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1399برق الیحه بودجه سال تحلیل بودجه صنعت 
نو ارائه پیشنهادات سندیکای صنعت برق ایرا

در خصوص الیحه

معاونت پژوهشی

1398
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1399تحلیل جریان مالی صنعت برق در الیحه بودجه سال 
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1397عملکرد سال  1398مصوب  1399الیحه 
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روند بودجه وزارت نیرو

(جاری)هزینه  سرمایه ای

نیرووزارت بودجه عمومی روند 

درصد رشد داشته است12.5نسبت به سال قبل 1399بودجه عمومی وزارت نیرو  در الیحه بودجه سال 
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سهم هریک از بخش ها از بودجه عمومی وزارت نیرو

برق آب ستادی آموزش و پژوهش
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سهم بخش برق از بودجه وزارت نیرو

بودجه وزارت نیرو بخش برق

عمومی وزارت نیروبودجه سهم بخش ها از 

درصد رشد داشته 12نسبت به سال قبل 1399سال الیحه بودجه بودجه عمومی بخش برق در میلیارد تومان9530: مجموع
درصد است6است و سهم آن از بودجه کل 
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زیان ناخالص/سود

(مادرتخصصی، تولید و انتقال)زیان ناخالص شرکت های دولتی صنعت برق /سود

(شرکت25)شرکت های سود ده  (شرکت13)شرکت های زیان ده 

:  شرکت های سودده
تولید نیروی  ت شیروان، شرکتولید نیروی برق ایران، شرکت سهامی مدیریت شبکه برق شرکت 

تولید  ، شرکت کرمانتولید نیروی برق بیستون، شرکت تولید نیروی برق سهند، شرکت برق 
بندرعباس،  رق تولید نیروی بآذربایجان، شرکت تولید نیروی برق اصفهان، شرکت نیروی برق 

د نیروی برق  تولیخراسان، شرکت تولید نیروی برق تهران، شرکت توبید نیروی برق شرکت 
تولید نیروی  شازند، شرکتتوبلید نیروی برق زاهدان، شرکت تولید نیروی برق رامین، شرکت 

مفتح، برق شهید تولید نیرویسلیمی، شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی، شرکت برق شهید 
نیروی برق یزدتولیدلوشان، شرکت تولید نیروی بق فارس، شرکت تولید نیروی برق شرکت 

توانیر-شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان
(ساتکاب)شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق 

شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

:زیان دهشرکت های 
کت  سهامی برق منطقه ای فارس، شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان،  شرشرکت 

امی  سهامی برق منطقه ای آذربایجان، شرکت سهامی برق منطقه ای غرب، شرکت سه
رکت  برق منطقه ای کرمان، شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، ش

هامی  سهامی برق منطقه ای هرمزگان، شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران، شرکت س
برق منطقه ای گیالن

ت  شرکت سهامی برق منطقه ای باختر، شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان، شرک
سهامی برق منطقه ای سمنان، شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

تراز سود و زیان شرکت های دولتی صنعت برق
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حساب سرمایه ای شرکت های دولتی صنعت برق

13%

1%

23%

17%

46%

مجموع منابع سرمایه ای صنعت برق 

دارایی جاری منابع عمومی تسهیالت بانکی وام خارجی سایر دریافت ها

(میلیارد ریال299517)تومان هزار میلیارد30: مجموع
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( میلیارد ریال)مبالغ(منابع)دریافتی ها

قانون5دهماموضوععوارضکسرازپس(افزودهارزشبرمالیاتوعوارضاحتساببا)مشترکینبهبرقفروشازحاصلدریافتی
{14تبصرهجدول}برقصنعتازحمایت

243766

52561(ریالمیلیارد){3پیوستجداولازبرقوارداتمنهایصادرات}برقصادراتدرآمدخالص

21500{6تبصره}برقصنعتازحمایتقانون(5)مادهموضوعبرقتوسعهعوارضدرصدده

( میلیارد ریال)مبالغ( مصارف)پرداختی ها

18436{14تبصرهجدول}برقافزودهارزشبرمالیاتوعوارض
300{14تبصرهجدول}مصرفیبرقهایهزینهپرداختازمدارسمعافیتاجرای

3620{14تبصرهجدول}نیروگاه هاسوختمحلاز(دولتیوخصوصی)ترکیبیسیکلهاینیروگاهبابتنیرووزارتتعهداتبازپرداخت
225030{14تبصرهجدول}برقوارداتوخصوصیبخشهاینیروگاهازبرقخریدوفروشتوزیع،وانتقالتولید،هزینه

49998(14تبصرهجدولزیرنویس)برقصنعتزیان

محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش برق
281151{1301040011کد/3پیوستجداولاز}(ساعتواتکیلومیلیون)برقمصرفمیزان

944(ریال-ساعتکیلوات){5مادهعوارضدرصددهاحتساببا}کنندگانمصرفبرایبرق(فروش)قیمتمتوسط

801(ریال-ساعتکیلوات){مالیاتوعوارضو5مادهعوارضدرصددهکسربا}نیرووزارتدریافتیخالص

978(ریال-ساعتکیلوات){برقصنعتزیاناحتساببا}نیرووزارتبرایشدهتمامقیمت

814(ریال-ساعتکیلوات()سوختبازپرداختومعافیتهایهزینهاحتساببا)نیرووزارتبرایشدهتمامقیمت

3620-(ریالمیلیارد)(هاهزینهازدرآمدخالصکسر)برقصنعتزیان

جریان مالی صنعت 
برق 
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1399پیشنهادات سندیکا برای اصالح الیحه بودجه سال 
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1399پیشنهادات سندیکا درخصوص الیحه بودجه سال 
1399سندیکا درخصوص الیحه بوجه سال پیشنهادات اصالحی/ الحاقی محور ردیف

ود،  اخذ  تامین می ش( فاینانس)در مورد کلیه طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیالت مالی خارجی »
به  )ی و دارایی ، وزارت امور اقتصاد(به منظور تایید اولویت برای استفاده تامین مالی خارجی)تائیدیه دستگاه اجرایی ذی ربط 

معاونت علم ، (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی)منظور صدور ضمانتنامه دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
صرفا برای  )و سازمان برنامه و بودجه کشور( به منظور تایید پیوست فناوری و استفاده از حداکثر توان ساخت داخل)و فناوری 

ضروری بوده و بازپرداخت( کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
«. اصل و سود هریک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد

«الف»ذیل بند 3تبصره 
(اصالحی)

دی  استفاده حداکثری از توانمن
شرکت های سازنده داخلی و  

بومی سازی فناوری های مورد  
انس  استفاده در طرح های با فاین

خارجی

1

بر پرداخت  شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مجازند برای تسویه بدهی خود به طلبکاران، حداکثر تا دو برا»
«. نقدی انجام شده از محل اوراق خزانه اسالمی استفاده نمایند

5الحاق به ذیل تبصره  در ایجاد حفظ قدرت نقدینگی
شرکت های کوچک و متوسط 

حوزه خدمات و پیمانکاری 

2

مبلغ برق  %( 15)به میزان پانزده درصد 10/8/94قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ( 5)عوارض برق موضوع ماده »
ق  تعیین می شود و مشترکان برق روستایی مجاز و برریال ( 35.000.000.000.000)مصرفی در سقف سی و پنج  هزار  میلیارد  

نامه و بودجه منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان بر. چاه های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می  باشند
ق  با اولویت خرید تضمینی برآن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق ( %100)کشور و تخصیص صددرصد 

«.، صرف می شودتجدیدپذیر و پاک از بخش غیردولتی

« د»بند 6تبصره 
(اصالحی)

رای تامین منابع مورد نیاز ب
خرید برق تضمینی از 
نیروگاه های تجدیدپذیر 

3

ی جهت تامین  بانک مرکزی مکلف است به منظور  استفاده حداکثری بخش خصوصی از ظرفیت های بازار سرمایه و نظام بانک»
جهت اجرا  خصوصی را تهیه و–مالی طرح های موضوع این ماده، آیین نامه ارائه تسهیالت بانکی به پروژه های مشارکت عمومی 

«.به بانک ها و موسسات تامین مالی ابالغ نماید

19الحاق یک بند به تبصره مشارکت بخش خصوصی در 
ساخت و احداث طرح زیربنایی

جدید و نیمه تمام

4


