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تفریغ تبصره ()1

تبصره ()1
تفریغ بند (الف)

بند (الف)
*

رابطه مالی و نحوه تسويهحساب بین دولت (خزانیهداری کیل کشیور) و وزارت نفیت از

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب ،1393/12/4

طريق شرکت دولتی تابعه ذيربط به منظور اعمال حق مالكیت و حاکمیت بر منابع نفیت و گیاز

چهارده و نیم درصد ( )%14/5تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسییم سیود سیهام

کشور و به منظور اجرای مفاد حكم بند (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

دولت است.

بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2با عنايت به آيیننامه اجرايی ماده ماکور و همچنین قیرارداد

در سال  1395سهم شرکت دولتی تابعه ذيربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده ()1

منعقده فیمابین وزارت نفت به نمايندگی از دولت جمهوری اسالمی ايران و شرکت ملی نفیت
ايران به شرح زير میباشد.
عملكرد تولید نفتخام ،میعانات گازی و گاز طبیعی توسط شرکتهای تولیدی به شیرح
جدول شماره ( )1میباشد:
جدول شماره ()1
نام شركت

* قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (:)2

بند (الف) ماده ( :)1به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسويه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت
نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط ،معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام ،میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و
مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد ،به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف
سرمايهای و هزينهای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمايهای و بیع متقابل و جبران
خسارات زيستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی ،خالص درآمد و هزينههای ناشی از عملیات صادرات با
احتساب هزينههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود .اين سهم ،از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه میشود.
وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيیربط موفیف اسیت از محیل سیهم خیود از درصیدهای میاکور و سیاير منیابع،
قراردادهای الزم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمامشده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پی از
مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزی کشور منعقد نمايد.

موجودي ابتداي
سال 1395

9,866,776
248,107
11,272,401
0
0
9,854,777
16,465,332

نفتخام (بشكه)
تولید طی
سال 1395

جمع

1,060,854,156 1,050,987,380
67,443,886
67,691,993
160,455,468 149,183,067
102,754,500 102,754,500
0
0
0
9,854,777
0
16,465,332

میعانات گازي (بشكه)
تولید طی
موجودي ابتداي
سال 1395
سال 1395

0
1.684.428
122,162
0
77.806.552
0
0

جمع

0
0
24.910.652 23,226,224
127,733
249.895
0
0
269.100.509 191.293.957
0
0
0
0

تولید گاز طبیعی
(هزار مترمكعب)

34,348,600
80,126,760
9,097,120
4,201,420
154,747,500
0
0

مناطق نفتخیز جنوب
نفت مناطق مرکزی
نفت فالت قاره ايران
بهرهبرداری نفت و گاز اروندان

شرکت نفت و گاز پارس
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
پايانههای نفتی ايران
*** 282,521,400 294.261.056 214.647.914 ** 79.613.142 1.418.076.226 1.370.368.833 * 47.707.393
جمع

* مقدار بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و هفتصد و سی و سه ( )27،737،733بشكه نفتخام موجودی ابتدای دوره مبیادی اولییه و
ثانويه مربوط به سال  1394و مابقی مربوط به موجودی نزد شرکتهای تولیدی میباشد.
** مقدار هفتاد و نه میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار و سیصد و نه ( )79،582،309بشكه میعانات گازی موجودی ابتدای دوره مبادی اولییه و ثانويیه
مربوط به سال  1394و مابقی مربوط به موجودی نزد شرکتهای تولیدی میباشد.
*** شامل مقدار بیست و پنج میلیون و دويست و نود و نه هزار و نهصد و شصت ( )25،299،960هزار مترمكعب گاز تزريقی به چاههای نفتیی ،مقیدار
پانزده میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و پانصد و شصت ( )15،697،560هزار مترمكعب گازهای سوزاندهشده و میزان سه میلیون و سیصد و پنجاه و
سه هزار ( )3.353.000هزار متر مكعب گاز مصرفی شرکتهای تولیدی میباشد.

( -1قسمت دوم)
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ارزش مقداری نفتخام ،میعانات گازی و گاز طبیعیی در سیال  1395بیه شیرح جیدول
شماره ( )2میباشد:
جدول شماره ()2
شرح

نفتخام

میعانات گازی

گاز طبیعی **

صادرات از محل موجودی ابتدای دوره مبادی اولیه و ثانويه
صادرات از محل تولید سالجاری
جمع
تحويل به پااليشگاهها
موجودی پايان دوره مبادی اولیه و ثانويه *
هدررفتگی و کسری در اندازهگیری
جمع كل
صادرات از محل موجودی ابتدای دوره مبادی اولیه و ثانويه
صادرات از محل تولید سالجاری
جمع
تحويل به پااليشگاهها
تحويل به پتروشیمیها و ساير شرکتهای داخلی
عرضهشده در بورس انرژی
موجودی پاياندوره مبادی اولیه و ثانويه *
هدررفتگی و کسری در اندازهگیری
جمع كل
جمع نفتخام و میعانات گازي
صادرات گاز طبیعی
واردات گاز طبیعی
خالص گاز صادراتی
خالص گاز طبیعی صادراتی
فروش داخلی
جمع گاز طبیعی
جمع كل نفتخام ،میعانات گازي و گاز طبیعی

مقدار
(بشكه/مترمكعب)
27.737.733
737,271,142
765.008.875
609.354.134
17.704.637
14.196
1,392,081,842
79,582,309
123.993.730
203.576.039
24,366,247
46,165,080
2,172,576
17,523,333
5.184
293,808,459
1,685,890,301
8,079,766,050
4,929,176,307
3,150,589,743
181.002.000.000

ارزش
ارزي (دالر)
957,559,385
32,922,880,597
33.880.439.982
25.627.420.768
893.553.029
628.741
60,402,042,520
3,273,892,079
6.126.101.024
9.399.993.103
1,085,753,329
1,990,493,961
80,918,238
921,902,549
239.345
13,479,300,525
73,881,343,045
1,216,254,673
576,118,508
640,136,165
5,831,676,033
6,471,812,198
80,353,155,243

ریالی
28,719,620,153,156
1,028,865,292,233,294
1.057.584.912.386.450
806.169.165.492.870
28.960.053.682.531
19.735.551.249
1,892,733,867,113,100
99,533,836,260,049
195.094.298.487.090
294.628.134.747.139
34,384,804,927,696
62,729,723,462,979
2,590,854,327,570
29,878,861,617,304
7.512.800.205
424,219,891,882,893
2,316,953,758,995,990
38,398,254,482,940
18,093,765,466,590
20,304,489,016,350
183,050,479,000,000
203,354,968,016,350
2,520,308,727,012,343

مأخذ محاسبه
جزء ( )1بند (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قیانون تنظییم بخشیی از
مقررات مالی دولت ()2
ابالغیه مورخ  1395/5/30وزير نفت
تبصره ( )3ماده ( )7قرارداد فیمابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران
میانگین قیمت صادراتی طی سال 1395
جزء ( )1بند (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قیانون تنظییم بخشیی از
مقررات مالی دولت ()2
جزء ( )1بند (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قیانون تنظییم بخشیی از
مقررات مالی دولت ()2
هفته قبل از تاريخ عرضه ،با نرخ ارز بازار آزاد
تبصره ( )3ماده ( )7قرارداد فیمابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران
میانگین قیمت صادراتی طی سال 1394
قیمت واقعی صادراتی
قیمت واقعی وارداتی
***
-

* به استناد مفاد تبصره ( )3ماده ( )7قرارداد فیمابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران ،موجودی نفت و میعانات گازی تولیدی در پايان سال  1395که در سال  1396به فروش میرسید (موجیودی نفیت تولییدی پايیان سیال  1395در مبیادی اولییه و ثانويیه
صادراتی) ،به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفندماه سال  1395محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ايران ،در حسابهای مربوط ثبت میشود.
** میزان حجم فروش داخلی گاز طبیعی ،گاز صادراتی ،وارداتی و خالص آن بر حسب مترمكعب درج گرديده است.
*** مبالغ فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ايران طی سال  ،1395بهصورت خالص (گازبهاء) بدون احتساب اضافات گازبهاء نظیر عوارض گازرسانی موضوع ماده ( )65قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظییم بخشیی از مقیررات میالی دولیت (،)2
مالیات بر ارزشافزوده و عوارض موضوع بند (و) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2آبونمان ،بیمه و  ...محاسبه شده است.

( -2قسمت دوم)
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موارد مرتبط با جدول شماره ( ،)2به شرح زير میباشد:

به موجب اين ابالغیه قیمت نفتخام تحويلی به پااليشگاههای داخلی بیر اسیاس درجیه

 -1مغايرت مقداری نفتخام تولیدی در جداول شماره ( )1و ( )2به میزان بیسیت و پینج

واقعی نفتخام اندازهگیریشده با توجه به اختالف قیمت فوب محمولههای صادراتی نفیتخیام

میلیون و نهصد و نود و چهار هزار و سیصد و هشتاد و چهیار ( )25.994.384بشیكه نفیتخیام

سبك و نفتخام سنگین ايران و  APIواقعی اندازهگیریشده محمولههای صادراتی ،در هر میاه

شامل مقدار نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار و نهصد و هفتاد و نیه ()19.378.979

شمسی محاسبه میگردد .همچنین نحوه محاسبه قیمت میعانات گازی بر اساس متوسط قیمت

بشكه مربوط به موجودی پاياندوره سال  1395نزد شرکتهای تولیدی و مقدار شش میلیون و

فوب محمولههای صادراتی شرکت ملی نفت ايران به تمام مقاصد و با توجه به انیواع میعانیات

ششصد و پانزده هزار و چهارصد و پینج ( )6.615.405بشیكه نامشیخص مییباشید .همچنیین

گازی تحويلی به شرح مندرج در ابالغیه ماکور تعیین شیده اسیت .علییرغیم اعمیال مبنیای

از اعمال دستورالعمل محاسبه هدررفتگی ،به میزان

نود و پنج درصد ( )%95متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در فرمیول ابالغیی از

چهارصد و پنجاه و دو هزار و پانصد و نود و هفت ( )452.597بشكه میعانیات گیازی ،ناشیی از

سوی وزير نفت ،نحوه محاسبات انجامشده ماکور مغاير با نحوه محاسبه قیمتهای موردنظر بر

اشكال میترينگهای اندازهگیری شرکتهای تولیدی میباشد.

اساس مفاد جزء ( *)1بند (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخی میواد بیه قیانون تنظییم بخشیی از

مغايرت مقداری میعانات گازی تولیدی پ

عدم تعیین تكلیف مغايرتهای فوقالاکر و عدم تأيید آنها توسط وزارت نفت

مبین عدم

API

مقررات مالی دولت ( )2بوده و باعث گرديده طی سال  1395مبلغ شش هزار و هفتصید و نیود
میلیارد و پانصد و چهل و هشیت میلییون و پانصید و شصیت هیزار و سیصید و پنجیاه و سیه

رعايت ماده ( *)13قرارداد فیمابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران میباشم.

 -2وزير نفت طی ابالغیه مورخ  ،1395/5/30نحوه محاسبه قیمت هر بشكه نفتخیام و
میعانات گازی تحويلی به پااليشگاههای کشور از ابتدا تا پايان سال  1395را ابالغ نموده است.

( )6.790.548.560.353ريال درآمد حاصل از فروش نفتخام داخلیی بیه پااليشیگاههیا کمتیر
شناسايی شده و

مبین عم رعايت مفاد جزء ( )1بنم (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد بده

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2میباشم.
* قرارداد فی مابین وزارت نفت و شركت ملی نفت ایران موضوع تصوویبناموه شوماره /65054ت53343هوو موور
 1395/5/31هیأت وزیران:
ماده ( :)13روش اندازهگیری کلیه احجام و اوزان تولیدی و فروش ماکور در اين قرارداد حسب مورد بر اسیاس دسیتورالعمل ابالغیی
وزارت نفت میباشد (پیوست اين قرارداد) .صحت و اعتبار تمام اندازهگیریهای فوق منوط به تأيید وزارت نفت است و احجام و اوزان مورد تأيیید
وزارت نفت حسب مورد قطعی میباشد .ضمناً وزارت نفت از طريق مؤسسات بازرسی حرفهای ذيصالح بر روش و صحت ابزارهای اندازهگییری و
انجام اندازهگیریها نیز اعمال نظارت مینمايد.

* قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (:)2
جزء ( )1بند (الف) ماده ( :)1قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه ،قیمت معامالتی يك بشكه نفت صادراتی از مبادی اولییه در هیر
محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در يك ماه شمسی است و همچنین برای نفیت
تحويلی به پااليشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد ( )%95متوسط بهای محمولههای صیادراتی
نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

( -3قسمت دوم)
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 -3قیمت میعانات گازی عرضهشده در بورس انرژی در سال  ،1395بیر اسیاس متوسیط

تسهیم منافع ارزش نفت (نفتخام ،میعانات گیازی و خیالص گیاز طبیعیی) صیادراتی و

مبین عم رعايت

مبالغ حاصل از فروش داخلی موضوع بند (الف) ماده ( )1قانون الحیاق برخیی میواد بیه قیانون

مفاد جزء ( )1بنم (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2بر اسیاس نصیابهیای مقیرر در ايین بنید بیه شیرح

دولت ( )2میباشم.

جدول شماره ( )3میباشد:

قیمت نفت صادراتی ايران در هفته قبل از تاريخ عرضه ،قیمتگااری شده که

(مبالغ به ريال)

جدول شماره ()3
شرح
صادرات نفتخام

ارزش صادراتی /تحویلی به شركتهاي پاالیشی و پتروشیمیها
نقدی
بیعمتقابل
جمع صادراتی

هدررفتگی و کسری در اندازهگیری *
جمع نفتخام صادراتی
میعانات گازی صادراتی

نقدی
بیعمتقابل
جمع صادراتی

هدررفتگی و کسری در اندازهگیری *
جمع میعانات گازي صادراتی
نفتخام و میعانات گازی تحويلی به پااليشگاهها **
میعانات گازی عرضهشده در بورس انرژی
میعانات گازی تحويلی به شرکتهای پتروشیمی و ساير شرکتهای داخلی
خالص گاز طبیعی صادراتی
مبالغ حاصل از فروش داخلی
گاز طبیعی
جمع گاز طبیعی ***

1.044.609.538.046.012
12.975.374.340.438
1.057.584.912.386.450
19.735.551.249
1.057.604.647.937.699
284.485.279.546.483
10.142.855.200.656
294.628.134.747.139
7.512.800.205
294.635.647.547.344
840.553.970.420.566
2.590.854.327.570
62.729.723.462.979
20.304.489.016.350
183.050.479.000.000
203,354,968,016,350

تسهیم طبق عملكرد شركت ملی نفت ایران
( )%14/5سهم شركت ملی نفت ایران
151.468.383.016.672
1.881.429.279.363
153.349.812.296.035
()16.873.896.318
153.332.938.399.717
41.250.365.534.240
1.470.714.004.095
42.721.079.538.335
()6.423.444.175
42.714.656.094.160
42.274.219.175.748
375.673.877.498
9.095.809.902.132
2.944.150.907.371
26.542.319.455.000
29,486,470,362,371

( )%85/5مابقی ارزش
893.141.155.029.340
11.093.945.061.075
904.235.100.090.415
16.873.896.318
904.251.973.986.733
243.234.914.012.243
8.672.141.196.561
251.907.055.208.804
6.423.444.175
251.913.478.652.979
798.279.751.244.818
2.215.180.450.072
53.633.913.560.847
17.360.338.108.979
156.508.159.545.000
173,868,497,653,979

2,184,162,795,549,428
277,279,767,811,626
2,461,469,811,712,508
جمع كل ***
* بر اساس مفاد بند (الف) ماده ( )8و فراز پايانی مفاد تبصره ماده ( )4قرارداد منعقده فیمابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران موضوع تصويبنامه شماره /65064ت53343ه مورخ  1395/5/31هیأت وزيران ،به ترتیب هدررفتگی عملیاتی نفتخام در خطوط انتقال نفتخام به پااليشگاهها و مبادی صیادراتی و
میزان کاهش حجمی نفت تولیدی در مبادی ثانويه نسبت به مقادير اندازهگیریشده در مبادی اولیه صادرات ،به عهده شرکت ملی نفت ايران میباشد.
** در سال  ،1395سهم چهارده و نیم درصد ( )%14/5شرکت ملی نفت ايران به ازای هر بشكه نفت تحويلی به پااليشگاههای داخلی مبلغ شصت و شش هزار و هفتصد و هشت ( )66.708ريال محاسبه شده است( .به بند ( )5موارد مرتبط با جدول فوق رجوع شود)
*** تسهیم ماکور بر مبنای عملكرد شرکت ملی نفت ايران نمیباشد( .به بند ( )6موارد مرتبط با جدول فوق رجوع شود)
**** مغايرت جمع ارزش «مبالغ قابل تسهیم» با «مبالغ تسهیمشده» به میزان بیست و هفت میلیارد و دويست و چهل و هشت میلیون و سیصد و پنجاه و يك هزار و چهارصد و پنجاه و چهار ( )27.248.351.454ريال مربوط به احتساب سهم دولت از هدررفتگی نفت تولیدی از محل سیهم شیرکت ملیی نفیت
ايران میباشد.

( -4قسمت دوم)
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موارد مرتبط با جدول شماره ( ،)3به شرح زير میباشد:

پنج میلیون و دويست و سی و سه هزار و دويست و نیود ( )109.656.705.233.290ريیال بیه

 -4شرکت ملی نفت ايران در سال  1395مغاير بیا مفیاد تبصیره ( *)3میاده ( )7قیرارداد

حساب بستانكاری خزانه منظور شده است.

فیمابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران موضوع تصويبنامه شیماره /65054ت53343ه

محاسبه و اعمال سهم دولت از ارزش موجودی نفت تولیدی پايان سال  1395در مبیادی

مورخ  1395/5/31هیأت وزيران ،با استناد به مفاد بند (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخیی میواد

اولیه و ثانويه صادراتی بر اساس قیمت متوسط اسفندماه سیال  1395بیه مبلیغ پنجیاه هیزار و

به قانون تنظیم بخشی از مقررات میالی دولیت ( ،)2اقیدام بیه برگشیت سیهم دولیت از ارزش

سیصد و هفت میلیارد و دويست و هفتاد و دو میلیون و پانصد و هشتاد و يك هزار و سیصید و

موجودی نفت تولیدی پايان سال  1394در مبادی اولیه و ثانويه صادراتی به مبلغ هشتاد و پنج

پنجاه و نه ( )50.307.272.581.359ريال در دفاتر شرکت ملی نفت ايران انجام نشده و اعمال

هزار و نهصد و نود و شش میلیارد و هجده میلیون و سیصد و دوازده هزار و دويست و پنجاه و

آن به تحقق صادرات در سال  ،1396موکول گرديده

هفت ( )85.996.018.312.257ريیال نمیوده اسیت؛ لیاا در سیال  1395معیادل ارزش واقعیی

ماده ( )7قرارداد فوقالذکر میباشم.

که مبین عم رعايدت مفداد تبصدره ()3

صادرات نفت از محل موجودی ابتدای دوره مبادی اولیه و ثانويه صیادراتی بیه مبلیغ يكصید و

 -5در اجرای جزء ( **)2بند (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخیی میواد بیه قیانون تنظییم

بیست و هشت هزار و دويست و پنجاه و سه میلییارد و چهارصید و پنجیاه و شیش میلییون و

بخشی از مقررات مالی دولت ( )2و مستند به بند (الف)*** ماده ( )2آيیننامیه اجرايیی تبصیره

چهارصد و سیزده هزار و دويست و پنج ( )128.253.456.413.205ريال در دفاتر شرکت فیوق
در عملیات تسهیم فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ايران درج و هشتاد و پینج و نییم درصید
( )%85/5مبلغ ماکور به میزان يكصد و نه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلییارد و هفتصید و

* قرارداد موضوع ماده ( )14آییننامه اجرایی ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت (:)2
تبصره ( )3ماده ( :)7موجودی نفت تولیدی در پايان هر سال که در سال بعد به فروش میرسد (موجودی نفت تولیدی پايان هر
سال در مبادی اولیه و ثانويه صادراتی) به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفندماه هر سال محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفیت
ايران در حسابهای مربوط ثبت میشود و مشمول مقررات اين قرارداد میباشد.

** قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (:)2
جزء ( )2بند (الف) ماده ( :)1تا زمانی که دولت برای مصرف فرآوردههای نفتی در داخل کشور قیمت تكلیفیی تعییین مییکنید،
برای تسويهحساب بین دولت و شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران ،قیمت هر بشكه نفت (نفتخیام و میعانیات گیازی)
تحويلی به پااليشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشكل از وزرای نفت و امور اقتصیادی و
دارايی و سازمان مديريت و برنامهريزی کشور با رعايت قانون هدفمندکردن يارانهها مصوب  1388به تصويت هیأت وزيیران مییرسید و
اجازه داده میشود که مابهالتفاوت اين رقم با قیمت ماکور در جزء ( )1بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت
و طبق آيیننامه اجرايی اين ماده تسويهحساب شود.
*** آییننامه اجرایی تبصره ( )14ماده واحده قانون بودجه سال  1395كل كشور:
بند (الف) ماده ( :)2به استناد جزء ( )2بند (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقیررات میالی دولیت
( – )2مصوب  -1393شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران موفف است در سال  1395بیه ازای هیر بشیكه نفیتخیام
خوراك پااليشگاههای کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه ( )393.350ريال و در کل سال مبلغ دويست و سییزده هیزار
میلیارد ( )213.000.000.000.000ريال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ( )17.750.000.000.000ريال میباشید بیه
صورت علیالحساب بابت سهم هدفمندسازی يارانهها مطابق قوانین از جمله ماده ( )12قانون هدفمندکردن يارانهها به حساب مربیوط در
خزانه واريز نمايد.

( -5قسمت دوم)
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( )14ماده واحده قانون بودجه سال  1395کل کشور که مقرر گرديده شیرکت ملیی پیااليش و

بنم (الف) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مدالی دولدت ()2

پخش فرآوردههای نفتی ايران به ازای هر بشكه نفتخام خوراك پااليشگاههیای کشیور مبلیغ

میباشم.

سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه ( )393.350ريال به صورت علیالحساب بابیت سیهم

 -6شرکت ملی گاز ايران به استناد مفاد بند (ب) ماده ( *)2ايیننامه اجرايی تبصیره ()14

هدفمندسازی يارانهها ،به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد .با عنايت به عدم تشكیل کارگروه

مییاده واحییده قییانون بودجییه سییال  1395کییل کشییور ،مبلییغ هشییتاد هییزار میلیییارد

موضوع جزء ماکور و عدم تعیین قیمت هر بشكه نفت تحويلی به پااليشگاههای داخلی ،مبلیغ

( )80.000.000.000.000ريال از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به استثناء نیروگاهها

علیالحساب تعیینشده برای سازمان هدفمندسازی يارانهها به عنوان سهم هشتاد و پنج و نییم

را بابت سهم هدفمندسازی يارانهها در وجه سازمان هدفمندسازی يارانهها واريیز نمیوده اسیت.

درصد ( )%85/5دولت از قیمت هر بشكه نفت تحويلی به پااليشگاههای داخلیی موضیوع ايین

همچنین از محل منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی گاز طبیعی ،به ازای فروش هیر متیر

جزء در نظر گرفته شده ،لاا جهت تسويهحساب بین دولیت و شیرکت ملیی پیااليش و پخیش

مكعب گاز به شرکت ملی گاز ايران توسط شرکت ملی نفت ايران ،بیر اسیاس بودجیه مصیوب

فرآوردههای نفتی ايران در سال  1395قیمت نقدی هر بشكه نفتخام و میعانات گازی تحويلی

شرکتهای ماکور مبلغ چهل ( )40ريال و در مجموع مبلغ هشت هزار و پانصد و شصت و سه

به پااليشگاههای داخلی مبلغ چهارصد و شصت هزار و پنجاه و هشت ( )460.058ريال تعییین

میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون ( )8.563.628.000.000ريال در دفاتر شیرکت ملیی

و مبنای محاسبه سهم چهارده نیم درصید ( )%14/5شیرکت ملیی نفیت ايیران از محیل نفیت

نفت ايران به حساب بدهكار شرکت ملی گاز ايران منظور گرديده و مابقی منابع ماکور به مبلغ

تحويلی به پااليشگاههای مزبور قرار گرفته و سهم شرکت يادشده از تحويل هر بشكه نفت بیه

يكصد و چهارده هزار و هفتصد و نود و يك میلیارد و سیصد و چهل میلیون و شیانزده هیزار و

پااليشگاههای داخلی مبلغ شصت و شش هزار و هفتصد و هشت ( )66.708ريال تعییین شیده
* آییننامه اجرایی تبصره ( )14ماده واحده قانون بودجه سال  1395كل كشور:
بند (ب) ماده ( :)2شرکت ملی گاز ايران مكلف است به ازای هر مترمكعب فروش گاز طبیعی در داخل کشیور بیه

است.
عدم تشكیل کارگروه جهت تعیین قیمت هر بشیكه نفیت (نفیتخیام و میعانیات گیازی)
تحويلی به پااليشگاههای داخلی و عدم تعیین قیمت میاکور

مبین عم رعايت مفداد جدزء ()2

جییز نیروگییاههییا مبلییغ ششصیید و هشییتاد و هفییت ( )687ريییال و بییرای کییل سییال  1395مبلییغ هشییتاد هییزار میلیییارد
( )80.000.000.000.000ريال بابت سیهم هدفمندسیازی يارانیه هیا بیا اعمیال شیروط تبصیره زيیر بیه صیورت ماهانیه و
علیالحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد ( )6.667.000.000.000ريال به صورت علیالحساب بابیت
سهم هدفمندسازی يارانهها مطابق قوانین از جمله ماده ( )12قانون هدفمندکردن يارانهها به حساب مربوط در خزانه واريیز
نمايد.

( -6قسمت دوم)
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سیصد و پنجاه ( )114.791.340.016.350ريال نزد شرکت ملی گاز ايران بیاقی مانیده اسیت.

عملكرد نحوه تسهیم ارزش نفت (نفتخام ،میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صیادراتی

بند مبین عم رعايت مفاد حکم اين بنم و بنم (الف) مداده ()1

و مبالغ حاصل از فروش داخلی بین شرکت ملی نفت ايران و دولت مندرج در جدول شماره ()3

عدم اعمال سهمهای موضوع اين

به شرح جدول شماره ( )4خالصه شده است:

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2میباشم.

(مبالغ به ريال)

جدول شماره ()4
عنوان

صادراتی

نفتخام
میعانات گازی
خالص گاز طبیعی

جمع صادراتی
نفتخام
میعانات گازی
فروش داخلی
گاز طبیعی
جمع فروش داخلی

تسهیم ارزش نفت صادراتی و فروش داخلی

ارزش نفت صادراتی /فروش داخلی

تفاوت ستونهاي

()1

سهم شركت ملی نفت ایران

مابقی ارزش

جمع

( )1و (* )2

1,057,604,647,937,699
294,635,647,547,344
20,304,489,016,350

153,332,938,399,717
42,714,656,094,160
2,944,150,907,371

904,251,973,986,733
251,913,478,652,979
17,360,338,108,979

()2
1,057,584,912,386,450
294,628,134,747,139
20,304,489,016,350

()3
19,735,551,249
7,512,800,205
-

1,372,544,784,501,393
806,169,165,492,870
99,705,382,718,245
183.050.479.000.000

198,991,745,401,248
40,648,795,570,872
11,096,907,384,506
26.542.319.455.000

1,173,525,790,748,690
765,520,369,921,998
88,608,475,333,739
156.508.159.545.000

1,372,517,536,149,939
806,169,165,492,870
99,705,382,718,245
183.050.479.000.000

27,248,351,454
-

1,088,925,027,211,115

78,288,022,410,378

1,010,637,004,800,737

1,088,925,027,211,115

-

27,248,351,454 2,461,442,563,361,054 2,184,162,795,549,428 277,279,767,811,626
2,461,469,811,712,508
جمع كل
* مغايرت جمع ارزش «مبالغ قابل تسهیم» با «مبالغ تسهیمشده» به میزان بیست و هفت میلیارد و دويست و چهل و هشت میلیون و سیصد و پنجاه و يك هزار و چهارصد و پنجاه و چهار ( )27.248.351.454ريال ،مربوط به احتساب سهم دولت از هدررفتگی نفت
تولیدی از محل سهم شرکت ملی نفت ايران میباشد.

به استثنای خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ،معادل

سهم شرکت ملی نفت ايران در دفاتر شرکت ماکور ثبت و معادل هشتاد و پینج و نییم درصید

چهارده و نییم درصید ( )%14/5از ارزش نفیتخیام و میعانیات گیازی صیادراتی ،تحیويلی بیه

( )%85/5مابقی ارزش مواد ماکور به حساب بستانكاری دولت (خزانهداری کل کشیور) منظیور

مجتمعهای پتروشیمی و پااليشگاههای داخلی موضوع مواد ( )3( ،)2و ( )4آيییننامیه اجرايیی

شده است.

ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2بیه عنیوان
( -7قسمت دوم)

میزان و ارزش خوراك تحويلی به پااليشگاههای داخلی ،مجتمعهای پتروشیمی و ساير

تبصره ()1
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شرکتها و مبالغ پرداختشده به خزانیهداری کیل کشیور طیی سیال  1395بیه شیرح جیدول
شماره ( )5میباشد:
(مبالغ به ريال)

جدول شماره ()5
نام شركت
پااليش نفت بندرعباس
پااليش نفت تهران
پااليش نفت اراك
پااليش نفت شیراز
پااليش نفت اصفهان
پااليش نفت تبريز
پااليش نفت کرمانشاه
پااليش نفت الوان
پااليش نفت آبادان
پااليشگاه ستاره خلیج فارس
جمع شركتهاي پاالیشی
عرضه از طريق بورس انرژی
فروش به پتروشیمیها و ساير شرکتهای داخلی
جمع كل فروش داخلی

نفت تحویلی بابت خوراك
ارزش ریالی ( %95فوب خلیج فارس) *
مقدار (بشكه)
میعانات گازي
نفتخام
میعانات گازي
نفتخام
7,236,171,760,428
133,694,447,464,757
5,166,797
102,356,551
0
112,125,156,433,430
0
84,394,976
0
118,730,446,287,073
0
90,267,668
2,964,918,053,401
24,774,639,213,947
2,011,002
18,845,044
820,480,941,226
163,481,407,651,085
621.778
122,955,323
561,591,104,865
50,778,547,433,150
446,750
38,285,549
0
9,656,546,532,753
0
7,130,877
13,997,563,263,155
13,296,934,161,412
10.168.727
9,960,834
0
179,631,040,315,263
0
135,157,312
8.804.079.804.621
0
5.951.193
0
34,384,804,927,696 806.169.165.492.870 24.366.247 609.354.134
0
0
2,590,854,327,570
2.172.576
0
0
62,729,723,462,979
46.165.080
72.703.903 609.354.134

806.169.165.492.870

99,705,382,718,245

ارزش نقدي *

** 291,548,131,042,098

2,590,854,327,570
62,729,723,462,979
356.868.708.832.647

مبالغ
واریزي نقدي

*** 219.523.666.739.113

مانده
(تسویهنشده)

72.024.464.302.985

0
2,590,854,327,570
*****16,803,671,199,589 **** 45,926,052,263,390
88.828.135.502.574
268.040.573.330.073

* مابهالتفاوت «ارزش ريالی نفت تحويلی بابت خوراك پااليشگاهها ( %95فوب خلیجفارس)» با «ارزش نقدی» ،بابت مابهالتفاوت پنج فرآورده اصلی و سوخت هواپیما (هوايی) موضوع بند (ك) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2اعمال حساب شده است.
** ارزش نقدی نفت تحويلی بابت خوراك پااليشگاهها از حاصل ضرب مجموع مقدار ششصد و نه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و يكصد و سی و چهار ( )609.354.134بشكه نفت و مقدار بیست و چهار میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و دويست و چهل و هفت ( )24.366.247بشیكه میعانیات
گازی تحويلی به آنها در مبلغ چهارصد و شصت هزار و پنجاه و هشت ( )460.058ريال به دست آمده است.
* ** از مبلغ ماکور میزان چهل هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و پانصد و هجده میلیون ( )40.819.518.000.000ريال مربوط به واريزیهای بهمنماه و اسفندماه سال  1395بر اساس اطالعات داخلی شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران بوده و تأيیديه خزانه در اين زمینه مشیاهده نگرديیده
است .همچنین رقم ماکور شامل مبلغ يك هزار و چهارده میلیارد و هشتصد و هفتاد و يك میلیون ( )1.014.871.000.000ريال تهاتر بدهی بر اساس تصويبنامه هیأت وزيران نیز میباشد.
**** شامل مبلغ پانصد میلیارد ( ) 500.000.000.000ريال برداشت از حساب شرکت پتروشیمی نوری بابت بدهی مالیاتی شرکت ملی نفت ايران توسط سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.
***** مانده تسويهنشده ماکور مربوط به شرکتهای پتروشیمی بوعلی و برزويه بوده که مبلغ چهارده هزار و يكصد و چهل میلیارد و هفتصد و شش میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و سی و هشت ( )14.140.706.768.838ريال آن در سال  1396تا تاريخ تهیه گزارش ،بهصورت نقیدی
وصول گرديده است.

موارد مرتبط با جدول شماره ( )5به شرح زير میباشد:

هشتصد و سی و دو هزار و سیصد و هفتاد و هشت ( )637.374.832.378ريال وجیوه واريیزی

 -7به استثناء مبلغ ششصد و سی و هفت میلیارد و سیصد و هفتیاد و چهیار میلییون و

بییه حسییاب خزانییه و مبلییغ پانصیید میلیییارد ( )500.000.000.000ريییال برداشییت از حسییاب

( -8قسمت دوم)

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

شرکتهای پتروشیمی بابت بدهی مالیاتی شرکت ملی نفت ايران توسط سازمان امیور مالییاتی

( )291.548.131.042.098ريال مبلغ هفتاد و دو هزار و بیسیت و چهیار میلییارد و چهارصید و

کشور ،مابقی وجوه واريزی توسط شرکتهای پتروشیمی به مبلغ چهل و چهار هزار و هفتصد و

شصت و چهار میلیون و سیصد و دو هزار و نهصید و هشیتاد و پینج ()72.024.464.302.985

هشتاد و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و سی و يك هزار و دوازده

ريال بدهكار میباشد .همچنین شرکتهای پتروشیمی با احتساب وصولیهای سال  1396بابت

( )44.788.677.431.012ريال شامل مبلغ چهل و سه هزار و دويست و هشتاد و هشت میلیارد

مانده تسويهنشده ارزش خوراك دريافتی سال  1395منیدرج در جیدول فیوق مبلیغ دو هیزار و

و ششصییید و هفتیییاد و هفیییت میلییییون و چهارصییید و سیییی و يیییك هیییزار و دوازده

ششصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون و چهارصد و سی هزار و هفتصد

( )43.288.677.431.012ريال وجوه واريزی به حساب شرکت ملی نفت ايران نزد بانك ملیت

و پنجاه و يك ( )2.662.964.430.751ريال بدهكار میباشند .عدم وصول بدهیهیای میاکور

و مبلغ يك هزار و پانصد میلییارد ( )1.500.000.000.000ريیال وجیوه واريزشیده بیه حسیاب

توسط شرکت ملی نفت ايران و شرکت ملیی پیااليش و پخیش فیرآوردههیای نفتیی ايیران و

انداز کارکنان صنعت نفت میباشید .عیدم واريیز مبیالغ میاکور بیه

همچنین عدم اعالم وزارت نفت به وزارت امور اقتصادی و دارايی (سازمان امور مالیاتی کشیور)

حسابهای متمرکز وجوه ريالی دارای مجوز خزانه نزد بانك مرکزی جمهوری اسیالمی ايیران

به منظور برداشت از حساب شرکتهای

بدهكار مبین عم رعايت ماده ( **)6آيیننامه اجرايی

مبین عم رعايت مفاد بنم (ز)* ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد بده قدانون تنظدیم بخشدی از

ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2میباشم.

صندوق بازنشستگی و پ

شايان ذکر است ،سهم شرکت ملیی نفیت ايیران در خصیوا چهیارده و نییم درصید

مقررات مالی دولت ( )2میباشم.

 -8شرکت ملی پااليش و پخش فیراوردههیای نفتیی ايیران از مجمیوع ارزش نقیدی

( )%14/5از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه و از پرداخت سود سهام دولت معاف گرديده است.

خوراك دريافتی از شرکت ملی نفت ايران به مبلغ دويست و نود و يك هزار و پانصد و چهل و

الزم به ذکر است ،منابع حاصل از سهم چهارده و نیم درصد ( )%14/5شرکت ملی نفت

هشییت میلیییارد و يكصیید و سییی و يییك میلیییون و چهییل و دو هییزار و نییود و هشییت
* قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (:)2

بند (ز) ماده ( :)1شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مكلفند درآمدهای ريالی و ارزی خود را به حسیابهیای متمرکیز
وجوه ريالی و ارزی که از طريق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران افتتاح میشیود،
واريز کنند.

** آییننامه اجرایی ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (:)2

ماده ( :)6مسئولیت وصول مبالغ موضوع مواد ( )3و ( )4اين آيیننامه حسب مورد بر عهده شیرکت و شیرکت پیااليش و
پخش میباشد  ...در صورت عدم واريز بهای خوراك از سوی شرکتهای پیااليش نفیت و پتروشییمی ،وزارت امیور اقتصیادی و
دارايی (سازمان امور مالیاتی کشور) مكلف است با اعالم وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهكار و واريز
آن به حساب خزانه اقدام کند .در هر صورت پیگیری موضوع از طريق وزارت امور اقتصادی و دارايی (سازمان امور مالیاتی کشور)
رافع مسئولیت شرکت و شرکت پااليش و پخش برای وصول مطالبات از پااليشگاهها و شرکتهای پتروشیمی نخواهد بود ...

( -9قسمت دوم)

تبصره ()1
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ايران ،در سرجمع منابع مالی شرکت ماکور شامل سهم فوقالیاکر ،تسیهیالت میالی ،فیروش
فرآوردههای نفتی و ساير ،صیرف مصیارف شیرکت از جملیه هزينیههیای جیاری ،طیرحهیای
سرمايهای ،پرداخت سود سهام دولت و مالیات ،بازپرداخیت طیرحهیای بییع متقابیل ،پرداخیت
هزينههای حمل و نقل و بیمه (سیف) و  ...گرديده است.

( -10قسمت دوم)

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفریغ بند (ب)

بند (ب)
سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده ( * )1قانون الحاق برخی مواد به قیانون

در سال  1395سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت (نفتخام

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2بیست درصد ( )%20تعیین مییشیود .بانیك مرکیزی

و میعانات گازی) موضوع حكم صدر اين بنید در مقیاطع ماهانیه بیه شیرح جیدول شیماره ()1

جمهوری اسالمی ايران موفف است بیست درصد ( )%20منابع حاصل از ارزش صادرات نفیت،

پرداخت شده است:

گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را به حساب صیندوق توسیعه ملیی واريیز کنید .مبیالغ میاکور

جدول شماره ()1
منابع حاصل از صادرات نفت

بهصورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه میشود.

ماه

سهم اين صندوق از صادرات فرآوردههای نفتی بر اساس سازوکار میاده ( **)13قیانون
رفع موانع تولید رقابتپاير و ارتقای نظام مالی کشور تعیین میشود.
* قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (:)2
بند (ب) ماده ( :)1وزارت نفت از طريق شرکت دولتی اصلی تابعیه ذيیربط ،مكلیف اسیت دريیافتیهیای حاصیل از صیادرات
نفتخام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پ از کسر بازپرداخت تعهدات بیعمتقابیل بیه عنیوان
علیالحساب پرداختهای موضوع اين ماده بالفاصله از طريق حسیابهیای میورد تأيیید بانیك مرکیزی جمهیوری اسیالمی ايیران بیه
حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واريز نمايد.
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب ،سهم وزارت نفت از طريیق شیرکت
دولتی تابعه ذيربط (با احتساب بازپرداختهای بیعمتقابل) ،سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که بیه موجیب قیانون
تعیین میشود ،پ از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص میکند به حساب مربوط نزد خزانهداری
کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واريز نمايد.
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتی تابعه ذيیربط را بیه حسیابهیای آن
شرکت مورد تأيید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد تأيید آن بانك در خیارج از کشیور بیرای پرداخیت بیه پیمانكیاران ،سیازندگان و
عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزينههای جاری و تعهدات ارزی شرکت واريز و بیرای قراردادهیای تسیهیالت
مالی خارجی توثیق نمايد.
** قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی كشور:
ماده ( :)13کلیه پااليشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفتخام و میعانات گازی خريیداریشیده تحیويلی بیه
قیمت هر بشكه نود و پنج درصد ( )%95تحويل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی يا اعتبار اسنادی يكماهه بیه شیرکت
دولتی ذيربط تابعه وزارت نفت ،مجازند فرآوردههای نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مكلف است ساالنه سهم صیندوق
توسعه ملی را پرداخت نمايد.

(مبالغ به میلیون دالر)
سهم صندوق توسعه ملی

میعانات

جمع منابع وصولی

سهم ()%20

گازي
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منابع حاصل از ارزش صادرات فیرآوردههیای نفتیی در سیال  ،1395بیه شیرح جیدول
شماره ( )2میباشد:

( -11قسمت دوم)

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

(مبالغ به دالر)

جدول شماره ()2
شرح

()1

نوع

ذینفع (نام پاالیشگاه

فرآورده نفتی

داخلی مالك فرآورده)

()2

نفتییای آبییادان ،نفییت کییوره،
وصییییولی حاصییییل از ارزش صییییادرات
گازويیییل ،هییوی نفتییا ،نفتییای
فراوردههای نفتی توسط امور بیینالملیل و
پااليشگاه سیتاره خلییج فیارس،
شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههیای
نفت سفید ،گاز مايع ،ایتیکی،
نفتی ايران
گوگرد
وصولی حاصل از بانكرينگ فیراورده هیای
نفتی توسط امور بینالملل و شیرکت ملیی نفت کوره ،گازويیل
پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران
جمع

()3

منابع وصولی حاصل

سهم بیست درصد

از ارزش صادرات

( )%20قابل پرداخت

فرآوردههاي نفتی

()4( × )%20

()4

( )5

مبلغ واریزشده به حساب صندوق توسعه ملی

مازاد (كسري) واریزي از محل

مبلغ واریزشده به حساب صندوق مبلغ واریزشده به حساب صندوق

جمع مبلغ واریزشده به

منابع وصولی حاصل از صادرات سال

توسعه ملی بابت بدهی و فروش توسعه ملی از محل منابع وصولی

حساب صندوق توسعه ملی

 1395نسبت به مبلغ قابل واریز

()6( + )7
( )8

()7( – )5
( )9

فرآوردههاي نفتی در سال 1394

حاصل از صادرات سال 1395

()6

()7

پااليشییگاههییای آبییادان ،سییتاره
خلیییجفییارس بنییدرعباس ،الوان،
تهیییران ،اراك ،تبريیییز ،شییییراز،
کرمانشاه ،اصفهان

5،425،067،491/47

1،085،013،498/29

215،600،000

73.571.454/91

289.171.454/91

()1.011.442.043/38

پااليشگاه های آبادان ،بندرعباس،
تهران ،شیراز ،اصفهان

186،263،924/55

37،252،784/91

0

0

0

()37،252،784/91

215.600.000

73.571.454/91

289.171.454/91

()1.048.694.828/29

1.122.266.283/2 5.611.331.416/02

بر اساس مفاد حكم اين بند ،بانك مرکزی جمهوری اسیالمی ايیران موفیف بیوده بیسیت

دالر به حساب بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران به عنوان بخشی از سهم بیست درصید ()%20

درصد ( )%20منابع حاصل از ارزش صادرات فرآوردههای نفتی را بیه حسیاب صیندوق توسیعه

صندوق توسعه ملی از محل منابع موضوع اين بند واريز نمیوده و بانیك يادشیده نییز متعاقبیاً مبیالغ

ملی واريز کند ،لیكن از آنجايی که صرفاً مبلغ يكصد و سی میلیون و ششصد و هشتاد و سه هیزار و

واريزی را تماماً در ماههای مزبور به حساب صندوق واريیز کیرده اسیت .بیا عنايیت بیه توضییحات

نهصد و بیست ( )130.683.920دالر از منابع موضوع اين بنید توسیط شیرکت ملیی نفیت ايیران و

ارائهشده ،عدم واريز بالغ بر يك میلیارد و چهل و هشیت میلییون و ششصید و نیود و چهیار هیزار و

شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران به حساب بانك میاکور واريیز شیده ،بانیك

هشتصد و بیست و هشت ( )1.048.694.828دالر از سهم بیست درصد ( )%20صندوق توسعه ملیی

فوقالاکر بیست درصد ( )%20مبلغ واريزی (بالغ بر بیست و شش میلیون و يكصید و سیی و شیش

از محل منابع حاصل از صادرات و فروش فرآوردههای نفتی ،مبین عم رعايت مواعم مقرر و عدم

هزار و هفتصد و هشتاد و چهار ( )26.136.784دالر) را به حساب صندوق توسعه ملیی واريیز نمیوده

رعايت مفاد حکم اين بنم توسط شرکت ملی نفت ايران و شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههاي

است .شرکت ملی نفت ايران طی سه مرحله در ماههای تیر ،دی و بهمن سیال  1395جمعیاً مبلغیی

نفتی ايران میباشم.

بالغ بر هفتاد و سه میلیون و پانصد و هفتاد و يكهیزار و چهارصید و پنجیاه و چهیار ()73.571.454
( -12قسمت دوم)

در سال  1395پااليشگاههای مندرج در جدول شماره ( ،)2وجوه نفتخیام و میعانیات گیازی

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

با عنايت به موارد فوقالاکر ،عملكرد سهم تحقق يافته صندوق توسعه ملی از محل منابع

خريداریشده تحويلی به قیمت هر بشیكه نیود و پینج درصید ( )%95تحويیل روی کشیتی (فیوب)
خلیجفارس و به صورت نقدی يا اعتبار اسنادی يكماهه را به شرکت دولتی ذيربط تابعه وزارت نفیت

موضوع اين بند ،به شرح جدول شماره ( )4میباشد:

پرداخت و تسويه ننمودهاند ،لاا به علت عدم تحقق شرط موضوع ماده ( )13قانون رفیع موانیع تولیید

جدول شماره ()4
سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات
جمع
گاز طبیعی
فرآوردههاي نفتی
نفت

رقابتپاير و ارتقای نظام مالی کشور ،دولت تكلیفی در خصوا پرداخت سهم صندوق توسیعه ملیی

7.311/66

بابت منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی نداشته است.
منابع حاصل از ارزش صادرات گاز طبیعی در سال  1395بیه شیرح جیدول شیماره ()3
میباشد:
جدول شماره ()3
صادرات
گاز طبیعی

واردات
گاز طبیعی

مازاد صادرات بیست درصد ( )%20مازاد
صادرات گاز طبیعی
گاز طبیعی به
به واردات آن
واردات آن

640.136.165 576.118.508 1.216.254.673

128.027.233

مبلغ واریزشده
به حساب صندوق
توسعه ملی

(مبالغ به دالر)
مازاد (كسري)
واریزي به حساب
صندوق توسعه ملی

0

128.027.233

بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران موفف بوده بیست درصید ( )%20ارزش صیادرات گیاز
طبیعی پ

از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واريز نمايد ،لیكن بیه

علت عدم واريز وجوه توسط شرکت ملی گاز ايران به حساب بانك يادشده ،مبلغ يكصید و بیسیت و
هشت میلیون و بیست و هفت هزار و دويست و سی و سه ( )128.027.233دالر به حساب صیندوق
توسعه ملی واريز نشده کیه مبین عم رعايت مفاد حکم اين بنم توسط شدرکت ملدی گداز ايدران
میباشم.

( -13قسمت دوم)

1.122/27

128/03

8.561/96

(مبالغ به میلیون دالر)
مبلغ واریزي به حساب
صندوق توسعه ملی

كسري واریزي

7.385/23

1.176/73

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفریغ بند (ج)

بند (ج)

شرکت ملی نفت ايران در سال  1395از مجوز اين بند استفاده ننمیوده و اقیدامی جهیت

به وزارت نفت از طريق شرکت دولتی تابعه ذیربیط اجیازه داده مییشیود بیا تصیويب
شورای اقتصاد به منظور سرمايهگااری در طر حهای نفت و گیاز بیا اولويیت مییادين مشیترك

انتشار اوراق مشارکت برای سرمايهگااری در طرحهای مشمول بهعمل نیاورده و

نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ی ريالی از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار میلیارد

عملکرد میباشم ،لیاا اهماف قانونگذار بهمنظور سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت

( )50.000.000.000.000ريال با تضمین بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفیت

میادين مشترك محقق نشمه است .ضمناً در اجرای مفاد احكام مشیابه ايین بنید در میاده واحیده

از محل افزايش تولید همان میادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

قوانین بودجه سنوات قبل ،وزارت نفت از طريق شرکت ملی نفت ايران به منظور سرمايهگااری

اين بنم فاقدم

در طرحهای نفت و گاز با اولويت میادين مشترك ،اقیدام بیه انتشیار اوراق مشیارکت نمیوده و
مطابق مصوبات شورای اقتصاد ،متعهد گرديده اصل و فرع اوراق میاکور را در مواعید مقیرر از
محل تولیدات طرحهای مشمول تأمین و پرداخت نمايد ،لیكن علیرغم سررسید اوراق منتشره،
بخش عمده ای از منابع حاصل از انتشار اوراق مزبور (با وجود اختصاا به طرحهای مشیمول)
جاب نگرديده و طرحهای موردنظر به مرحله بهرهبرداری و تولید نرسیدهاند.

( -14قسمت دوم)

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفریغ بند (د)

بند (د)
وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذیربط مكلف اسیت نسیبت بیه نوسیازی و توسیعه

مطابق بررسیها ،افزايش پنج درصد ( )%5موضوع اين بنید در خصیوا پینج فیرآورده

شبكه خطوط لوله انتقال نفتخام و میعانات گازی و فرآوردههیای نفتیی و تیأمین منیابع میالی

اصلی و سوخت هواپیما (هوايی) بر اساس آيیننامه اجرايی ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به

سهم دولت در توسعه پااليشگاهها و زيرساختهای تأمین ،ذخیرهسازی و توزيع فیرآورده اقیدام

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2و ضیمائم آن ،در قیمیت فیرآوردههیای میاکور

کند و منابع موردنیاز را از محل افزايش پنج درصد ( )%5به قیمت هر لیتر فیرآوردههیای نفتیی

اعمال شده است.

شامل بنزين ،نفت سفید ،نفت گاز ،نفت کوره ،گاز مايع و سوخت هواپیما تأمین و پ

از واريیز

به خزانهداری کلکشور تا سقف پانزده هزار میلیارد ( )15.000.000.000.000ريال بیه مصیرف

میزان فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هواپیما (هوايی) و عوارض موضوع اين
بند به شرح جدول شماره ( )1میباشد:

برساند .اين منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.
جدول شماره ()1
ردیف عنوان فرآورده نفتی


مقدار فروش
(لیتر /كیلوگرم)

قیمت عرضه
(ریال) *

كل مبلغ
فروش **

()1

()2

()3

بنزين

27.355.077.436

  نفت گاز
  نفت کوره

29.579.132.896

  نفت سفید
  گاز مايع

  سوخت هواپیما (هوايی)

5.129.052.751
3.094.788.736
*** 2.093.827.567
1.687.227.555

پنج درصد ( )%5مبلغ پنج درصد ( )%5قابل وصول
متوسط قیمت
()1( × )5
فروش پایه (ریال) قیمت پایه (ریال)
()4

()5

()6

 10.088

 275.966.099.732

 7.439/4

 371/97

 10.175.379.312

 1.027

 5.267.702.572

 503/8

 25/19

 129.231.773

 2.652
 1.500
 2.300
 6.207

 78.435.298.110
 4.642.196.755
 4.815.272.547

 10.471.894.934

 379.598.464.650
جمع
* به دلیل چند نرخیبودن پنج فرآورده اصلی و سوخت هواپیما (هوايی) ،قیمت میانگین محاسبه گرديده است.
** مبالغ فروش بر اساس دفاتر شرکتهای ذیربط و با در نظر گرفتن قیمت فرآورده در طی سال ،درج شده است.
*** واحد اندازهگیری مقدار فروش گاز مايع ،کیلوگرم میباشد.

 2.089/2
 1.232/8
 2.002/6
 4.567/8


 104/46
 61/64

 100/13
 228/40
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مبلغ
وصولشده
()7

(مبالغ به هزار ريال)
مبلغ پرداختی بابت
مصارف موضوع این بند
()8

 3.089.719.042
 190.763.456

 14.138.721.919

 10.434.117.006

 209.658.372
 385.359.402

 14.180.111.357

 14.138.721.919

 10.434.117.006

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

بر اساس بررسیها ،در سال  1395از کل وجوه حاصل از فروش پنج فرآورده اصلی و سیوخت
هواپیما (هوايی) در سال ماکور توسط شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتیی ايیران صیرفاً

دويست و شصت ( )42.363.314.032.260ريال آن به حسابهای خزانه واريز نگرديیده کیه مبدین
عم رعايت مفاد حکم اين بنم میباشم.

منابع موضوع اين بند پ

مبلغ سیصد و هفتاد و هشت هزار و چهارصد و نود میلیارد و چهارصید و هفتیاد و هشیت میلییون و

از واريز به حساب خزانهداری کل کشور ،در قالب سرجمع بودجیه

چهارصد و نود و نه هزار ( )378.490.478.499.000ريال معادل نود و نه و هفتاد و يك صدم درصید

شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران در اختیار شرکت ماکور قرار مییگییرد .مبیالغ

( )%99/71آن وصول شده ،لاا از مبلغ چهارده هزار و يكصد و هشتاد میلیارد و يكصد و يازده میلیون

پرداختی جهت اجرای مفاد حكم اين بند ،به شرح جدول شماره ( )2میباشد:

و سیصد و پنجاه و هفت هزار ( )14.180.111.357.000ريال عوارض قابلوصول موضیوع ايین بنید

جدول شماره ()2
ردیف

که بخشی از مبالغ فروش میباشد ،با توجه به درصد ماکور مبلیغ چهیارده هیزار و يكصید و سیی و

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
12

توسط شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران به حساب خزانهداری کل کشیور واريیز







هشت میلیارد و هفتصد و بیست و يك میلیون و نهصد و نوزده هزار ( )14.138.721.919.000ريیال
وصول شده است.
الزم به ذکر است ،از مبلغ وصولی حاصل از کل فروش بر اساس تأيیديه خزانه مبلغ سیصید و
بیست و سه هزار و نهصد و پنج میلییارد و بیسیت و پینج میلییون ( )323.905.025.000.000ريیال

شده ،مبلغ دوازده هزار و دويست و بیست و دو میلیارد و يكصید و سیی و نیه میلییون و چهارصید و
شصت و شش هزار و هفتصد و چهل ( )12.222.139.466.740ريال آن توسط سازمان امور مالییاتی
کشور بابت بدهیهای مالیاتی ،از حسابهای شرکت ماکور برداشت گرديیده و میابقی آن بیه مبلیغ
چهل و دو هزار و سیصد و شصت و سیه میلییارد و سیصید و چهیارده میلییون و سیی و دو هیزار و










13
14
15
16
17
18
19

20
 21
 22
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شماره
طرح

(مبالغ به هزار ريال)
عنوان طرح

مبلغ

1.102.616.767
  نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله ،مخابرات و تأسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی 
771.798.343
  احداث خط لوله نائین  -کاشان  -ری و تأسیسات مربوطه 
672.398.170
  توسعه و پايداری خطوط لوله ،مخابرات و تأسیسات جنبی تلمبهخانهها 
691.000.000
  احداث خط لوله سبز آب  /تنگ فنی /اراك  /تهران 
580.223.255
  احداث خط لوله آبادان  /اهواز  /اراك  /تهران 
177.714.489
  احداث خط لوله  16اينچ بندرعباس  /سیرجان  /رفسنجان 
288.469.817
  توسعه خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی 
78.350.414
  احداث خط لوله سوخترسانی به نیروگاه چابهار 
75.107.789
  احداث مجموعه تلمبهخانهها و پايانهها آبادان  /ماهشهر 
12.796.000
  تعويض پوشش و تعويض خطوط لوله نفتخام و فرآورده 
32.070.972
  احداث خطوط لوله آبادان  /ماهشهر 
17.952.271
  احداث خطوط لوله کنارگار تهران (طرح پدافند غیرعامل) 
4.500.498.287
جمع
947.608.350
  توسعه مخازن و انبارها و ساختمانهای اداری و تأسیسات جنبی 
647.011.196
  حفظ فرفیت و بهبود عملیات پااليشگاه آبادان 
635.000.000
  نگهداشت و پشتیبانی انبارها و مخازن و ساختمانهای اداری و تأسیسات پخش 
253.728.486
  ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر 
689.000.000
  حفظ فرفیت و بهبود عملیات پااليشگاه اراك 
34.000.000
  کنترل و کاهش تبخیر بنزين از مخازن و جايگاههای سوخترسانی 
  طراحی بنیادی احداث مخزنگاه فرآورده  600میلیون لیتری در جمال احمد بندرعباس 4.099.251 
3.210.447.283
جمع
820.591.624
  افزايش فرفیت و بهبود کیفیت فرآوردههای پااليشگاه شازند اراك 
246.428.640
  احداث مجتمع کت کراکر و واحدهای تابعه پااليشگاه آبادان 
1.656.151.172
  توسعه و تثبیت فرفیت پااليشگاه آبادان 
2.723.171.436
جمع
10.434.117.006
جمع كل

مصادیق
مصرف

توسعه و نوسازی
شبكه خطوط لوله
انتقال نفتخام و
میعانات گازی و
فرآوردههای نفتی


تأمین ،ذخیرهسازی
و توزيع فرآورده

تأمین منابع سهم
دولت در توسعه
پااليشگاهها

تبصره ()1
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شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران صرفاً مبلغ ده هزار و چهارصید و سیی
و چهل میلیارد و يكصد و هفده میلیون و شش هزار ( )10.434.117.006.000ريال از محل افیزايش

منظور رفع ابهام در خصوا مبنای افزايش موردنظر ،پیشنهاد میشود قانونگذار مبناي افزايش قیمدت
فرآوردههاي نفتی را در مفاد حکم قانونی تصريح نمايم.

پنج درصد ( )%5قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هواپیما (هوايی) جهت نوسازی و توسیعه شیبكه
خطوط لوله انتقال نفتخام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سیهم دولیت در
توسعه پااليشگاهها به شرکتهای ذيربط اختصاا و پرداخت نموده است .مصرف مبلغ سیه هیزار و
هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و چهار میلیون و نهصد و سیزده هزار ( )3.704.604.913.000ريیال
از مبلغ عوارض وصولشده موضوع اين بند در سیرجمع منیابع شیرکت در محلیی غییر از مصیارف
موردنظر ،از قبیل تسويه نفت خام و میعانات گازی ،هزينههای جاری شرکت ،پرداخیتهیای قیانونی
(سود سهام و مالیات) و  ...مبین عم رعايت مفاد حکم اين بنم میباشم.

منابع حاصل از اين بند توسط شرکت پااليش و پخش فرآوردههای نفتیی ايیران بیه عنیوان
درآمد شناسايی نشده و مشمول مالیات با نرخ صفر بوده است.
به منظور اجرای شفاف و دقیق مفاد حكم اين بند ،پیشنهاد میشود رديدفهداي درآمدمي و
اعتباري مشخص در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی گردد.

با عنايت به لزوم تجويز افزايش قیمت تكلیفی فروش فرآوردههای نفتی از سیوی قانونگیاار،
وزارت نفت جهت اعمال افزايش موضوع حكم اين بند اقدام به افزايش پنج درصید ( )%5بیه قیمیت
پايه فرآوردههای ماکور نموده است (بدون تغییر در قیمت تكلیفی فیروش فیرآوردههیای نفتیی)؛ بیه
( -17قسمت دوم)
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تفریغ بند (هو)

بند (هو)

وزارت نفت موفف است از طريق شرکتهای دولتی تابعه ذیربیط معیادل ريیالی سیه

در سال  ،1395شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران از محل اين بند و

میلیون تن قیر رايگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد ( )24.000.000.000.000ريیال

مانده سهمیه توزيعنشده سال  ،1394اقدام به تعیین صرفاً سهم ريالی بابت تحويل میاده اولییه

به نسبت شصت و دو درصد ( )%62در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکیش آسیفالت و

قیر (وکیوم باتوم) برای هر يك از دستگاههای مشمول نموده و سهمیههیای میاکور را جهیت

آسفالت راههای روستايی و بیست درصد ( )%20در اختیار بنیاد مسكن انقیالب اسیالمی جهیت

تحويل وکیوم باتوم تهاتری به شرکت هیای قیرسیاز بیه منظیور تحويیل قییر بیه پیمانكیاران

آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژههای مشارکتی بیا دهییاریهیا و پیانزده درصید

دستگاههای يادشده ،به پااليشگاهها ابیالغ نمیوده اسیت .پااليشیگاههیای مزبیور نییز معیادل

( )%15در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معیابر

سهمیههای ريالی تعیینشده ،وکیوم باتوم به شرکتهیای قیرسیاز تحويیل داده ،شیرکتهیای

شهرهای با جمعیت زير پنجاه هزار نفر و سه درصید ( )%3جهیت نوسیازی میدارس در اختییار

اخیرالاکر نیز بر اساس ابالغیههای شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران پی

وزارت آمییوزش و پییرورش (سییازمان نوسییازی و توسییعه و تجهیییز مییدارس) قییرار دهیید و در

از تبديل وکیوم باتوم به قیر و تهاتر هزينههای تبديل از محل وکیوم باتوم تحیويلی ،اقیدام بیه

حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسويه کننید .وزارت نفیت تیا

تحويل قیر به پیمانكاران دستگاههای مدنظر نمودهاند .تعیین سهمیه وکیوم باتوم به جای قیر و

پايان سال مالی  1395نسبت به تحويل کامل قیر اقدام میکند .مانده قیر تامین و توزيعنشیده

همچنین تهاتر بخشی از سهمیه وکیوم باتوم دستگاههای مشمول با هزينههای تبیديل آن بیه

سال  1394در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالی بعد منتقل میشود.

قییر،

مبین عم رعايت مفاد حکم اين بنم توسط شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههداي نفتدی

ايران میباشم.

عملكرد سیهمیههیای وکییوم بیاتوم ابالغیی توسیط شیرکت ملیی پیااليش و پخیش
فرآوردههای نفتی ايران در سال  1395به دسیتگاههیای اجرايیی مشیمول ،نسیبت بیه مقیادير
* بر اساس قانون اصالح بند (هی) تبصره ( )1قانون بودجه سال  1395کل کشور ،عبارت «سه میلیون تن» جايگزين «دو میلییون
تن» شده و عبارت «مانده قیر تأمین و  ....منتقل میشود» به انتهای اين بند الحاق شده است.

پیشبینی شده به شرح جدول شماره ( )1میباشد:

( -18قسمت دوم)
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جدول شماره ()1
پیشبینی طبق حكم این بند
درصد
مبلغ
به كل

عنوان
دستگاه اجرایی

ردیف

1
2
3
4

(مبالغ به هزار ريال)

وزارت راه و شهرسازی
بنیاد مسكن انقالب اسالمی
وزارت کشور
وزارت آموزش و پرورش
جمع

سهمیه وكیوم باتوم ابالغی
درصد نسبت
درصدنست
مبلغ
به مبلغ پیشبینی به كل توزیع

14.880.000.000
4.800.000.000
3.600.000.000
720.000.000

62
20
15
3

6،200،000،000
000،2،000،000
1،500،000،000
300،000،000

24.000.000.000

100

10،000،000،000

دستگاههای اجرايی مشمول در سال  1395از محل سهمیه سال ماکور و مانده سهمیه وکییوم
باتوم تأمین و توزيعنشده سال  ،1394به شرح جدول شماره ( )2میباشد:

وكیوم باتوم تحویلی از محل سهمیه سال  1395و مانده سهمیه توزیعنشده سال 1394

جدول شماره ()2
پاالیشگاه

42
42
42
42


62
20
15
3


عملكرد وکیوم باتوم تحويلی توسط وزارت نفت از طريق شرکتهای تابعیه ذيیربط بیه

وزارت راه و شهرسازي

جمع

وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي ،توسعه و تجهیز مدارس كشور)

مبلغ

مقدار *

مبلغ

مقدار *

مبلغ

مقدار *

98،283

521،999،990

32،902

172،999،992

18،880

113،999،997

3،817

25،999،998

اراك

101،838

522،000،001

50،447

286،999،999

25،293

155،999،995

12،334

67،000،000

اصفهان

311،899

2،368،000،000

157،634

964،000،000

28،690

220،000،000

7،785

71،807،028

506،007

بندرعباس

48،037

320،421،850

30،381

203،831،500

10،795

86،707،500

11،777

93،062،000

100،990

تبريز

129،625

770،733،111

22،680

142،014،400

60،415

362،747،291

5،850

47،368،392

218،570

تهران

325،061

1،834،350،778

95،518

585،797،288

64،594

433،941،920

5،789

44،576،441

490،961

2،898،666،428

شیراز

45،473

241،000،000

17،737

100،000،000

8،963

56،999،928

1،958

13،999،893

74،132

411،999،821

جمع

1،060،216

6،578،505،730

407،299

2،455،643،180

217،630

1،430،396،631

49،310

363،813،752

1،734،456

10،828،359،293

آبادان

مقدار *

بنیاد مسكن انقالب اسالمی

وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهیاريها)

(مقادير به تن/مبالغ به هزار ريال)
مبلغ

مقدار *

مبلغ

153،883

834،999،978

189،913

1،031،999،995
3،623،807،028
704،022،850
1،322،863،194

* مقادير تناژ وکیوم باتوم مندرج در اين جدول ،بر اساس مقادير تحويلی در ازای سهمیههای ريالی در طول سال  ،1395محاسبه و درج شده است.

شرکت ملی پااليش و پخش فیرآوردههیای نفتیی ايیران از محیل سیهمیه سیال 1395

الزم به ذکر است ،از آنجايیکه سهمیه دستگاههای مشمول از محل اين بند صیرفاً بیه

دستگاههای اجرايی مشمول ،در مجموع مبلغ نه هزار و چهل و چهار میلیارد و سیصد و پنجاه و

صورت ريالی تعیین گرديده و وکیوم باتوم تحويلی از محل مجموع سهمیههیای سیال  1395و

نه میلیون و دويست و نود و سه هزار ( )9،044،359،293.000ريال وکییوم بیاتوم رايگیان بیه

باقیمانده سهمیه سال  1394به صورت تلفیقی به دستگاههای مزبیور تحويیل داده شیده ،لیاا

شرکتهای قیرساز تحويل نموده و به حساب خزانهداری کل کشور منظور نموده که
رعايت مفاد حکم اين بنم میباشم.

مبین عم

تفكیك میزان تناژ وکیوم باتوم تحويلی از محل سهمیههای ماکور ،امكانپاير نبیوده و صیرفاً
تفكیك سهمیه ريالی مربوط به سنوات يادشده ،میسر میباشد.

( -19قسمت دوم)
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بنیاد مسكن انقالب اسالمی قیر رايگان دريافتی موضوع ايین بنید را صیرف بهسیازی و
آسفالت معابر روستايی کشور نموده است.

در محدوده رسیدگیها ،در خصوا مصرف قیر موضوع اين بند در استانهیا میوارد زيیر
قابل ذکر میباشد:

الزم به ذکر است ،وزارت راه و شهرسازی اقدام به دريافت قیر رايگان به ارزش پنج هزار

 -1اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران مقدار دو هزار و سیصید و

و نهصد و سی و دو میلیارد ( )5.932.000.000.000ريال میازاد بیر سیهمیه تخصیصیی وزارت

ده ( )2.310تن از قیر رايگان تحیويلی را بابیت هزينیههیای اجیرای زيرسیازی و آسیفالت بیا

نفت ،از شرکتهای قیرساز نموده که

پیمانكاران تهاتر نموده است.

مبین عم رعايت مفاد حکم اين بنم میباشم.

وزارت راه و شهرسازی مقدار پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه ( )543.650تن

 -2اداره کل راه و شهرسیازی اسیتان خوزسیتان مقیدار نیه هیزار و هشتصید و چهیارده

از قیر رايگان تحويلی موضوع اين بند را بابت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستايی ابالغ

( )9.814تن از قیر رايگان تحويلی موضوع اين بند را بابت مصرف در بافت روستاها به برخی از

و يا مصرف نموده و بقیه قیر رايگان تحويلی به میزان هفتصد و هشتاد و نه هیزار و سیصید و

شهرداریهای استان و اداره راه و شهرسازی شهرستانهای رامشیر و رامهرمیز تحويیل نمیوده

پنجاه ( )789.350تن را به شرح جیداول شیماره ( )3و ( ،)4مطیابق بیا موافقتنامیه متبادلیه بیا

است.
 -3اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان مقدار هشت هزار و يكصد و پنج ( )8.105تن

سازمان برنامه و بودجه کشور ،راهسازی (بزرگراه و راه اصلی ،راهآهین ،آزادراه) ،مسیكن مهیر و
فرودگاه ابالغ و يا مصرف نموده که
جدول شماره ()3
و نقل جادهاي
مقدار

مبلغ

77،587

779،268،279

جدول شماره ()4

مبین عم رعايت مفاد حکم اين بنم میباشم.

میزان قیر ابالغی به ادارات كل استانها مغایر با مفاد این بند

ادارات كل راهداري و حمل

ادارات كل راه و

شركت ساخت و

شهرسازي (راهسازي)

توسعه (تفویضی)

مقدار

مبلغ

قیر از محل قیر تحويلی را در قالب پروژههای مشارکتی به منظیور اجیرای روکیش آسیفالت و

مبلغ

مقدار

(مقادير به تن  /مبالغ به هزار ريال)

مسكن

جمع

مهر
مقدار

مبلغ

290،008،713 31،549 300،586،867 31،342 1،163،549،992 124،510

داده است.

مقدار

مبلغ

510.869

4.611.083.424

میزان قیر مصرفی توسط وزارت راه و شهرسازي و دستگاههاي تابعه به صورت متمركز مغایر با مفاد این بند (مقادير به تن /مبالغ به هزار ريال)

راهسازي

شركت ساخت

(فرودگاه)

و توسعه (ستاد)

مسكن مهر
(شهرهاي جدید)

مسكن مهر

جمع

(بنیاد مسكن)

آسفالت در حوزه و حريم شهرها و دهیاریها به تعدادی از شهرداریهیا و دهییاریهیا تحويیل

مقدار

مبلغ

مقدار

مبلغ

مقدار

مبلغ

مقدار

مبلغ

مقدار

مبلغ

228،364

2،001،030،502

8،579

70،187،776

19،720

183،355،628

21،818

193،195،355

278.481

2.401.086.681

همچنین اداره کل راه و شهرسازی استان ماکور مقدار دويست و بیست و دو ( )222تین
قیر از محل قیر تحويلی موضوع اين بند را جهت آسیفالت راههیای اختصاصیی پادگیان سیهاه
پاسداران انقالب اسالمی استان سیمنان و يیك شیرکت تعیاونی در اسیتان ،بیه آنهیا تحويیل
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را اجرا ننموده ،لاا شهرداری يادشده از پیمانكار مزبور شكايت نموده و موضوع در حال پیگیری

نموده است.
 -4اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مقدار يك هزار و چهارصید و چهیل و شیش

میباشد.

( )1.446تن از قیر رايگان تحويلی را بابت آسفالت داخل حريم شهرها به شهرداریهای استان
تحويل داده است.

سهمیه وکیوم باتوم اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهییز میدارس اسیتان اردبییل پی

تبديل به قیر ،توسط شرکت قیرساز جهت مصرف به پیمانكاران معرفیشده تحويل داده نشیده

 -5اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان قزوين مقدار سیصد و بیست ()320

که موضوع در حال پیگیری است.

تن از قیر رايگان تحويلی را بابت بدهی خود به شهرداری اقبالیه تهاتر نموده است.

در محدوده رسیدگیها ،به استثناء موراد فوقالیاکر ،شیهرداریهیا و اداره کیل نوسیازی،

 -6اداره کل راه و شهرسازی استان قزوين طی تفاهمنامهای مقدار دويست ( )200تین از
قیر رايگان تحويلی را به شهرداری شال تحويل نموده که جهت آسفالت داخل حريم شیهر بیه

توسعه و تجهیز مدارس استانها ،قیر رايگان تحويلی را بابت مصاديق مندرج در مفاد ايین بنید
مصرف نمودهاند.

مصرف رسیده است.

طبق صورتهای مالی شرکت ملی پااليش و پخش فیرآوردههیای نفتیی ايیران ،اعمیال

 -7در استان قزوين ،شهرداری محمودآباد نمونه مقدار دويست و نود و هفت ( )297تن از

حساب و تسويه مبالغ موضوع اين بند با خزانهداری کل کشور انجام پايرفته است.

محل قیر رايگان تحويلی را به قیمت هر تن هشیت میلییون ( )8.000.000ريیال بیه يكیی از
شرکتهای پیمانكاری واگاار نموده است.
موارد

شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران مانده قیر (وکییوم بیاتوم) تیأمین و
توزيعنشده سال  1394را بهطور کامل در سال  1395به دستگاههای اجرايی مشیمول تحويیل

فوقالاکر مبین عم رعايت مفاد حکم اين بنم میباشم.

نداده که

بر اساس بررسیها ،در استان لرستان مقدار نود و سه ( )93تن قیر از محل قییر تحیويلی
موضوع اين بند ،توسط شهرداری کوهنانی جهت بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر ماکور به
پیمانكار طرف قرارداد تحويل داده شده ،لیكن پیمانكار پ

از

مبین عم رعايت مفاد حکم قسمت اخیر اين بنم میباشم.

عملكرد ريالی مقدار وکیوم باتوم تأمین و توزيعشیده از محیل بیاقیمانیده سیهمیه سیال
 1394به دستگاههای اجرايی مشمول ،به شرح جدول شماره ( )5میباشد:

از دريافت سهمیه قیر ،مفاد پیمیان
( -21قسمت دوم)

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395
جدول شماره ()5

ارزش ریالی وكیوم باتوم رایگان تحویلی از محل باقیمانده سهمیه سال  1394در سال 1395

وزارت راه و شهرسازي
ارزش ریالی مانده
وكیوم باتوم تأمین
و توزیعنشده
در سال 1394

6.621.408.151

(مبالغ به هزار ريال)

بنیاد مسكن انقالب اسالمی

ارزش ریالی وكیوم

ارزش ریالی مانده

باتوم تحویلی از محل

وكیوم باتوم تأمین

مابقی سهم تأمین

و توزیعنشده

و توزیعنشده

سهمیه سال 1394

سال 1394

در پایان سال 1395

1.203.000.000

ارزش ریالی مانده
وكیوم باتوم تأمین
و توزیعنشده
در سال 1394

2.930.884.309 5.418.408.151

ارزش ریالی وكیوم

ارزش ریالی مانده

باتوم تحویلی از محل

وكیوم باتوم تأمین

مابقی سهم تأمین

و توزیعنشده

و توزیعنشده

سهمیه سال 1394

سال 1394

در پایان سال 1395

354.000.000

وزارت كشور

وزارت آموزش و پرورش

(سازمان شهرداريها و دهیاريهاي كشور)

(سازمان نوسازي ،توسعه و تجهیز مدارس كشور)

ارزش ریالی مانده

ارزش ریالی وكیوم

ارزش ریالی مانده

باتوم تحویلی از

وكیوم باتوم تأمین

محل مابقی سهم

و توزیعنشده

وكیوم باتوم تأمین
و توزیعنشده

تأمین و توزیعنشده سهمیه سال 1394

در سال 1394

سال 1394

3.600.000.000 2.576.884.309

0

در پایان سال 1395

ارزش ریالی مانده

باتوم تحویلی از

وكیوم باتوم تأمین

محل

و توزیعنشده

مابقی سهم تأمین

در سال 1394

و توزیعنشده
سال 1394

227.000.000 720.000.000 3.600.000.000

الزم به ذکر است ،وزارت راه و شهرسازی وکیوم باتوم تحیويلی از وزارت نفیت از محیل
مانده سهمیه سال  1394را بابت تسويه بخشی از بدهیهیای سیال میاکور بیه شیرکتهیای
قیرساز ،اختصاا داده و تهاتر نموده که

ارزش ریالی وكیوم

مبین عم رعايت مفاد حکم اين بنم میباشم.

سهمیه وکیوم باتوم رايگان تحويلی به بنیاد مسكن انقالب اسیالمی بیه مبلیغ سیصید و
پنجاه و چهار میلیارد ( )354.000.000.000ريال از محل باقیمانیده سیهمیه سیال  ،1394بیه
شهرستانهای استان گیالن اختصاا يافته و بابت ساير اسیتانهیا سیهمیهای تعلیق نگرفتیه
است.

( -22قسمت دوم)

ارزش ریالی مانده
وكیوم باتوم تأمین
و توزیعنشده
سهمیه سال 1394
در پایان سال 1395

493.000.000

جمع
ارزش ریالی مانده
وكیوم باتوم تأمین
و توزیعنشده
در سال 1394

ارزش ریالی وكیوم

ارزش ریالی مانده

باتوم تحویلی از محل

وكیوم باتوم تأمین

مابقی سهم تأمین

و توزیعنشده

و توزیعنشده

سهمیه سال 1394

سال 1394

در پایان سال 1395

12.088.292.460 1.784.000.000 13.872.292.460

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

بند (و)
وزارت نفت از طريق شرکت دولتی تابعه ذیربط مجاز است به منظیور اجیرای خطیوط
گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سیه هیزار میلییارد ( )3.000.000.000.000ريیال بیرای
استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد ( )2.000.000.000.000ريال برای شیرق
هرمزگان از محل ماده ( )12قانون رفع موانع تولید رقابیتپیاير و ارتقیای نظیام میالی کشیور
مصوب  1394/2/1به پروژههای مربوط اختصاا دهد.

تفریغ بند (و)
از سال  ،1393موضوع اجرای خطوط گازرسانی بیه شیهرها و روسیتاهای اسیتانهیای
سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در احكام قوانین بودجیه سینواتی درج شیده اسیت .بیر
اساس بررسیها ،پروژههای ماکور مطابق برنامهها و سیاستهای تعییینشیده توسیط شیرکت
ملی گاز ايران ادامهدار بوده است .با توجه به سرمايهگااریهای انجامشده در سینوات گاشیته،
شرکت ملی گاز ايران مبلغ يك هیزار و پانصید و ده میلییارد و نهصید و نیود و هفیت میلییون
( )1.510.997.000.000ريال از محل منابع ماده ( )12قانون رفیع موانیع تولیید رقابیتپیاير و
ارتقای نظام مالی کشور ،در رابطه با صرفهجويیهای انجامشده در مصرف فرآوردههیای نفتیی
در استانهای ماکور ،متناسب با پیشرفت فیزيكی پروژهها و گازدار شدن خانوارهیا ،بیر اسیاس
قرارداد منعقده بین شرکت ملی نفت ايیران و شیرکت ملیی گیاز ايیران در سیال  ،1393بابیت
موضوع اين بند از شرکت ملی نفت ايران مطالبه و دريافت نموده است.
شرکت ملی گاز ايران مبالغ تأمینشده را جهت طرحهای موضیوع ايین بنید اختصیاا
داده که عملكرد آن به شرح جدول شماره ( )1میباشد:
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()1
مبالغ قابل اختصاص جهت

منابع تأمینشده از محل ماده ( )12قانون

گازرسانی به شهرها و روستاهاي استان سیستان و بلوچستان

گازرسانی به شرق هرمزگان

جمع

3.000.000.000

2.000.000.000

5.000.000.000

مبلغ اختصاصیافته بابت خطوط گازرسانی به شهرها و روستاهاي

رفع موانع تولید  ...بابت موضوع این بند

استان سیستان و بلوچستان

شرق هرمزگان

جمع

1.510.997.000

1.368.951.000

142.046.000

1.510.997.000

( -23قسمت دوم)

تبصره ()1

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

اطالعات تفصیلی مبالغ اختصاايافته و مصرفشده بابیت پیروژههیای گازرسیانی بیه
شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به شیرح جیدول شیماره ()2
میباشد:
جدول شماره ()2
عنوان
شماره
دستگاه
طبقهبندي
اجرایی

(مبالغ به هزار ريال)
عنوان پروژه

سرفصل

گازرسانی به شهرها و روستاهای خطوط گازرسانی به شهرها
شرق استان هرمزگان
خطوط گازرسانی به روستاها
جمع
خطوط انتقال زاهدان /دو راهی زابل
شرکت ملی
220500
گاز ايران گازرسانی به شهرها و روستاهای خط انتقال خاش
استان سیستان و بلوچستان * ادامه خط لوله هفتم سراسری /انشعاب چابهار
خطوط گازرسانی به شهرها
جمع
جمع كل

اعتبار

عملكرد

142.046.000
262.700.000
0
10.000.000
142.046.000 272.700.000
0
100.000.000
0
180.000.000
1.299.227.000
1.300.000.000
69.724.000
200.000.000
1.368.951.000 1.780.000.000
1.510.997.000 2.052.700.000

* هزينههای انجامشده در پروژههای فوق توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز  -مجری طرحهای شرکت ملیی گیاز ايیران -
صورت گرفته است.

همانگونه که مالحظه میشیود،

اهماف قانونگذار در خصوص گازرسانی به روسدتاها از

محل منابع موضوع اين بنم محقق نشمه است.

( -24قسمت دوم)

