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 1دستورجلسه  –مقررات قانون و  شناسه دستور

 عنوان دستور

 و برنامه سازمان  توسط  تجدیدپذیر، برق بودجه خرید تخصیص  بررسی اعتراضات فعاالن بخش خصوصی نسبت به نحوه     

  (ساتبا) برق انرژی وریبهره و تجدیدپذیرهای انرژی سازمان به بودجه

  96عدم پرداخت کامل بودجه در سال اعتراضات نسبت به 

  97کسورات و تعلل پرداخت در سال  

  98جهت تسهیل تخصیص بودجه در سال پیشنهادات 

 شرح دستور

 بودن فراهم از خارجی و داخلی گذارانسرمایه اطمینان اخیر، هایسال در تجدیدپذیرهای انرژی توسعه  اصلی  دالیل از یکی

ست  بوده تجدیدپذیرهای نیروگاه به پرداخت و برق عوارض محل از تجدیدپذیر برق خرید بودجه فعاالن   اظهار به بنا لیکن. ا

صادی این حوزه،  صوب  قانون سه  طبق که برقی عوارض اقت سالمی )ماده     م شورای ا   صنعت برق حمایت از قانون  5مجلس 

  خرید برق تجدیدپذیر برای صرفا آن %100 بایست می (96 سال  بودجه ساتبا و قانون  اساسنامه   قانون 12 ماده 3بند ، کشور 

سانی برق و صرف گردد،   ر ستایی  سازمان برنامه و بودجه  رو سازمان   بنا به اقدامات  شور به طور کامل در اختیار  های انرژی ک

صنعت برق تجدیدپذیر از آن بی    (ساتبا ) برق انرژی وریبهره و تجدیدپذیر ست و به تبع آن  ست،  قرار نگرفته ا بهره مانده ا

 .اندشده منصرف گذاریسرمایه ادامه از خارجی و داخلی گذارانسرمایه از بسیاری اقدام، این اثر در لذا

شکالت  در واقع اهم صه  محور سه  مربوطه در م صیص  از اندعبارت که شود می خال   و 96 سال  در ساتبا  بودجه ناقص تخ

  آتی مشکالت  نهایتاتعلل پرداخت و و   97 سال  کسورات بیشتر نسبت به سال قبل در      مطالبات، باقیمانده ماندن بالتکلیف

 .بعدی سنوات و 98 سال برای ساتبا اختصاصی درآمد تعریف فقدان از ناشی

 (1)پیوست تجدیدپذیر ایران در دستورکار دبیرخانه کمیته قرار گرفت. های بررسی موضوع بنا به درخواست انجمن انرژی

کارگروه بندیجمع

 15/02/97مورخ 

سبت  تجدیدپذیر برق صنعت  اقتصادی  فعاالن اعتراض مراتب اعالم پی در  تخصیص  در بودجه و برنامه سازمان  عملکرد به ن

  بررسی  ماه سال جاری،  اردیبهشت  15 شنبه  روز ،(ساتبا ) ایران برق انرژی وریبهره و تجدیدپذیرهای انرژی سازمان  بودجه

 .گرفت قرار 12 ماده کمیته دبیرخانه کار دستور در موضوع

  اسالمی، شورای مجلس پژوهشهای مرکز دارایی، و اقتصاد وزارت بودجه، و برنامه سازمان از نمایندگانی حضور با نشست این

  تجدیدپذیر هایانرژی انجمن خارجی، گذاریساارمایه سااازمان ایران، برق انرژی وریبهره و تجدیدپذیرهای انرژی سااازمان

 .گردید برگزار هقضایی قوه و ایران اصناف اتاق ایران، اتاق انرژی کمیسیون ایران،

سه  این در سال      جل صیص و پرداخت بودجه در  شکالت مربوط به نحوه تخ )مندرج در )تاکنون( با جزئیات  97و  96های م

شرح دستور(     شریح گردید و بخش ایرادات و مشکالت  شنهاداتی نیز  ت ضار  سوی  از پی  به شکایت  جمله از گردید مطرح ح

   ساتبا؛ به عوارض پرداخت مسیر و قانون اصالح برای هاپژوهش مرکز در یا بررسیو  اداری یا سازمان بازرسی عدالت دیوان

ضر  نماینده صادی  امور معاونت از حا  این بر سعی  96 سال  در که نمود اذعان برنامه سازمان  بودجه و برنامه هماهنگی و اقت

صیص  که بود شکالت  به توجه با ولی شود  انجام خزانه نقدینگی به توجه با هاتخ شور  نقدینگی م  صورت  ناقص پرداخت ک

  بر تالش نمود اظهار همچنین مطرح نمود،معوق را های گرفت، وی همچنین پیشنهاد ارائه اسناد خزانه برای پرداخت بدهی 

 .پذیرد صورت موقع بهها پرداخت 97 سال در که است این

  سازمان  این راهکار درباره برنامه سازمان  بهای نامه طی ایران اتاق که گرفت صورت  ترتیب بدین جلسه  بندیجمع نهایت در

سبت  سش  96 سال  باقیمانده پرداخت به ن سبت  تغییر نیز 97 سال  مورد در و نماید پر صیص های ن شنهاد  را بودجه تخ   پی

 نماید.   نظر اعالم هفتهیک مدت ظرف حداکثر جلسه، در حاضر نماینده اظهار به بنا نیز برنامه سازمان و نماید

های مکرر، این ساااازمان در تاریخ     که پس از پیگیری به ساااازمان برنامه ارساااال گردید        25/02/1397این نامه در تاریخ    

 (2)پیوست پاسخ ارائه نمود.   158429طی نامه شماره  05/04/97
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 1دستورجلسه  –مقررات قانون و  شناسه دستور

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

های )پرداخت

1396) 

   1396 سال در ساتبا بودجه مشکالت تخصیص -1

صیص   5 ماده احکام وفق 1396 سال  در( ساتبا ) ایران برق انرژی وریبهره و تجدیدپذیرهای انرژی سازمان  بودجه تخ

ــ( تبصره   و ساتبا  اساسنامه   قانون 12 ماده کشور،  برق صنعت  حمایت از قانون  صورت  1396 سال  بودجه قانون 6بند )هـ

ــت نگرفته  ــر  بر مبنی فوق قوانین تاکید  علیرغم و اس ــرفا فوق عوارض %100 مص  برق و تجدیدپذیر  برق خرید برای ص

 تاخیر با و نامنظم بصورت  و یافته اختصاص  ساتبا  به برق عوارض از شده  محقق وجوه از کمتر از نیمی از روستایی،  رسانی 

 .است شده پرداخت

 صنعت از حمایت قانون( 5) ماده موضوع عوارض" که گردید مصوب 6 تبصره ها  بند ذیل ،1396 سال بودجه قانون در 

  میلیارد هزار یازده سااقف در ساااعت کیلووات هر ازای به ریال( 50) پنجاه میزان به 10/8/1394 مصااوب کشااور برق

 برای کشاااور بودجه و برنامه ساااازمان با موافقتنامه  مبادله   از پس تا گرددمی تعیین ریال( 11.000.000.000.000)

شده طبق فرم  ".گردد صرف  فوق قانون در مطروحه موارد شده از خزانه های )کل وجوه محقق  داری تأیید منابع اخذ 

 (3)پیوست میلیارد ریال بوده است(   9290کل کشور، 

 

 کشور  برق صنعت  از حمایت قانون 5میلیارد ریال وجه از وصول عوارض برق موضوع ماده    9290رغم تحقق مبلغ علی  ،

 کل اعتبارات تخصیص یافته از این محل در سه مرحله به شرح زیر صورت گرفته است:
 

 میلیارد ریال 340 –تیرماه  -1
 در مجموع

 میلیارد ریال 6630
 میلیارد ریال 2465 –دی ماه  -2

 میلیارد ریال  3825 –اسفندماه  -3

  صیص یافته عوارض  میلیارد ریال 6630از مجموع شد    3805، تنها تخ ساتبا پرداخت  که   (4)پیوست   میلیارد ریال به 

سازمان برنامه         سهم با توجه به  سط  سال تو شده در ابتدای  شخص  ساتبا م صد )حدود   50، فقط معادل برای   190در

دو  گرفت. این مقدار پرداختی در طی    تعلق های تجدیدپذیر    و برای خرید برق از نیروگاه   میلیاردتومان( آن به سااااتبا     

عدد بخش خصوصی و دستگاه مربوطه از    های متپس از پیگیری 1396و انتهای اسفندماه   1396فقره در ابتدای دیماه 

سالمی   شورای ا ساتبا      که  .صورت گرفت  مراجع مختلف همچون مجلس  صحیح بودجه،  صورت پرداخت به موقع و  در 

های   گذاران با اطمینان خاطر بیشاااتری اقدام به توساااعه نیروگاه         ریالی افتتاح کند و سااارمایه      LCقادر بود حسااااب  

   تجدیدپذیر نمایند.

 

  صاد،  امور وزارت به یانامه یط برنامه مانساز نهایتا ص  هیکل اقت شده  پرداخت یهاصیتخ   کنی لم کان را 96 سال  در ن

 (5 وستی)پ. دیگرد سلب ساتبا یبرا زیوارو امکان هرگونه  نمود یتلق
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 1دستورجلسه  –مقررات قانون و  شناسه دستور

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

)تخصیص و 

 (1397پرداخت 

  1397 سال در ساتبا بودجه مشکالت تخصیص -2

 جداول پیوست بودجه درصد از بودجه قابل تخصیص به ساتبا از محل وجوه حاصل از عوارض برق در  21کسر  -1-2

 12800قانون دائمی حمایت از صاانعت برق کشااور به میزان   5طبق قانون بودجه، سااقف عوارض برق موضااوع ماده  

نتهایی و پیوساات بودجه، مبلغ میلیارد ریال توسااط مجلس و شااورای اسااالمی مصااوب گردید. با این وجود جداول ا  

شان می  ای مربوطهدر ردیف هزینهمیلیارد ریال را  10200 صدی که   21دهد. این کاهش ن سط تنظیم در کنندگان  تو

صااورت گرفته اساات و ظاهرا  جداول پیوساات )سااازمان برنامه و کمیساایون برنامه و بودجه مجلس شااورای اسااالمی(

باشد، غیر منطبق با اهداف مطروح در بندهای قانونی پشتوانه بودجه ساتبا     جاری دولت میهای منظور پوشش هزینه هب

درصااد وجوه بایسااتی با اولویت خرید  100قانون اساااساانامه ساااتبا؛  12و ماده  قانون حمایت از صاانعت برق  5)ماده 

 گذاران خصوص مصرف گردد( است. تضمینی برق تجدیدپذیر از سرمایه

 الذکرصد دیگر از بودجه قابل تخصیص به ساتبا توسط سازمان برنامه و بودجه مخالف نص قوانین فوقدر 45کسر  -2-2

میلیاردتومان  357به ساتبا مبلغ بودجه ابالغی به ساتبا توسط این سازمان را معادل ای سازمان برنامه و بودجه طی نامه

میلیاردتومان،   1280بعبارتی از مجموع  (7پیوست  -رنامه)مستفاد از نامه رئیس ساتبا به رئیس سازمان بتعیین نمود. 

سهم      45 سر و مابقی را به  صد آن را ک صد برای توانیر و   50در سب        50در شان ابالغ نمود. ح ساتبا، به ای صد برای  در

سی  سب بند     های برر صورت گرفته ح سورات  صره  الف صورت گرفته، ک سعه  و برای 1397 سال  بودجه قانون 18 تب  تو

ستفاده  قانون طبق محروم مناطق شور  امکانات از متوازن ا سعه  مناطق سطح  ارتقای برای ک صورت گرفته  کمترتو یافته 

 سازمان برنامه و بودجه( 20/01/1397مورخ  16722شماره  به)ابالغیه اعتبارات عوارض برق است. 

  شااود،  ر توسااعه یافته اجرا میموضااوع عوارض برق که در مناطق دور افتاده، محروم و کمتهای طرحشااایان ذکر اساات

ستفاده  "مصداق کامل  شور  امکانات از متوازن ا صره  الف یافته و موضوع بند کمترتوسعه  مناطق سطح  ارتقای برای ک  تب

 است و لذا این بند برای کسر از اعتبارات برق روستایی و تجدید پذیر قابل استناد نیست       1397 سال  بودجه قانون 18

نیروگاهی تجدیدپذیر در مناطق دورافتاده نظیر سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و     های ضمن اینکه اجرای طرح 

و روستاهای خشک شده همدان و اصفهان و فارس که ساکنین آنها مجبور به مهاجرت یا        ها کرمان و هرمزگان و زمین

یکاری و افزایش اشاااتغال بادامه زندگی با فقر هساااتند، موجب احیا این مناطق و حل مشاااکالت معیشاااتی، کاهش 

 است.شده

 با سهم مساوی توانیر و ساتبا سازمان دو بین عوارض مابقیتقسیم  -3-2

 در روستایی  رسانی برقرسد  صورت گرفته است به نظر می   حالی در توانیر و ساتبا  سازمان  دو بین عوارض مابقی تقسیم 

 طرف از نیست،  ارجح منظور این برای توانیر به عوارض تخصیص  فعلی شرایط  در و است شده  انجام زیادی حد تا کشور 

 به نیاز  بینی منابع مالی دیگر در حال حاضااار، کشاااور و عدم پیش در تجدیدپذیر  هاینیروگاه رشاااد به توجه با دیگر

 . دارد وجود تجدیدپذیر برق خرید برای عوارض تخصیص

ضوع ماده   -4-2 صنعت برق   5واریز عوارض مو سایر وجوه دریافتی در قبوض    قانون حمایت از  شور )قابل تفکیک از  ک

 برق( به حسابی غیر از حساب ساتبا

ساتبا مورخ       12مطابق ماده  سنامه  سا ضوع ماده         27/10/95ا صول عوارض مو صل از و صد منابع حا صد در  قانون  5، 

ساب ا           ساتبا واریز گردد، برای این منظور نیز ح ساب  ستی به ح شور بای صنعت برق ک سازمان نزد بانک   حمایت از  ین 

مفتوح بوده و  97قانون بودجه سااال  6بابت وجوه حاصااله ذیل بند )د( تبصااره  160175مرکزی برای ردیف درآمدی 

این منابع توسااط شاارکت توانیر به حساااب سااازمان  97ساااز و کار آن مشااخص و فراهم اساات؛ لکن از ابتدای سااال 

 قانون بودجه( واریز شااده اساات که تخلف اجرای قانون محسااوب   14)مربوط به بند الف تبصااره ها هدفمندی یارانه

 (6پیوست -به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشورایران تجدیدپذیر های )مستفاد از نامه انجمن انرژیشود. می
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 (1398)سال 

   سنوات بعدیو  1398 سال برای ساتبا بودجه تخصیص پیش بینی مشکالت آتی در -3

سال    1396 سال  در گرفته صورت  تاخیرهای به توجه با سورات  صو پیش1397و ک سنوات آتی حتمی   بینی ق شابه برای  ر م

ست.  ست  این لذا انتظار ا صی    مددرآ برق به منظور خرید برق تجدیدپذیر بعنوان عوارض که ا صا  بودجه قانون در ساتبا  اخت

شنهاد برای درج  ایناگرچه . شود  گرفته نظر در ،1398 سال  صی    بخش طرف از نیز 1397 سال  بودجه در پی صو  مطرح خ

سیون  در و شد  سالمی  شورای  مجلس انرژی کمی صوب نیز  ا سه  در لکن گردید م سیون  جل   نماینده مخالفت با تلفیق کمی

 .نشد مصوب نهایت در و شده روبرو برنامه سازمان

 پیشنهاد دبیرخانه

 96سال پیشنهادات برای رفع مشکالت مربوط به پرداخت بودجه 

  و بودجهتوسط سازمان برنامه به ساتبا  96سال پرداخت مابقی وجوه پرداخت نشده 

  برای پرداخت الباقی وجوه به ساتبا محاسباتسازمان بازرسی و دیوان از حمایت درخواست 

 و تسریع پرداخت آن 97سال پیشنهادات برای رفع مشکالت مربوط به تخصیص بودجه 

  صالح حذف   وساتبا  به بودجه  و برنامه سازمان  20/01/1397 مورخ 16722 شماره  به برق عوارض اعتباراتابالغیه  ا

با   97نیروگاههای تجدیدپذیر در سال   خرید برق منظوربه این سازمان به  تخصیص  قابل بودجه از درصد  10 کسورات 

 یافتهکمترتوسعه مناطق سطح ارتقای برای کشور امکانات از متوازن استفاده قانوناستناد به 
 

      قانون دائمی حمایت از صنعت برق کشور   5موضوع ماده   تصحیح سهم ساتبا و توانیر از بودجه حاصل از عوارض برق 

بودجه کافی و  ، از نیروگاههای تجدیدپذیر در ساااال جاریخرید برق  نحویکه سااااتبا با توجه به نیاز به بودجه برایبه

 الزم را داشته باشد.

 

  تفکیک منابع عوارض برق توسط اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به منظور واریز وجوه عوارض برق به حساب

 قانون اساسنامه ساتبا و قانون بودجه سالیانه 12ماده  3تمرکز عوارض برق نزد خزانه به استناد بند 
 

ها اخذ شده و نزد بانک  و سایر اقالم آن ابتدا توسط بانک   5عوارض موضوع ماده  پی نوشت: قبوض برق مشتمل بر   

ست، این تفکیک از مبدا      یممرکزی  شده و میزان آن معین ا شد و با توجه به اینکه مبالغ عوارض مزبور تفکیک  با

صورت  می سان مربوطه    گیرد؛ تواند ابتدا در بانک مرکزی  شنا شورت با کار این نتیجه  مرکزی، از بانک که پس از م

سی         ساتبا و توانیر( این امر پس از برر صورت موافقت ذینفعان )وزارت نیرو،  شد که در صل  امکان پذیری فنی،  حا

 است. انجامقابل 
 

     واریز علی الحساب ماهیانه )حداقل به میزان یک دوازدهم ردیف درآمدی مربوطه( به حساب تمرکز وجوه عوارض برق

طرف  های برق بخش خصااوصاای خت تعهدات این سااازمان به نیروگاهمنظور فراهم نمودن امکان پردابه نام ساااتبا به 

 قرارداد با ساتبا

 98پیشنهادات برای درج بودجه سال 

  کلیه از معافیت ویا صد درصد تخصیص یافته شدن منابع عوارض برق       ساتبا  درآمد شدن  اختصاصی  " ارائه پیشنهاد 

سورات  صره  و بند هر تحت ک سال   "دیگر مقدم و موخر قانون و تب سوی کمیته ماده    1398جهت درج در بودجه  از 

و روسای کمیسیون های انرژی و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون مجلس شورای اسالمی و هیات رئیسه  به  12

   اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن

  کسورات  کلیه از معافیت ویا صد درصد تخصیص یافته شدن منابع عوارض برق       ساتبا  درآمد شدن  اختصاصی  "درج 

 به مجلسسازمان برنامه و بودجه کشور در پیشنهاد الیحه "دیگر مقدم و موخر قانون و تبصره و بند هر تحت



 

 

معادن و کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع،  

 

های قانون احکام دائمی برنامه 12نشست کمیته ماده  سومینو  شصتدستور جلسه 

 29/05/97توسعه کشور مورخ 
 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                          01شماره بازنگری:                               QMS-FO-75-22کد مدرک:

  کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون 12 ماده موضوعدبیرخانه کمیته 

حه
صف
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 1دستورجلسه  –مقررات قانون و  شناسه دستور

فهرست 

ومدارک مستندات

 پشتوانه

 فهرست پیوست ها:

وگااو طاای نامااه تجدیدپااذیر ایااران از شااورای گفااتهااای درخواساات رساایدگی بااه موضااوع از سااوی انجماان اناارژی -1

 21/01/1397مورخ  103/97شماره 

 داری کل کشورتایید منابع مأخوذه از خزانههای به انضمام فرم 96جزئیات کل عوارض محقق شده سال  -2

اناارژی باارق )ساااتبا( بااه دبیرخانااه شااورای گفتگااو بااه   وریبهاارهتجدیدپااذیر و هااای نامااه ریاساات سااازمان اناارژی -3

 در پاسخ به درخواست مستندات از سوی این دبیرخانه 13/04/1397مورخ  2635/410شماره 

 1807341نامااه ریاساات سااازمان برنامااه و بودجااه بااه معاوناات نظااارت مااالی و خزانااه داری کاال کشااور بااه شااماره   -4

 قی نمودن پرداخت مابقی اعتباراتمبنی بر کان لم یکن تل 29/12/1396مورخ 

اناارژی باارق )ساااتبا( بااه معاوناات امااور اقتصااادی و     وریبهاارهتجدیدپااذیر و هااای نامااه ریاساات سااازمان اناارژی  -5

مبناای باار   28/01/1397مااورخ  136/801هماااهنگی برنامااه و بودجااه سااازمان برنامااه و بودجااه کشااور بااه شااماره     

 97اعتراض به کسورات سال 

 179/97تجدیدپاذیر ایاران باه معاونات نظاارت ماالی و خزاناه داری کال کشاور باه شاماره            هاای  نارژی نامه انجمن ا -6

 از حمایاات قااانون 5مبناای باار اعتااراض بااه نحااوه واریااز وجااوه حاصاال از عااوارض موضااوع ماااده    17/05/1397مااورخ 

 کشور برق صنعت

 سایر مستندات:

 (5)ماده  94 سال آذرماه مصوب کشور برق صنعت از حمایت قانون -1

 (12)ماده  1395 ماه دی 27 مصوب برق انرژی وریبهره و تجدیدپذیر هایانرژی سازمان اساسنامه قانون -2

 (6 تبصره ها )بند1396 سال بودجه قانون -3

 (6)بند د تبصره  1397قانون بودجه سال  -4

 (18 تبصره الف بند) 1397 سال بودجه قانون -5

 


