شرکت هایطریقازاستمکلفدولتگاز،وبرقمصرفالگویاصالحمنظوربه
رکانمشتاولویتباگازوبرقمشترکانبرایداخلساختهوشمندهای(کنتور)شمارشگرنصب

.نمایددریافتمشترکانازاقساطیصورتبهرامربوطهزینهوکنداقدامپرمصرف
«د»بند 15تبصره 

«د»بند 7تبصره 

دفعوآببمترمکعهرفروشتمام شدهقیمتوتکلیفیقیمتمابه التفاوتمی شوددادهاجازهدولتبه
بدهیبا(یقانونبازرسبه عنوانحسابرسیسازمانتأییدازپس)رابرقساعتواتکیلوهروفاضالب
ونیروزارتبرقوفاضالبآب،بخشرسیدهبهره برداریبهسرمایه ایدارایی هایتملکطرح های

-33هزینه ایردیفو310404درآمدیردیفمحلازکشوربودجهوبرنامهقانون(32)مادهموضوع
درراابتسویه حسمکلفندذی ربطدولتی شرکت های.کندتسویهخرجی-جمعیبه صورت530000
اینایاجرازناشیتسویه شدهبدهیمعادلمذکور شرکت هایسرمایه.اعمال کنندخودمالیصورتهای

.می یابدافزایشحکم
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:گزارششناسنامه

مرتبطمصوباتو1400سالبودجهقانوندربرقبخشمالیفضایبررسی:گزارشعنوان

ایرانبرقصنعتسندیکایپژوهشیمعاونت:تدوین

اسدیعلیرضا:مطالعهمدیر

پورولیزهراوعلی آبادیمهناز:همکاران

1400فروردین:انتشارتاریخ


