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  كل كشور 1401بررسي اليحه بودجه سال 

 «و گازبخش نفت ». ۲۳

 به نام خدا

 

 

 

 مقدمه

و  «1»های ذیل تبصره ،1401در الیحه بودجه سال مرسوم عمده مباحث مرتبط با بخش نفت و گاز  رویهمطابق 

مطابق عنوان آن به روابط مالی وزارت نفت با دولت و صندوق توسعه ملی  «1»عنوان شده است. تبصره  «14»

مورد بررسی  «14»های نفتی در تبصره وردهاهای مرتبط با فروش داخل گاز طبیعی و فرپردازد. همچنین بحثمی

الیحه  ۳های تابعه وزارت نفت ازجمله شرکت ملی نفت نیز در پیوست گیرد. موضوعات مربوط به شرکتقرار می

صورت کلی به 1401سال  در این گزارش ابتدا بخش نفت و گاز در الیحه بودجه بودجه مورد بحث قرار گرفته است.

 .دشوه میبرای اصالح آن ارائ یمه پیشنهادهایمورد بررسی قرار گرفته و در ادا

 

 کل کشور  ۱۴۰۱مفروضات فروش نفت در الیحه بودجه سال  .۱

به شرح  1401فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی در الیحه بودجه سال مفروضات منابع حاصل از 

 جدول ذیل است:

 . جدول تحلیل مفروضات منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی۱

 مفروضات

 000,۲00,1 میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی )بشکه در روز(

 ۶0 میعانات )دالر بشکه(مت صادرات نفت خام و قی

 000,۲۳ نرخ تسعیر ارز )تومان(

 000,145 ها )بشکه در روز(مقدار میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی

 5۸/۳ )میلیارد دالر( صادرات گاز طبیعی خالص

 سازمان برنامه و بودجه خذ:أم

 مل است:تأ، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نکات زیر قابل دهتوجه به مفروضات ارائه شبا 

 میلیارد دالر  11۷/۳با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، خالص صادرات گاز طبق اعالم وزارت نفت برابر

 1مواجه است. میلیون دالری 4۶۳است که در الیحه بودجه با بیش برآوردی 

                                                           

 .۱۴۰۰، زمستان «کل کشور ۱۴۰۱ها در الیحه بودجه سال بررسی منابع و مصارف عمومی دولت و احکام تبصره»گزارش دیوان محاسبات کشور،  .1

 الیحهمشخصات 

 

 دومدوره یازدهم ـ سال 

 

 شماره ثبت:

7۱5 

 

 شماره چاپ:

 

 تاریخ چاپ:

 

 هایپژوهش معاونت

و امور  زیربنایی

 تولیدی

مطالعات انرژی، دفتر: 

 صنعت و معدن

 

 گزارش مشخصات

 

 :مسلسل شماره

۳۱۰۱7۹5۳ 

 

 :انتشار تاریخ

5/۱۰/۴۰۰۱ 
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 صادرات  و خالصبا توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، عملکرد تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، صادرات میعانات گازی

  1بوده است. درصد ۳۲و  54، 15به ترتیب برابر  1400پایان آبان ماه سال  تا خیزگاز طبیعی و سه درصد سهم مناطق نفت

میلیون  ۲/1بینی فروش ، پیش1400 سال براساس آمار دریافتی درباره میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور تا آبان ماه

 رسد.نظر میخوشبینانه به 1401بشکه در روز در سال 

 

 گاز طبیعی و میعانات گازی نفت خام،منابع حاصل از ررسی . ب۲

وجود در جدول مهای زیر منظور شده است. شایان ذکر است عناوین خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در ردیفمنابع حاصل از نفت 

بایستی  ۲10100ردیف  ،«1»تبصره « ب»اند( بایستی اصالح شوند. با توجه به بند گزارش حاضر آمده ۲واحده )که در جدول ماده 5

حذف شود. همچنین  های نفتی از آنتغییر نماید و عنوان فراوردهمیعانات گازی  نفت خام، گاز طبیعی وبه منابع حاصل از صادرات 

 امل شود.شتنها عنوان خالص صادرات گاز طبیعی را  ۲1010۲منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی و ردیف  ۲10101ردیف 

 

واحدهماده 5 های جدولگاز طبیعی و میعانات گازی در ردیف . منابع حاصل از  نفت خام،۲جدول 

 عنوان ردیف
 منابع

 (تومان میلیارد هزار)

 8۴5/۳8۱ نفتی هایفراورده و نفت از حاصل منابع ۲10100

 54۲/۳15 نفت صادرات از حاصل منابع ۲10101

 ۷/45 طبیعی گاز صادرات خالص و گازی میعانات صادرات ارزش از حاصل منابع ۲1010۲

۲10109 
 بیعیط گاز صادرات خالص و گازی میعانات خام، نفت صادرات از خیزنفت و محروم مناطق

 (درصد ۳)
۶0۳/۲0 

 ۳5۶/1۳۷ 1400 سال در صندوق سهم از واحد ۲0 ازجمله ملی توسعه صندوق از استفاده حاصل منابع ۳10۷05

 .کل کشور 1401الیحه بودجه سال  :مأخذ

 

 نکات زیر دارای اهمیت است: ۲در مورد جدول 

 و دویست  نویلیمیك ، روزانه و میعانات گازی از محل صادرات خام نفت فروش زانیکل کشور م 1401بودجه سال  حهیدر ال

شود. با اعمال نرخ میلیارد دالر برآورد می ۲۸/۲۶ده است که عددی معادل دالر در نظر گرفته ش ۶0 هر بشکه متیبشکه با قهزار 

 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  ۶04ن صادرات، معادل هزار تومان، درآمد ریالی این میزا ۲۳تسعیر 

 تومان میلیارد زاره ۸۲ معادل مذکور، تسعیر نرخ با که شودمی برآورد دالر میلیارد 5۸/۳ برابر نیز طبیعی گاز صادرات خالص 

 دالر میلیارد ۸۶/۲9 برابر گازی میعانات و طبیعی گاز خام، نفت صادرات از حاصل دالری درآمد مجموع. داشت خواهد خالص درآمد

 .بود خواهد

 

                                                           

 همان. .۱



 

 
۳ 

 ( ۶۸۶از میزان کل این دو سرفصل درآمدی  ،)درصد  ۳درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز،  5/14همت

 درصد سهم دولت است. 5/4۲درصد مربوط به صندوق توسعه ملی و مابقی معادل  40مربوط به سهم مناطق محروم، 

  94/11وسعه ملی )از کل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی( برابر درصدی صندوق ت 40سهم 

 ۲0مالی( های ییمنابع حاصل از واگذاری دارا( )5جدول ) ۳10۷05 اساس ردیفبر 1401همت است. در الیحه  ۲۷4میلیارد دالر و 

صورت بدهی دولت و وام برداشت و در اختیار دولت تومان( بهمیلیارد  هزار ۳5۶/1۳۷میلیارد دالر )معادل  9۷/5درصد این سهم برابر 

 قرار گرفته است.

 ۳5همت از نفت خام و میعانات گازی و  ۲5۶ترتیب منتج به درصدی دولت از این دو سرفصل درآمدی به 5/4۲اعمال سهم 

رسد حدود نظر میهمت تفاوت دارد. بر این اساس به 10و  59ترتیب به 1همت از گاز طبیعی خواهد شد که با اعداد موجود در جدول 

همت از مجموع منابع حاصل از صادرات نفت میعانات و گاز طبیعی شفاف نیست. با توجه به حذف فروش داخلی میعانات گازی  ۶9

 باشد. ۲نابع جدول رسد این اختالف ناشی از اعمال و محاسبه این سرفصل در منظر میالیحه، به« 14»ها در تبصره به پتروشیمی

 

 نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی ـ «۱». بررسی تبصره ۳

 «ب»و « الف»ـ بندهای 

یافته خیز، گازخیز و کمتر توسعه، سهم دولت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و مناطق نفت«1»تبصره  «ب»و « الف»در بندهای 

 شرح زیر است: تعیین شده که اهم نکات آن بهاز درآمدهای نفتی و سقف هریك از آنها 

ها میلیون بشکه در روز خوراك به پتروشیمی 145/0و فروش داخلی  هزار بشکه در روز دویستمیلیون و  یكبا فرض صادرات ـ 

 . شودیدالر برآورد م اردیلیم ۸۸/۳۲ طبیعی گازو  میعانات گازی ،خام نفت فروشکل  معادل دالری ارزش

 ۸1/۳ زانی، به ممیلیارد دالر صادرات نفت و میعانات گازی ۲۸/۲۶ نفت از رقم یدرصد شرکت مل 5/14حساب، سهم  نیا باـ 

 دالر است. اردیلیم

 5۲/0رقم  نیاز ا رانیگاز ا یدرصد شرکت مل 5/14 مدالر در نظر گرفته شده و سه اردیلیم 5۸/۳ارزش خالص صادرات گاز ـ 

 . دیآیم دستبهدالر  اردیلیم

 دالر است. یلیاردم 9۷/5)از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز( برابر  یدرصد صندوق توسعه مل ۲0سهم  ـ

 برابر(، واحده( ماده5جدول ) ۲10101و  ۲1010۲، ۲10109)ردیف  حهیدر ال یدولت از منابع نفت یبودجه عموم منابعـ 

 ۳5۶/1۳۷ مبلغ ،مذکور منابع بر عالوهکل کشور، دولت  1401با توجه به الیحه بودجه . است شده برآوردتومان میلیارد  هزار ۸45/۳۸1

  .( استقراض کرده است۳10۷05 اساس ردیفبراز محل صندوق توسعه ملی )تومان میلیارد  هزار

استفاده دولت از منابع نفتی در هزار میلیارد تومان( دریافت وام دولت از صندوق توسعه ملی،  ۳5۶/1۳۷درصد ) ۲0با احتساب  ـ

. با این تفاسیر وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل رسدهزار میلیارد تومان می 519به رقم  1401الیحه بودجه سال 

شود که این امر بینی میدرصد پیش 8/۳7منابع بودجه عمومی دولت با احتساب استقراض از صندوق توسعه در حدود 

  سازگار نیست.«( ۱۰»های کلی برنامه ششم توسعه )بند و سیاست( «۱8» کلی اقتصاد مقاومتی )بندهای با سیاست
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 روز در بشكه میلیون ۲/۱ صادرات فرض با کشور کل ۱۴۰۱ سال بودجه الیحه در نفت. ۳ جدول

 هاپتروشیمی به یگاز عاناتیم یداخل فروش روز در بشكه میلیون ۱۴5/۰ و

 عنوان ردیف
 منابع

 )میلیارد دالر(
 توضیحات

1 
 گاز ،یگاز عاناتیم خام، نفت صادرات از حاصل منابع مجموع

 و فروش داخلی  یعیطب
 1-۳ و 1-۲،1-1 فیرد مجموع ۸۸/۳۲

 دالر ۶0 یابشکه فرض با ۲۸/۲۶ گازی میعانات و خام نفت صادرات از حاصل منابع 1-1

 ترکیه و عراق به گاز صادرات 5۸/۳ یعیطب گاز صادرات خالص صادرات از حاصل منابع 1-۲

 0۲/۳ گازی میعانات داخلی فروش از حاصل منابع 1-۳
 95هزار بشکه در روز به قیمت  145فرض  با

 دالر  5۷درصد فوب معادل 

۲ 
 و یگاز عاناتیم خام، نفت صادرات از نفت ملی شرکت سهم

 داخلی فروش
  ۲-۲،۲-1 فیرد مجموع ۲5/4

  1-1 فیدرصد مجموع رد 5/14 معادل ۸1/۳ گازی میعانات و خام نفت صادرات از نفت یمل شرکت سهم ۲-1

 1-۳ فیرد مجموع درصد 5/14 معادل 44/0 گازی میعانات داخلی فروششرکت ملی نفت  سهم ۲-۲

 1-۲ فیرد درصد 5/14 معادل 5۲1/0 گاز یمل شرکت سهم ۳

 1-۲، 1-1 درصد 40 معادل 94/11 یمل توسعه صندوق سهم 4

4-1 
 منابع از درصد ۲0 استقراض احتساب با یمل توسعه صندوق سهم

 دولت به آن
 1-۲، 1-1 درصد ۲0 معادل 9۷/5

 .محقق محاسبات :مأخذ

 

 استفاده قابل منابع شده، انجام محاسبات به توجه با و 1401 بودجه الیحه در نفتی منابع صادرات مفروضات گرفتن نظر در صورت در

 هزار ۸45/۳۸1 بر ملی بالغ توسعه صندوق سهم درصد 40 و بدون احتساب طبیعی گاز و گازی میعانات خام، نفت صادرات محل از دولت

هزار میلیارد  ۱۳7دولت از منابع نفتی صندوق توسعه ملی ) دریافتی وام عدم احتسابصورت  در .شودمی تومان برآورد میلیارد

 درصد است. 8۳/۲7نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت برابر تومان( وابستگی بودجه کشور به منابع 
 

 «۱»تبصره « ح»ـ بند 

های و بانك مهوری اسالمی ایرانمطالبات بانك مرکزی جشده که کل کشور مقرر  1401الیحه بودجه سال  «1»تبصره « ح»بند  در

های باالدستی نفت ، بابت تأمین مالی طرحدر امور نفت تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت

هایی است به طرحهای تابعه وزارت نفت مربوط های بانکی شرکتبخش قابل توجهی از بدهی ،شودو گاز به مدت یك سال امهال می

رکت ملی نفت ایران از بانك ها شامل تسهیالت ارزی دریافتی ش. این طرحشوندمیهای باالدستی نفت و گاز محسوب نکه الزامًا طرح

های ، تسهیالت ارزی شرکت ملی گاز ایران، دریافتی از بانكومیلیون یور ۲400دستی به مبلغ های پایینمنظور اجرای طرحمرکزی به

م و هشتم سراسری، خرید کمپرسور و خط انتقال گاز شمال و شمال شرق بالغ بر تکشور بابت احداث خطوط انتقال گاز ششم، هف

میلیون یورو برای طرح  ۸1۶های نفتی ایران بالغ بر وردها. همچنین شرکت ملی پاالیش و پخش فراستمیلیون یورو  ۲۸91

است. با توجه به  کرده های پاالیش نفت آبادان و شازند اراك تسهیالت از صندوق انرژی بانك ملت دریافتگذاری در شرکتسرمایه

داری کل کشور واریز قانون بودجه سنواتی به خزانه «14»های مذکور در قالب تکالیف مندرج در تبصره اینکه کلیه درآمدهای شرکت
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و بازپرداخت تسهیالت مذکور یست فراهم ن مذکورهای و نیز شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، توان پرداخت آن برای شرکت شودمی

الیحه بودجه سال  «1»تبصره « ح»در بند نامه داخلی مجلس، با رعایت آیین شودبر این اساس پیشنهاد میکند. دشوار میرا بسیار 

 شود.حذف « باالدستی»کل کشور، عبارت  1401

 

  «۱»تبصره « ط»ـ بند 

هزار بشکه در روز جهت مصرف نفت  ۳00به دولت تکلیف شده است که یك واحد پاالیشگاهی به ظرفیت  «ط»بند  «1»در تبصره 

مین مالی خارجی )فاینانس( و یا تحویل نفت خام به أمحل منابع داخلی با مشارکت بخش غیردولتی، تخام سنگین با استفاده از 

 احداث کند. پیمانکاران

گام  «یمردم یگذارهیبا استفاده از سرما یگاز عاناتینفت خام و م یدستنییپا عیاز توسعه صنا تیحما» قانون تدوین و تصویببا 

اگرچه با توجه به رشد مصرف سوخت در کشور، نیاز به تولید  برداشته شده است.مهمی در توسعه صنعت پتروپاالیشگاهی در کشور 

بر روند کاهشی پژوهی مبنیهای داخلی و خارجی آیندهگزارش ست اما براساسناپذیر امدت امری اجتنابهای نفتی در آینده میانوردهافر

نقل و رشد تقاضا در مصرف مواد پلیمری و وجایگزینی دیگر منابع سوختی در بخش حمل ،های فسیلی در جهانمصرف سوخت

اسناد باالدستی کشور  ،. از طرف دیگرشوندمیپتروشیمیایی، واحدهای پاالیشگاهی در دنیا به سمت واحدهای پتروپاالیشگاهی سوق داده 

های کلی اقتصاد های کلی نظام در بخش انرژی، سیاست)سیاست فروشیبر لزوم توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی و جلوگیری از خام

بند مذکور اصالح شود و تولید محصوالت پتروشیمی  نامه داخلی مجلس،با رعایت آیین شودکید دارند. لذا پیشنهاد میأت مقاومتی و...(

 شود.اضافه صورت ذیل به« ط»های سوختی در قالب این طرح در بند وردهاکنار تولید فر در

هزار  ۳00پاالیشگاه نفت سنگین به ظرفیت پتروربط نسبت به احداث ذی دولتی وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت»

 ...«ها( و سوختها و آروماتیكتولید مواد پایه پتروشیمی )الفینجهت  ( بشکه در روز۳00000)

درصد پاالیشگاه مذکور باشد، بنابراین  ۲0تواند مالك بیش از ، دولت نمی(44)است با توجه به قانون اجرای اصل  گفتنیهمچنین 

 د.شورف ای اصالح شود که مغایرت قانونی آن برطدر صورت اصرار دولت، این بند بایستی به گونه

 

  ۱۴۰۱. بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت ملی نفت ایران در الیحه بودجه سال ۴

 . منابع شرکت۴-۱

بینی شده است. هزار میلیارد تومان پیش 555/۲۸۷کل کشور، منابع شرکت ملی نفت ایران حدود  1401مطابق الیحه بودجه سال 

هزار میلیارد  ۶05/1۲۲ای (: از محل ذخیره استهالك و اندوخته سرمایه4شود )جدول های ذیل تأمین میاین میزان منابع از محل

 54۲/101ها هزار میلیارد تومان و از محل سایر دریافت ۲0۸/54هزار میلیارد تومان، از محل وام خارجی  ۲/9های داخلی تومان، از وام

 هزار میلیارد تومان. 

 شرح زیر است:  ی نفت بهنکات حائز اهمیت درخصوص منابع شرکت مل



 

 
۶ 

 رسد تحقق آن بعید است.نظر میهاست، که بههزار میلیارد تومان منابع از محل سایر دریافت 5/101بیش از  ●

حجم به منابع برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده که با توجه  تومانهزار میلیارد  ۲/9های داخلی حدود از محل وام ●

 های قبلی تحقق آن دور از انتظار است. زیاد بدهی این شرکت و عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی

، قراردادهای EPCFبینی آن از محل قراردادهای فاینانس، از محل وام خارجی بوده که پیش تومانهزار میلیارد  ۲/54بیش از  ●

های نفتی خارجی بسیار ضعیف امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت ،رو یشهای پبا توجه به محدودیت است. IPCبیع متقابل/ 

و ترك مذاکره قراردادهای در شرف  (تنفیذ شده)قراردادهای نفتی فعال  در های نفتی خارجیخروج شرکت ،های آنکه از نشانه است

 .است های گذشتهدر سال های نفتی خارجیسوی شرکت انعقاد از

توان گفت تنها ها تأمین خواهد شد. درواقع، میمنابع شرکت از محل ذخایر و اندوخته تومانهزار میلیارد  ۶/1۲۲بیش از  ●

 منبع قابل اتکا شرکت ملی نفت )بدون وام خارجی و داخلی( همین رقم است.

 ۶05/1۲۲ رقم این منابع این است که نکته حائز اهمیت دراست.  اختصار ارائه شدهمنابع شرکت ملی نفت ایران به 4در جدول 

 (الیحه آمده است ۳پیوست  ۲۲0000های دولتی ردیف در جدول بودجه شرکت)که های جاری مربوط به دارایی تومانهزار میلیارد 

 بشکه در روز در نظر گرفته شده است. در صورت عدم تحقق این میزان صادرات، سهم هزار دویستو  میلیون یك صادراتبا فرض 

 که منجر به عدم تحقق منابع شرکت ملی نفت خواهد شد. رو خواهد شددرصدی شرکت ملی نفت نیز با کاهش روبه 5/14

 

 . منابع شرکت ملی نفت ایران۴جدول 
 (تومان میلیارد)هزار 

 ۱۴۰۱ه بودجه سال حبینی شده در الیارقام پیش

 ۶05/1۲۲ هاذخایر و اندوخته های جاریدارایی

 هابانکی و وامتسهیالت 

 0/0 تسهیالت بانکی

 ۲/9 های داخلیسایر وام

 ۲0۸/54 وام خارجی

 54۲/101 هاسایر دریافت

 555/۲87 منابع مجموع

 .1401 سال بودجه الیحه و محقق محاسبات: مأخذ

 

 . مصارف شرکت۴-۲

کل کشور مصارف شرکت ملی نفت ایران، درمجموع بیش  1401های دولتی سودده( الیحه بودجه سال ، بودجه شرکت۳)پیوست  مطابق

هزار  ۸5/11۷ گذاری وبرای سرمایه تومانهزار میلیارد  ۷01/1۶9( که 5بینی شده است )جدول پیش تومانهزار میلیارد  555/۲۸۷از 

بازپرداخت »و « وام خارجی»، «هاوام ( و سایر۳۲وام ماده )»، «تسهیالت بانکی»برای بازپرداخت بدهی در قالب چهار عنوان  تومانمیلیارد 

 در نظر گرفته شده است. نکات حائز اهمیت در بخش مصارف شرکت ملی نفت عبارتند از: « هاها و سایر پرداختودیعه بدهی

 گرفته نظر در 1401 سال در شرکت هایبدهی بازپرداخت منظوربه تومان میلیارد هزار ۸5/11۷ حدود که داشت توجه ـ باید

 میلیارد هزار ۶/1۲۲حدود  روز در بشکهو دویست هزار  میلیون یك صادرات فرض با نفت ملی شرکت اتکا قابل منبع همه و است شده

 .است تومان



 

 
۷ 

 بینیپیش انتظار از دور آنها تحقق که است وابسته منابعی به آینده سال در ایران نفت ملی شرکت ایسرمایه هایهزینه تحققـ 

ك و الصورت ذخیره استهدرصد که خود را به 5/14از محل  رانیتوان گفت که سهم شرکت ملی نفت امی. درنتیجه شودمی

. نیستن شرکت الک یهابازپرداخت بدهیو شرکت  یاهیسرما ینیازها پاسخگویدهد اندوخته قانونی در منابع شرکت نشان می

 دور چنداننه آینده در شود کهبرآورد می دالر میلیارد ۶0 حدود در 1400 سال پایان تا نفت ملی شرکت هایبدهی مجموع

تصویر به شمای کلی مصارف شرکت ملی نفت ایران  5در جدول  .کرد خواهد مواجه ایعدیده مشکالت با را کشور نفت صنعت

 است. درآمده
 

 . مصارف شرکت ملی نفت ایران5جدول 

 (تومان میلیارد)هزار 

 ۱۴۰۱بودجه سال ه حبینی شده در الیارقام پیش

 ۷01/1۶9 داخلی منابع از ایسرمایه هایهزینه

 دریافتی تسهیالت و وام بازپرداخت

 4۶/0 تسهیالت بانکی

 0۳1/51 هاوام سایر و( ۳۲) ماده وام

 945/۲۷ وام خارجی

 41۷/۳۸ هاپرداخت سایر و هابدهی ودیعه بازپرداخت

 555/۲87 مصارف مجموع

 .همان :مأخذ

 

 بندی و پیشنهادهاجمع

هر  متیبشکه با ق و دویست هزار ونیلیم یك، روزانه و میعانات گازی خام نفت صادرات زانیکل کشور م 1401بودجه سال  حهیدر ال

به مبلغ طبیعی  ، میعانات گازی و خالص صادرات گازخام منابع حاصل از ارزش صادرات نفت. ده استدالر در نظر گرفته ش ۶0 بشکه

در مقایسه با این رقم واحده درج شده است. ( ماده5جدول ) ۲10109و  ۲1010۲، ۲10101ردیف تومان در میلیارد هزار  ۳۸۲

  است. افزایش حدود دوبرابری داشته، ۱۴۰۰قانون بودجه سال رقم 

همت  ۲5۶یب منتج به ترتبه طبیعی ، میعانات گازی و خالص صادرات گازخام صادرات نفتدرصدی دولت از  5/4۲اعمال سهم 

همت تفاوت  10و  59ترتیب به 1همت از گاز طبیعی خواهد شد که با اعداد موجود در جدول  ۳5از نفت خام و میعانات گازی و 

همت از مجموع منابع حاصل از صادرات نفت میعانات و گاز طبیعی شفاف نیست. با توجه  ۶9رسد حدود نظر میدارد. بر این اساس به

رسد این اختالف ناشی از اعمال و محاسبه نظر میبه ،الیحه «14»ها در تبصره روش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیبه حذف ف

 .باشد ۲این سرفصل در منابع جدول 

هزار  ۸۸هزار میلیارد تومان( و انتشار اوراق ) 1۳۷در صورت کسر مبلغ وام دریافتی دولت از منابع نفتی صندوق توسعه ملی )

و درصورت  درصد است 8۳/۲7وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت برابر میلیارد تومان( 

 رسد.درصد می 8/۳7این میزان به  یمحاسبه وام دریافتی از صندوق توسعه مل

 شود:پیشنهاد می موارد زیر کل کشور 1401های الیحه بودجه سال ها و ردیفواحده، تبصرهبا توجه به ماده



 

 
۸ 

و واحده درج شده صحیح نیست ( ماده5جدول ) ۲10100ردیف که در  «ورده نفتیانفت و فرازحاصلمنابع»عبارت  .1

همچنین سهم میعانات گازی در ردیف  جایگزین آن شود.« نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازیمنابع حاصل از »عبارت باید 

« نفت و میعانات گازی از حاصل منابع»صورت عبارت واحده در کنار منابع حاصل از صادرات نفت خام به( ماده5جدول ) ۲10101

  .باشد طبیعی عنوان خالص صادرات گازبر نیز تنها مشتمل، واحده( ماده5جدول ) ۲1010۲ ردیفافزوده شود. 

 صورت زیر اصالح شود.به« 1»تبصره « د»ایراد ویرایشی بند  .۲

 : ۱۴۰۱الیحه بودجه  «۱»تبصره  «د»بند  اصالح

 میزان تا مذکور %( شرکت 5/14نیم درصد )وچهارده سهم محل از است مکلف ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت

 به گازرسانی تمامنیمه های)پروژه(طرح  اتمام و روستاها به گازرسانی به ( ریال نسبت15.000.000.000.000میلیارد ) هزار پانزده

و  بلوچستان و سیستان هایاستان روستاهای و شهرها به گازرسانی اولویت با روستاهابه شهرها و گازرسانی  تداوم روستاها،

باشند و همچنین تر از متوسط کشور میلحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایینهای رویشی زاگرس، مناطقی که از استان

العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات الزم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب

 گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

 

و  جمهوری اسالمی ایرانمطالبات بانك مرکزی شده که کل کشور مقرر  1401بودجه سال الیحه  «1»تبصره « ح»بند  در .۳

های باالدستی نفت های تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحبانك

نامه داخلی با رعایت آیین شودپیشنهاد می متن گزارشه شده در ئبا توجه به توضیحات ارا ،شودو گاز به مدت یك سال امهال می

 صورت زیر اصالح شود.شود و بهحذف « باالدستی»کل کشور، عبارت  1401 الیحه بودجه سال «1»تبصره « ح»در بند  مجلس،

 

 :۱۴۰۱الیحه بودجه  «۱»تبصره  «ح»بند  اصالح

 وزارت تابعه دولتی شرکت به پرداختی تسهیالت سود و اصل بابت تجاری هایبانك و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانك مطالبات

 برعهده امهال هایهزینه. شودمی امهال سال یك مدت به گاز و نفت باالدستی یهاطرح یمال ینبابت تأم ، نفت امور در نفت

 است.  نفعیشرکت ذ

 

 یگذارهیبا استفاده از سرما یگاز عاناتینفت خام و م یدستنییپا عیاز توسعه صنا تیحما» با تدوین و تصویب قانون .4

پیشنهاد  براساس توضیحات متن گزارش. یشگاهی در کشور برداشته شده استگام مهمی در توسعه صنعت پتروپاال «یمردم

نامه با رعایت آیین پیشنهاد های سوختی در قالب این طرح ذیل دووردهاشود تولید محصوالت پتروشیمی درکنار تولید فرمی

 گردد:در این بند اضافه  داخلی مجلس،
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 :۱۴۰۱الیحه بودجه  «۱»تبصره  «ط»بند  اصالح

 ۳00پاالیشگاه نفت سنگین به ظرفیت پتروربط نسبت به احداث ذی دولتی وزارت نفت مجاز است از طریق شرکتپیشنهاد اول: 

از محل منابع داخلی با  ها( و سوختآروماتیك ها وجهت تولید مواد پایه پتروشیمی )الفین ( بشکه در روز۳00000هزار )

مین مالی خارجی )فاینانس( و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید. اخذ مصوبه شورای اقتصاد أمشارکت بخش غیردولتی، ت

یا اصالحات  ۲5/۳/1۳۸۷( قانون اساسی مصوب 44وچهارم )های اصل چهلدر این خصوص الزامی و در اجرای قانون اجرای سیاست

 برداری کامل است.مذکور یکسال پس از بهره و الحاقات بعدی، این وزارتخانه موظف به واگذاری پاالیشگاه

 

 :۱۴۰۱الیحه بودجه  «۱»تبصره  «ط»بند  اصالح

 ۳00ربط نسبت به احداث پاالیشگاه نفت سنگین به ظرفیت ذیدولتی  وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت: دومپیشنهاد 

مین مالی خارجی )فاینانس( و یا تحویل نفت أتبخش غیردولتی، از محل منابع داخلی با مشارکت  ( بشکه در روز۳00000هزار )

شامل انواع  آن از محصوالت %5۰مجوز احداث این پاالیشگاه منوط به تخصیص حداقل خام به پیمانکاران اقدام نماید. 

اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و  موجود صنعت پتروشیمی است.های راهبردی مایع به طرح نفتا و گاز

یا اصالحات و الحاقات بعدی، این  ۲5/۳/1۳۸۷( قانون اساسی مصوب 44وچهارم )های اصل چهلدر اجرای قانون اجرای سیاست

 برداری کامل است.وزارتخانه موظف به واگذاری پاالیشگاه مذکور یکسال پس از بهره

 

در تبصره  ،1400قانون بودجه  «1»در تبصره  «ل»با توجه به وجود بند  ،نامه داخلی مجلسبا رعایت آیین شودپیشنهاد می .5

مالی این دو شرکت در رابطه اصالح رابطه مالی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز با هدف ایجاد انضباط  ،نیز 1401الیحه  «1»

 مورد توجه قرار گیرد. دولت با

شود با رعایت میپیشنهاد ، فصول سرد سالویژه مدیریت مصرف گاز به دلیلسازی گاز در کشور بهبه اهمیت ذخیره نظر .۶

 الحاق شود: «1»بند زیر به تبصره   ،نامه داخلی مجلسآیین

 

 :۱۴۰۱الیحه بودجه  «۱»تبصره  بند به الحاق یك

ربط موظف های دولتی تابعه ذیسال، وزارت نفت از طریق شرکت منظور مدیریت ناترازی مصرف گاز در فصول سردبهپیشنهاد: 

الیحه، نسبت به  (5)جدول شماره  ۲1010۲است از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات گاز مازاد بر سقف مندرج در ردیف 

 رسد.ت وزیران میئتصویب هی نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت بهسازی گاز اقدام نماید. آیینگذاری در ذخیرهسرمایه

 


