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 چكيده 

هاي دولتی در اليحه بودجه سال  بودجه کل کشور متشكل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت

هزار ميليارد ريال معادل  11,524هزار ميليارد ريال بود که با تغييرات مجلس به  12,849مبلغ  1396

هزار ميليارد ريال بود که با  3,222نيز در اليحه مبلغ منابع و مصارف عمومی . درصد افزايش يافت 6

 .درصد افزايش يافت 8هزار ميليارد ريال معادل  3,467تغييرات مجلس به 

هزار ميليارد ريال  3,187حدود  دهد که منابع عمومی دولت در سال جاري در برآوردها نشان می

هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع  282در اين صورت در مقايسه با رقم مصوب حدود . شود محقق می

اي و  هاي سرمايه درآمدها, واگذاري دارايی :اجزاي منابع عبارت است از مهمترين. خواهيم داشت

 :زير استشرح  بههاي مالی که ميزان تحقق آنها  واگذاري دارايی

در . حقق شودهزار ميليارد ريال درآمد م 1,666شود تا پايان سال حدود  بينی می پيش: درآمدها

. هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع روبرو خواهيم بود 75اين صورت در اين قسمت از منابع با حدود 

بينی  درآمد پيش عدم تحققتنها براي درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت  ااز درآمده در اين قسمت

 .کامل محقق شودطور  به شود که ساير اجزاي درآمد می تصورشده و 

 993شود اين بخش از منابع تا پايان سال حدود  بينی می پيش: اي هاي سرمايه ي داراييواگذار

هزار ميليارد  196در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر . هزار ميليارد ريال محقق شود

ت شود منابع حاصل از صادرا بينی می پيش. حاصل از صادرات نفت است ريال و عمدتاً مربوط به عوايد

 .هزار ميليارد ريال عدم تحقق داشته باشد 151 هاي نفتی فرآوردهنفت و 

هزار  528شود اين بخش از منابع تا پايان سال حدود  بينی می پيش: هاي مالي واگذاري دارايي

 .هزار ميليارد ريال خواهد بود 9 اتنهدر اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش . ميليارد ريال محقق شود

 :يابد زير به اجزاي مصارف اختصاص شرح  بهشود منابع قابل تحقق در سال جاري  نی میبي پيش

تا  (ها درصدي هزينه 12انضباط مالی دولت و افزايش ) در يك سناريوشود  برآورد می :ها هزينه

هزار  263با  که هزار ميليارد ريال به اين بخش از مصارف اختصاص يابد 2,275پايان سال حدود 

ها  هزينهدرصدي  22رشد) اما در سناريوي دوم .د ريال عدم تخصيص اعتبار روبرو خواهيم بودميليار

هزار  55ها خواهد شد که با  هزار ميليارد ريال صرف هزينه 2,483حدود  (هاي اخير طبق روال سال



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

هاي تملك  مبلغ باقيمانده براي طرحو  ميليارد ريال عدم تخصيص اعتبار روبرو خواهيم بود

 .هزار ميليارد ريال خواهد بود 404اي برابر  هاي سرمايه اييدار

هزار ميليارد ريال به اين  322شود که تا پايان سال حدود  بينی می پيش: هاي مالي تملك دارايي

 .قسمت از مصارف اختصاص يابد

هزار ميليارد ريالی منابع و اختصاص  3,187با توجه به تحقق  :اي هاي سرمايه تملك دارايي

طبق سناريوي ) هاي مالی ها و تملك دارايی به هزينهترتيب  بههزار ميليارد ريال آن  322و  2,275

هزار ميليارد ريال است که به  612ماند مبلغ  باقی میبينی شده  از کل منابع پيش, رقمی که (اول

 2,483حقق اما در سناريوي ديگر با فرض ت. يابد اي اختصاص می هاي سرمايه هاي تملك دارايی طرح

هاي عمرانی  براي اختصاص به طرحباقيمانده ها و ثبات ساير فروض مبلغ  هزار ميليارد ريال براي هزينه

از آنجا که بخش قابل توجهی از اين اعتبارات صرف بازپرداخت . هزار ميليارد ريال خواهد بود 424برابر 

هاي عمرانی  بخشی به طرح ر رونقي بتأثيرمدت  شود, در کوتاه هاي دولت به پيمانكاران می بدهی

تر خواهند  آن پيمانكاران نيز توانمند  تداومدرصورت تر شده و  اما بار بدهی دولت سبك ,نخواهد داشت

 .هاي عمرانی خواهد داشت مثبتی بر رونق طرح تأثيرشد و 

و اعتبار  اي در دست اجرا هاي سرمايه هاي تملك دارايی با توجه به حجم بسيار زياد طرحبنابراين 

جويی هرچه  ها ضرورت دارد دولت براي تحقق هرچه بيشتر منابع و صرفه باقيمانده براي اين طرح

 .ها اهتمام جدي به خرج دهد بيشتر هزينه

ريزي مانند شفافيت  و با اصول متعدد بودجه بر عملكرد مبتنیريزي  با بودجه :هاي متفرقه رديف

شود مجلس شوراي اسالمی در سال جاري گزارش  هاد میپيشنبنابراين  .و پاسخگويی مغاير است

کاملی از نحوه مصرف اين اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسی و تصويب بودجه سال 

 .ها کند آينده سعی در محدود کردن کامل اين رديف

 

 مقدمه

اليحه از اين . سالمی شدتقديم مجلس شوراي ا( 1395آذرماه  14)در موعد مقرر  1396اليحه بودجه سال 

آخرين بودجه دولت يازدهم است و  1396بودجه سال . هاي منحصر به فردي است چند نظر داراي ويژگی

هاي کلی برنامه ششم توسعه  سياست. ردک اي است که مجلس دهم آن را بررسی می در ضمن اولين بودجه

س شوراي اسالمی در دست در مجل و در همين ايام برنامه ششم توسعه اقتصادي نيز بودمصوب شده 

هرچند که اليحه بودجه قبل از تصويب برنامه ششم توسعه تهيه شد و امكان ملحوظ کردن . بررسی بود

هاي کلی برنامه ششم و  ولی در عين حال در مواردي با سياست ,هاي آن را نداشت اهداف و برنامه

در صحن ويژه  به بررسی بودجه در مجلسدر جريان . هاي کلی اقتصاد مقاومتی مغايرت داشت سياست



 

 

 

هاي احتمالی بودجه با برنامه ششم برطرف شود و يا احكام مغفول مانده  مجلس تالش زيادي شد تا مغايرت

در جريان بررسی بودجه برخی از . آميز بود برنامه در بودجه لحاظ شود که اين اقدامات تا حدودي موفقيت

همچنين در جريان بررسی بودجه منابع . حكام ديگري نيز اضافه شدهاي بودجه حذف شد و ا احكام تبصره

در گزارش حاضر ضمن بررسی اين موارد . دچار تغييراتی شد( هاي دولتی دولت و شرکت)و مصارف بودجه 

 .شود هاي اليحه بودجه و مصوبات مجلس شوراي اسالمی بررسی می طور اجمال کاستی به

 

 ها تبصره و احكام. 6

شود  مقرر می  در قانون  که  ترتيبی  کشور به  کل  ساليانه  بودجه» :گويد قانون اساسی میودوم  پنجاهاصل 

تغيير   هرگونه. گردد می  تسليم  اسالمی  شوراي  مجلس  به  و تصويب  رسيدگی  و براي  تهيه  دولت  از طرف

 یقانون محاسبات عموم( 1)موجب ماده  به .«خواهد بود  قرر در قانونم  نيز تابع مراتب  بودجه  در ارقام

بينی  بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که براي يك سال مالی تهيه و حاوي پيش»: کشور

براي انجام عملياتی که منجر به نيل   ها اعتبار و برآورد هزينهتأمين درآمدها و ساير منابع 

ن و مقررات موجود ياست که در چارچوب قوان يس بودجه کشور اصوالً سندن اسايبرا. «...ها سياست

حه يال بر اين اساس. است یك سال مالي يو مصارف دولت برا منابعاعداد و ارقام  يشود و حاو یه ميته

چه . ستين موجود نيا اصالح قوانيد و يجد يح و جهت قانونگذارير لوايهمانند سا يا حهيبودجه, ال

منابع و برآورد مصارف  ینيب شيپازجمله )بودجه  هاي کارشناسی تهيه ضرورتمر اصوالً با ن اينكه ايا

 یدر بررس اصلکه  نيرغم ا به. رت دارديمغا( ستاآنه يبند تيکشور و اولو ين جاريناقو يمبنادولت بر

مجلس  حه ويه اليدولت در ته آتی يها سالالزم است تا است,  يا ربودجهيحه بودجه حذف احكام غيال

 .کنندن امر مبذول يتوجه الزم را به ابودجه حه يال ینگهبان در بررس يو شورا یاسالم يشورا

و همچنين ( 2)تصويب قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخش از مقررات مالی دولت رغم  به

ان در همچن «قانون برنامه پنجساله توسعه کشور»و « هاي توسعه کشور قانون احكام دائمی برنامه»

با احكام و مقرراتی از جنس امور مالی و يا تغيير و اصالح قوانين و مقررات  1396اليحه بودجه سال 

مشابهت با احكام برنامه ششم توسعه  دليل بهفعلی کشور درج شده بود که برخی از اين احكام عمدتاً 

نيز به اليحه بودجه اضافه هايی  اما در عين حال نمايندگان احكام و تبصره ,توسط نمايندگان حذف شد

 .کردند

کشور, وضع قوانين جديد  ساليانهرسد در جريان تهيه و تصويب بودجه  مینظر  به بنابراين

ساله, تغيير و يا مسكوت گذاشتن قوانين مصوب فعلی به مدت يكساله بخشی از سنت رايج  يك

در اين رهگذر اتفاقی که . سخت شده استنيز  اين سنت و رويه رتغييکشور شده و نويسی در  بودجه

شود که  گذرد, قانون بودجه مملو از احكامی می هرچند سال که از بودجه می: افتد جالب است می
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تنظيم تغيير مكان قانون بخشی از اين احكام در قالب قوانينی مانند قانون الحاق به . تكراري است

 .يابد و اين رويكرد تكراري ادامه میدهند  می

هاي بودجه که اشاره شد در ادامه به  يت و فلسفه وجودي احكام مندرج در تبصرهگذشته از ماه

 :شود اشاره می ,ين احكام اليحه و قانون بودجه که حذف يا اضافه شدندمهمتربرخی از 

 

 تغيير سهم صندوق توسعه ملي. 6-6

هاي کلی  با توجه به سياست. درصد تعيين شده بود 22سهم صندوق توسعه ملی در اليحه بودجه 

بر تغيير نگاه بودجه به نفت اين ميزان به  هاي کلی اقتصاد مقاومتی مبنی استبرنامه ششم توسعه و سي

خيز و  همچنين با پيروي از قانون برنامه ششم توسعه سهم مناطق نفت. درصد افزايش يافت 32

صادرات نفت افزايش درصد و از کل  3درصد به  2و محروم از عوايد حاصل از صادرات نفت از  گازخيز

رفت با افزايش سهم صندوق و کاهش سهم دولت از عوايد حاصل از صادرات نفت  ار میظالبته انت. يافت

هزار  1112اما در جداول بودجه سهم دولت از صادرات نفت از  ,مقدار ريالی سهم دولت نيز کاهش يابد

ي اين کار اين است که با وجود امعن. فتهزار ميليارد ريال افزايش يا 1139ميليارد ريال در اليحه به 

هزار ميليارد  1139واحد درصدي سهم دولت از عوايد نفتی, براي آن که درآمد  13کاهش حدود 

 تومان برود 3322اي يا نرخ تسعير ارز بسيار فراتر از  خالف محاسبات بودجهمحقق شود, بايد بر ريالی

ميليون بشكه در  5/2و يا صادرات نفت ايران از حدود  ددالر رو 55يا قيمت هر بشكه نفت خام فراتر از 

تحقق نيافتن اين فروض, با عدم تحقق منابع درصورت (. سهو يا ترکيبی از اين )روز بسيار بيشتر شود 

ي کسري بودجه پنهان و انباشت اهاي گذشته به معن همانند سالموضوع روبرو خواهيم شد و اين 

 .هاي دولت خواهد بود بدهی

 

 ها  قير تحويلي به دستگاه .2-6

که با مصوبه  هزار ميليارد ريال مقرر شده بود 15ها معادل  در اليحه بودجه قير تحويلی به دستگاه

 .افزايش يافت( هزار ميليارد ريال 32) برابر 2مجلس اين رقم به 

 

و هاي نفتي  فرآوردهاز عوايد نفتي براي واردات   مجوز براي تسويه حساب برداشت .9-6

 «6»تبصره الحاقات به 

 :حكمی درج شده که متضمن موضوعات زير است «ز»بند  «1»تبصره در 

 از محل صادرات نفت 1391-1387هاي  هاي بيش از مجوزهاي قانونی دولت طی سال برداشت

هاي  درواقع, در سال. هزار ميليارد ريال تسويه شود 229گاز تا مبلغ  بنزين و نفتمنظور تأمين  به



 

 

 

جاي اينكه فروش رفته و وجوه حاصل به خزانه واريز شود صرف  بخشی از نفت صادراتی به مذکور

شود  تصويب چنين حكمی بدين معناست که فرض می. گاز شده است واردات غيرقانونی بنزين و نفت

گاز از خزانه پرداخت  ديگر براي واردات بنزين و نفت رمنابع حاصل از فروش نفت وارد خزانه شده و با

ها به حساب وجوه عمومی گذاشته شده و از سرجمع  با تصويب چنين حكمی آن پرداخت. شده است

 .شود بدهی شرکت نفت به دولت کسر می

هاي فوب  هاي نفتی با قيمت فرآوردهالتفاوت فروش  پيشنهاد شده مابه  ,«ز»بند همچنين در 

هاي  در سال. ال نيز تسويه شودهزار ميليارد ري 32تا مبلغ  1388-1386هاي  خليج فارس طی سال

ها از منابع داخلی شرکت نفت پرداخت شده است که با اين  فرآوردهفروشی  التفاوت ارزان مذکور مابه

ها به حساب وجوه عمومی گذاشته شده و از سرجمع بدهی شرکت نفت به دولت  حكم آن پرداخت

 .شود کسر می

که کارهاي غيرقانونی قبلی را صورت قانونی  با اين هدف آمده است« 1»تبصره « ز»بند درواقع 

براساس . در مصوبه مجلس شوراي اسالمی تا حدودي درصدد اصالح اين وضع برآمده است. دهد

 ميعانات يا هاي بيش از مجوزهاي قانونی دولت از محل صادرات نفت مصوبه مجلس تسويه برداشت

و بودجه, وزارت امور اقتصادي و دارايی, متشكل از سازمان برنامه  کارگروهی بررسیمنوط به  گازي

 .است هاي ذيربط و ديوان محاسبات کشور وزارتخانه

دو بند الحاقی اضافه  ,يك جزء و به تبصره« 1»تبصره « ز»همچنين با مصوبات مجلس به بند 

ميليارد ريال وجوه ناشی  6336اضافه شده نيروي انتظامی مكلف به بازگرداندن « 2»جزء براساس . شد

 .هاي قبل شده است از صادرات نفت توسط اين نيرو در سال

درصورت شده موظف  وزارت نفت( قانون «1»تبصره « ح»بند ) «1»تبصره در بند الحاقی اول به 

افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون مترمكعب در روز, نسبت به صادرات گاز به کشورهاي همسايه و 

 تا سقف درآمد حاصل راو بخشی از  کنديد گاز از ايران ندارند, اقدام در حال حاضر قرارداد خر اروپا که

 .کند دو هزار ميليارد ريال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم

وجوه  شده تابانك مرکزي موظف ( قانون «1»تبصره « ط»بند ) «1»تبصره در بند الحاقی دوم به 

 هزار ميليارد ريال 42و کشورهاي خارجی را تا سقف  المللی از طرح دعاوي در مراجع بين ارزي ناشی

 .به خزانه واريز کند

 

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي مصارف عمدتاً دولتي .4-6

هاي کلی  هاي کلی برنامه ششم توسعه و سياست مانند سياست)هاي کلی کشور  تصريح سياسترغم  به

و  اي و قوانين عادي ملی از تكاليف بودجه  ندوق توسعهاستقالل مصارف صبر  مبنی (اقتصاد مقاومتی

مجوزهاي درخواستی دولت براي برداشت از منابع بر  عالوه «4»تبصره , در کاهش وابستگی به نفت



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

ميليارد  75922معادل )ميليون دالر  2322صندوق در مجلس شوراي اسالمی نيز در مجموع مبلغ 

يحه دولت تنها افزايش سرمايه صندوق نوآوري و در ال. براي مصارف مختلف مصوب شد( ريال

ها  دانشگاه هاي آزمايشگاهميليون دالر براي خريد تجهيزات  422ميليون دالر و  222شكوفايی به مبلغ 

در مصوبه مجلس مبلغ پيشنهادي براي صندوق نوآوري و شكوفايی بدون تغيير . بينی شده بود پيش

ها به دريافت  دانشگاه هاي آزمايشگاهلی براي خريد تجهيزات ماند, پرداخت وجوه از صندوق توسعه م

فشار و  هاي آبياري تحت فشار, کم طرح: مورد ديگر اضافه شد 5ر يافت و يها تغي تسهيالت از بانك

هاي آن  رسانی روستايی و توسعه شبكه هاي آب , طرح(ميليون دالر 322)هاي نوين آبياري  سامانه

( ميليون دالر 1322), تقويت بنيه دفاعی (ميليون دالر 122)ن صدا و سيما , سازما(ميليون دالر 322)

 (.ميليون دالر 122)له با ريزگردها بو مقا

 

 استفاده از اوراق مالي اسالمي .5-6

استفاده از اوراق مالی تعهدزا شامل فروش اوراق مشارکت, اسناد خزانه و صكوك اجاره در اليحه دولت 

هرچند با توجه به افزايش سهم دولت از عوايد  .کاهش يافته است 1395ل نسبت به ارقام مصوب سا

هاي  اما دولت در تبصره ,همين مقدار انتشار و استفاده از اوراق تعهدزا نيز خالی از اشكال نيست ,نفتی

اين که چنانچه دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق منابعی بر  مبنی بودجه احكامی آورده بود

ها کسر  ها و اعتبار دستگاه شده کفاف نكرد بتواند از ساير رديف  بينی ی نكرده يا منابع پيشبين پيش

در مصوبه مجلس تا حدودي اين مجوز اصالح . کرده و به بازپرداخت اصل و سود اوراق اختصاص دهد

 همچنين. شد يعنی استفاده از سرجمع بودجه براي بازپرداخت اصل و سود اوراق تعهدزا حذف شد

براي شفافيت بيشتر در ميزان و نوع اوراق مالی اسالمی جدولی حاوي نوع اوراق, دستگاه ناشر, موضوع 

 .کننده اوراق اضافه شد انتشار اوراق و تضمين

البته در اين زمينه اشكاالتی نيز وجود دارد مانند اين که براي بازپرداخت اصل و سود اوراق 

شده بدون اين که در بينی  پيش هزار ميليارد ريال 52مبلغی حدود  1396سررسيد شده در سال 

کلی و غيرشفاف به اوراق طور  به همچنين در احكام متعدد. سرجمع و سقف منابع و مصارف درج شود

کنند, الزم بود در  با توجه به تفاوت اوراق و نوع تعهدي که ايجاد می. مالی اسالمی اشاره شده است

هاي فوق اصالح  در مجلس شوراي اسالمی ضعفمتأسفانه . ص شودبودجه به تفكيك نوع اوراق مشخ

 .نشد

 

 فروش خدمت سربازي. 1-6

مطابق سنوات يكی دو سال اخير فروش خدمت سربازي در اليحه بودجه منظور شده بود که در قانون 



 

 

 

 :رسيدزير به تصويب شرح  بهند تغيير غيراعتباري چنيز بدون تغيير در ماهيت اعتباري حكم و تنها به 

 کل کشور  1394قانون بودجه سال  «16» تبصره «ط» هاي مندرج در بند محروميت

نامزدي نمايندگی مجلس شوراي اسالمی, عضويت شوراهاي اسالمی شهر و روستا و  يت ازمحروم)

در مورد دارندگان کارت معافيت ناشی از اجراي حكم بند مذکور از ( هاي مـديريتی انتصاب در سمت

 .گردد لغو می 1396ابتداي سال 

 امتياز مذکور در بر  عالوهقانون خدمت وظيفه عمومی ( 45) فرزندان ايثارگران مشمول ماده

اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصيلی, 

 .شوند تخفيف می%( 52) درصد  مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه

 و سازمان بهزيستی از پنجاه درصد( ره) ن تحت پوشش کميته امداد امام خمينیمشموال 

 .شوند مند می تخفيف بهره%( 52)

 

 حقوق کارکنان. 7-6

احكامی که دولت براي حقوق کارکنان پيشنهاد کرده بود, متنی بر  عالوهدر مجلس شوراي اسالمی 

حقوق بازنشستگان تحت پوشش  سازي دولت براي افزايش و همسانآن براساس مصوب شد که 

 صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمين اجتماعی نيروهاي مسلح با اولويت کسانی که دريافتی

 .(«12»تبصره « ه»بند )اقدام کند , استريال  (22,222,222) ميليون  انه آنها کمتر از بيستيماه 

 

 جابجايي اعتبارات. 8-6

ود که براي مقاصد متعدد و مبهم از سرجمع مصارف عمومی ب هدولت در چند تبصره پيشنهاد کرد

. استفاده کند و با جابجايی اعتبارات مصوب در طول اجراي بودجه به مصارف خاصی اختصاص دهد

 :شرح زير است برخی از اين احكام به

توسعه براي شود تا اعتبارات مورد نياز  دولت اجازه داده میبه  :اليحه« 69»تبصره « د»بند 

هاي اقتصاد مقاومتی را از محل جابجايی اعتبارات مصوب  سياست بنيان منطبق بر تصاد دانشاق

 .دستگاه اجرايی ذيربط اختصاص دهد بهو تأمين هر دستگاه  1396قانون بودجه  هاي مندرج در رديف

ريال  شود حداکثر تا يكصد هزار ميليارد به دولت اجازه داده می :اليحه« 67»تبصره « ج»بند 

هاي متفرقه اين قانون را به  هاي مالی و رديف دارايی اي, تملك هاي سرمايه ز اعتبارات تملك دارايیا

هاي مذکور در جهت تطبيق با استانداردهاي  متناسب با نيازهاي بانك هاي دولتی افزايش سرمايه بانك

 .دهد المللی اختصاص بين



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

ام مصوب مجلس, مخدوش شدن نظارت ريزي, برهم خوردن ارق مغايرت با اصول بودجه دليل به

 .تمام موارد فوق در جريان بررسی و تصويب بودجه در مجلس حذف شد... ديوان محاسبات کشور و 

 

 ها هدفمندي يارانه. 3-6

ها  تنها در يك جمله منابع ناشی از اجراي قانون هدفمندي يارانهبودجه اليحه  «14»دولت در تبصره 

. که درباره مصارف آن تصميمی اعالم شده باشد عالم کرده بود بدون آنهزار ميليارد تومان ا 48را 

هاي مجزا در  ها در قالب رديف ها بايد منابع و مصارف هدفمندي يارانه قانون هدفمندي يارانهبراساس 

هاي  در رديفآنها  در برنامه ششم توسعه نيز بر تفكيك مصارف و درج. بودجه سنواتی درج شود

در مجلس شوراي اسالمی تا حدود زيادي قانون هدفمندي و برنامه ششم . است شده تأکيدمستقل 

عنوان مثال در برنامه ششم اوالً  به. , اما مواردي وجود دارد که مورد توجه واقع نشده استرعايت شده

آن و افزوده و تفكيك  دارد, ثانياً بر سهم ماليات بر ارزش تأکيدها  بر درج ناخالص منابع هدفمندي يارانه

اما در مصوبه  ,شده تأکيدکننده انرژي به تفكيك هر شرکت  هاي توليد و توزيع همچنين سهم شرکت

 .اين موارد رعايت نشدلس شوراي اسالمی مج

 

 هاي غيرمعمول بيني درآمد از محل تعدد مجوز اخذ عوارض و پيش. 60-6

هرساله در قانون بودجه عوارض  و تجميع عوارض مختلف,افزوده  ارزشتصويب قانون ماليات بر رغم  به

کسب با  ساله ضمن آسيب رساندن به فضاي کارو وضع اين گونه عوارض يك. شود مختلفی وضع می

آوري و کسب درآمد  که روش اصولی و منطقی براي جمع ضمن آن. ريزي سازگار نيست اصول بودجه

المی در مواردي از طريق مجلس شوراي اس. براي دولت وضع ماليات بر اشخاص حقيقی و حقوقی است

تبصره  «ج»بند آن مهمترين آوري درآمدهايی را صادر کرده است که  هاي غيرمعمول مجوز جمع کانال

)دوازدهم  از يك%( 1)درصد   برداشت يك»: شرح زير است به «19»
 

  
ها, مؤسسات  هزينه بانك( 

 .«حساب درآمد عمومیهاي دولتی سودده و واريز به  انتفاعی وابسته به دولت و شرکت

 

 «متفرقه تغييرات»بخش وجود برخي احكام در . 66-6

با نگاهی . رديف وجود دارد 91با « تغييرات متفرقه»در مصوبات کميسيون تلفيق بخشی تحت عنوان 

تغييرات که ظاهراً در کارگروه کميسيون تلفيق و سازمان برنامه و بودجه به تصويب اين به فهرست 

مجلس  تمرکزبا متأسفانه اما . ها دارد خوريم که اهميتی در سطح احكام تبصره ي برمیرسيده به موارد

 .ه نمايندگان مجلس قرار نگرفتجهاي بودجه موارد فوق چندان مورد تو در صحن علنی به تبصره

 :برخی از اين موارد به قرار زير است



 

 

 

 قانون  وچهارم لاصل چههاي مشمول واگذاري  شرکت ملی حفاري ايران از فهرست شرکت

 .گرديد ااساسی مستثن

  به دولت واگذار  یطی مقررات قانون 1396ساختمان قديم مجلس شوراي اسالمی در سال

 .شود می

 ميليون  522با درج  3تخصصی دارويی و تجهيزات پزشكی کشور در پيوست شرکت مادر

 ...ميليون هزينه ايجاد شود و  522درآمد و 

 وري ايران و شرکت سهامی  شرکت سهامی سازمان بهرهتی هاي حاکمي وظايف و مسئوليت

ها, تعهدات, امكانات و  بدهی  ها, هاي نو ايران به همراه بودجه, اعتبارات, اموال, دارايی مان انرژيزسا

 ...يابد و  انتقال می( ساتبا)وري انرژي برق  هاي تجديدپذير و بهره نيروي انسانی به سازمان انرژي

راي اسالمي در جريان بررسي اليحه بودجه با حذف برخي احكام در مجموع مجلس شو

به  حكم 83گانه اليحه را از 29هاي  داد احكام مندرج در تبصرهو اضافه کردن احكام ديگر تع

 . افزايش داد حكم 668

 

 بودجه کالن تصوير. 2

 12,849هاي دولتی در اليحه مبلغ  بودجه شرکتبودجه کل کشور متشكل از بودجه عمومی دولت و 

( رشد درصد 6معادل )هزار ميليارد ريال  11,524هزار ميليارد ريال بود که با تغييرات مجلس به 

 .افزايش يافت

اختصاصی  (يها و هزينه) يدولت و درآمدها (و مصارف عمومی)بودجه عمومی دولت شامل منابع 

هزار ميليارد ريال رسيد  3,988د ريال بود که با تغييرات مجلس به هزار ميليار 3,711در اليحه مبلغ 

 .درصد افزايش يافت 5/7و معادل 

هزار ميليارد ريال بود که با تغييرات  3,222عمومی دولت در اليحه مبلغ  (و مصارف)منابع 

 .درصد افزايش يافت 4/8هزار ميليارد ريال رسيد و معادل  3,467مجلس به 

نمودار ذيل و تغييرات ارقام کالن بودجه در قانون بودجه شرح  به 1396سال  شماي کلی بودجه

 :است 1 جدولشرح  بهنسبت به اليحه 
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 (ريال ميلياردهزار )        6931 سال بودجه قانون در کشور کل بودجه منابع کلي شماي
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 6931در اليحه و قانون بودجه  کشور بودجه کل. 6جدول 
 (ريال ميليون)

رشد 

 (درصد)
 مصارف اليحه قانون

رشد 

 (درصد)
 منابع اليحه قانون

 درآمدها 1,595,851,998 1,742,961,997 1/9 ها هزينه 2,363,742,574 2,538,193,474 4/7

 اي هاي سرمايه یداراي واگذاري 1,161,394,221 1,189,515,221 4/2 اي هاي سرمايه تملك دارايی 627,299,426 713,677,525 8/13

 مالیهاي  دارايی واگذاري 442,744,221 537,244,222 3/21 هاي مالی تملك دارايی 229,152,222 215,652,221 1/3

 دولت جمع منابع عمومی 9663363306000 9641765266000 4/8 جمع مصارف عمومی دولت 9663363306000 9641765266000 4/8

 دولت اختصاصی درآمدهاي 511,246,941 521,212,335 9/1 ز محل درآمدهاي اختصاصی دولتا 511,246,941 521,212,335 9/1

 دولت منابع بودجه عمومی 3,711,236,941 9638865966995 5/7 مصارف بودجه عمومی دولت 3,711,236,941 3,988,531,335 5/7

8/5 8,225,221,248 7,565,421,636 
اعی وابسته ات انتفمؤسس,  هاي دولتی مصارف شرکت

 ها به دولت و بانك
8/5 8,225,221,248 7,565,421,636 

وابسته  انتفاعیات مؤسس, هاي دولتی منابع شرکت

 ها به دولت و بانك

 جمع 11,276,638,577 11,993,552,383 4/6 جمع 11,276,638,577 11,993,552,383 4/6

 دوبار منظور شده است که ارقامیشود  می کسر 427,245,643 468,986,414 8/9 منظور شده استشود ارقامی که دوبار  کسر می 427,245,643 468,986,414 8/9

 کشور منابع بودجه کل 60684369326394 66652465156313 2/1 مصارف بودجه کل کشور 60684369326394 66652465156313 2/1
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 تغييرات اجزاي مهم منابع عمومي دولت. 9

هاي مالی  اي و واگذاري دارايی هاي سرمايه از درآمدها, واگذاري دارايیمنابع عمومی دولت متشكل 

هزار ميليارد ريال در قانون افزايش  1,742هزار ميليارد ريال در اليحه به  1,595درآمدها از . است

هزار ميليارد ريال در  1,161اي از  هاي سرمايه واگذاري دارايی. درصد رشد داشته است 1/9يافت که 

. دهد درصدي را نشان می 4/2هزار ميليارد ريال در قانون افزايش يافت که افزايش  1,189به اليحه 

هزار ميليارد ريال در قانون  537هزار ميليارد ريال در اليحه به  442هاي مالی از  واگذاري دارايی

 .دهد درصد رشد را نشان می 3/21افزايش يافت که برابر 

 .کنيم غييرات اجزاي فوق در مجلس شوراي اسالمی اشاره میت مهمتريندر ادامه به برخی از 

 

 درآمدها. 6-9

در مجموع به رقم پيشنهادي  ,دوربا تغييراتی که در مجلس شوراي اسالمی در اليحه بودجه به عمل آ

اجزاي مهم درآمدها (. 2جدول )هزار ميليارد ريال اضافه شد  145دولت در بخش درآمدها مبلغ 

هاي دولتی, ساير منابع حاصل از  آمدهاي مالياتی, حقوق ورودي, سود سهام شرکتدر :عبارت است از

 .مالكيت دولت و ساير درآمدها

 درآمدهاي مالياتي -

هزار ميليارد ريال در  992هزار ميليارد ريال پيشنهادي دولت به  955درآمدهاي مالياتی از رقم 

اجزاي درآمدهاي  مهمتريناز (. ل افزايشهزار ميليارد ريا 35ادل مع)مصوبه مجلس افزايش يافت 

اشخاص  الحساب علیماليات توان به  هاي مجلس بيشترين تغيير را داشت, می مالياتی که در بررسی

به  47رقم  بر مصرف سيگار اشاره کرد که اولی از و ماليات( دوازدهم يك ماهيانهوصول )دولتی  حقوقی

 .عنوان رديف جديد ايجاد شد ال بهري ميلياردهزار  13با ريال افزايش يافت و دومی  ميلياردهزار  55

ريال محقق شده  ميلياردهزار  832برابر  1395در سال ( بجز ماليات بر واردات)ها  مجموع ماليات

درصد افزايش نشان  19بنابراين رقم مصوب براي درآمدهاي مالياتی نسبت به عملكرد آن . است

رسد  مینظر  به 1درصدي براي سال جاري 7/3شد اقتصادي درصدي و ر 11با فرض تورم . دهد می

با فشار رکودي حاکم بر اقتصاد  هر چند. چندان دور از ذهن نيستهزار ميليارد ريالی  992تحقق رقم 

با توجه  ولیها روشن و غيرقابل انكار است,  در چند سال گذشته ضرورت کاهش فشار در اخذ ماليات

ها  ستانی و کاهش نرخ ماليات هاي دولت, انعطاف در ماليات بودن هزينه به ساخت بودجه دولت و ناگزير

 .تقريباً غيرممكن است

                                                 
 .ها ها و سياست انداز اقتصاد ايران؛ چالش چشم ,کل کشور 1396يحه بودجه سال بررسی الهاي مجلس,  مرکز پژوهش .1



 

 

 

سال جاري  يبينی نرخ تورم و رشد اقتصاد ها و پيش با توجه به عملكرد سال گذشته ماليات

 .هزار ميليارد ريال خواهد بود 992همان رقم مصوب يعنی ماليات قابل تحقق  رحداکث

 

 (هزار ميليارد ريال)           6931يرات درآمدها و اجزاي مهم آن در سال تغي. 2جدول 

 تغييرات قانون اليحه شرح
بيني  پيش

 تحقق

 1666 145 1742 1595 درآمدها -قسمت اول

 992 35 992 955  درآمدهاي مالياتی

 174 2 174 172 (حقوق ورودي)ماليات بر واردات 

 151 16 151 135 هاي دولتی سود سهام شرکت

 52 39 124 85 ساير منابع حاصل از مالكيت دولت 

 321 53 321 248 ساير درآمدها

 .اي درج شده است دليل اهميت آن در رديف جداگانه ماليات بر واردات بخشی از درآمدهاي مالياتی است و به :توضيح

 

 (حقوق ورودي)ـ ماليات بر واردات 

عملكرد ماليات بر واردات در . هزار ميليارد ريال مصوب شد 174ماليات بر واردات در قانون بودجه 

نسبت به اين  1396بنابراين رقم مصوب در سال . استريال بوده  ميلياردهزار  183برابر  1395سال 

 174تا پايان سال  ,را مبنا بگيريم 1395اگر عملكرد سال . دهد را نشان می کاهشدرصد  5رقم حدود 

 .شود محقق میيات بر واردات هزار ميليارد ريال مال

 هاي دولتي ـ سود سهام شرکت

هزار ميليارد ريال  135هاي دولتی در مرحله بررسی و تصويب بودجه در مجلس از  سود سهام شرکت

 52) در بين اجزاي اين قسمت تنها سود سهام ابرازي. هزار ميليارد ريال افزايش يافته است 151به 

 16به ميزان  دولتی هاي شرکت کليه( جاريسال  الحساب علی –و سود سهم دولت  ويژهدرصد سود 

سود سهام  1395ميزان وصولی سال . هزار ميليارد ريال افزايش يافته و بقيه اجزا ثابت مانده است

هزار ميليارد ريالی در اين بخش  151رقم . استبوده هزار ميليارد ريال  149هاي دولتی برابر  شرکت

 .درصدي اين رقم نسبت به رقم عملكرد سال قبل از آن است 1به معناي افزايش حدود  1396ل در سا

سال هاي دولتي در  سود سهام شرکت هزار ميليارد ريالي 643توجه به تحقق رقم با 

هزار ميليارد ريالي در اين بخش در سال جاري قابل انتظار  656گذشته تحقق رقم حدود 

 .است
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 از مالكيت دولت ـ ساير منابع حاصل

ساير منابع حاصل از مالكيت دولت عمدتاً شامل درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و 

حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام تعهدات, درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق  -فناوري اطالعات

اين اقالم در اليحه دولت . ادن استاز معبرداري  بهرهدولتی معادن و درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه 

« درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتی معادن»هزار ميليارد ريال بود که  12و  9, 44ترتيب  به

ساير منابع حاصل از . هزار ميليارد ريال افزايش يافت و بقيه ثابت ماندند 5/12در قانون بودجه به 

اين بخش از درآمدها . استيليارد ريال عملكرد داشته هزار م 47حدود  1395مالكيت دولت در سال 

هزار ميليارد ريال محقق  47برابر  1393هزار ميليارد ريال و در سال  44در حدود  1394در سال 

هاي اخير انتظار  هزار ميليارد ريالی رديف مذکور در سال 47شده است, با توجه به تحقق حداکثر 

 .دور از انتظار است( هزار ميليارد ريال 124)برابري آن در سال جاري  5/2تحقق 

توان تصور کرد که ساير منابع حاصل از مالكيت دولت در سال  ترين حالت می در خوشبينانه

 .هزار ميليارد ريال محقق شود 52جاري حداکثر 

 ـ ساير درآمدها

اين گزارش  2ول اقالم ذکر شده در جدبجز  منظور از ساير درآمدها همه اقالم ديگر در بخش درآمدها

 ,کنيم ها عنوان درآمدي است از تحليل آن اجتناب می چون اين بخش از درآمدها متشكل از ده. است

شود و عملكرد سال قبل  اما با توجه به اين که افزايش اين اقالم در مجلس عموماً با خوشبينی انجام می

بينی  بع در اين بخش نيز قابل پيشبرآوردي و عدم تحقق منا آنها نيز نشان از عدم تحقق دارد, بيش

 .است

تر بوده و  هاي دولت از ارقام مصوب مجلس دقيق بينی در اين بخش نيز فرض شده است که پيش

هزار ميليارد ريال در اين بخش در سال جاري محقق  321ترين حالت حداکثر مبلغ  لذا با خوشبينانه

 .شود 

هزار  66111ها در سال جاري در حدود شود که درآمد بيني مي بنابراين در مجموع پيش

 (.2جدول )ميليارد ريال محقق شود 
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. هاي نفتی تشكيل شده است فرآوردهاي عمدتاً از منابع حاصل از نفت و  هاي سرمايه واگذاري دارايی

هزار ميليارد ريال در قانون  1189هزار ميليارد ريال در اليحه به  1161اين بخش از منابع از رقم 

 هاي فرآوردهمنابع حاصل از نفت و اين افزايش عمدتاً ناشی از افزايش (. 4جدول )بودجه افزايش يافت 

 .هزار ميليارد ريال بوده است 1139هزار ميليارد ريال به  1111ی از نفت



 

 

 

شم توسعه و قانون هاي کلی برنامه ش قبلی اشاره شد مطابق با سياست هاي  طور که در بخش همان

درصد و  32يحه به درصد پيشنهادي دولت در ال 22برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از 

 .صد از کل صادرات نفت افزايش يافتدر 3درصد به  2از  ,خيز, گازخيز و محروم سهم مناطق نفت

درصد در قانون  5/52درصد در اليحه به  5/62از صادرات نفت از ( منابع عمومی)درنتيجه سهم دولت 

رفت سهم ريالی  با توجه به تغيير نيافتن فروض محاسباتی نفت در بودجه انتظار می. کاهش يافت

هزار ميليارد ريال به  1111يعنی از  بيابداز نفت کاهش ( خيز با احتساب سهم مناطق نفت)دولت 

لی منابع دولت در اين بخش هزار ميليارد ريا 182کاهش . بيابدهزار ميليارد ريال کاهش  931حدود 

ناپذيري مصارف و کسري شديد  انعطاف دليل بهاما  ,شد بايد با کاهش معادل آن در مصارف تراز می

انجام اين کار ممكن ( بودهزار ميليارد ريال  768بودجه معادل  اليحهکسري تراز عملياتی )بودجه 

حتی افزايش آن بوده است, زيرا بعداً در چاره کار از نظر مجلس شوراي اسالمی حفظ رقم فوق و . نبود

هاي جديد وجود داشت که بايد  هاي موجود يا ايجاد رديف بخش مصارف تمايل به افزايش اعتبار رديف

. بلكه افزايش هم يافت ,نه تنها رقم اليحه کاهش نيافت دليلبه همين  .شد منابع آن قبالً ايجاد می

يا بايد قيمت تسعير ارز بسيار فراتر از ( هزار ميليارد ريال 182)ر التفاوت مذکو بنابراين براي جبران مابه

 مميليون بشكه در روز شود, يا قيمت نفت خا 5/2هزار ريال شود, يا صادرات نفت بسيار بيشتر از  33

 .ترکيبی از اين سه اتفاق بيافتد دالر براي هر بشكه شود و يا 55بسيار بيشتر از 

منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را نشان شرايط و نحوه تحقق  3جدول 

بينی اليحه يعنی تحقق مبلغ مندرج در رديف  محاسبات اين جدول با شرايط پيشبراساس . دهد می

هزار بشكه و قيمت تسعير  2,533دالر, صادرات نفت خام و ميعانات گازي  55ت نفت مقي 212121

واحد درصدي دولت از نفت در صورتی که بخواهيم اضافه بر  12اما با کاهش . ريال است 33,222ارز 

هزار ميليارد ريال ديگر از محل صادرات نفت عوايد کسب کنيم بايد يكی از سه فرض به  182رقم فوق 

 : شرط ثبات ساير فروض محقق شود

  .دالر شود 6/65يعنی هر بشكه حدود  ,دالر به قيمت فعلی اضافه شود 6/12قيمت نفت  .1

يعنی  ؛هزار بشكه در روز اضافه شود 489مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي به ميزان  .2

 .هزار بشكه برسد 3,222صادرات روزانه نفت خام و ميعانات گازي کشور به 

 .ريال شود 39,378يعنی نرخ تسعير ارز  ؛ريال اضافه شود 6,378به قيمت تسعير ارز معادل  .3

هاي ترکيبی استفاده کنيم هريك از اقالم فوق تعديل خواهد  از گزينهطبيعی است در صورتی که 

 .شد
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 تحقق منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي تحت فروض مختلف. 9جدول 

 شرح

 ها مفروضات و گزينه

 قيمت نفت

 (دالر)

 مقدار صادرات

 (هزار بشكه)

 قيمت ارز

 (ريال)

 33,222 2,533 55  212122رديف 

هزار ميليارد  182به مبلغ  212122فزايش رديف ا

 ريال تحت فروض مختلف

6/12 - - 

- 489 - 

- - 6,378 

 

است که با  اي هاي سرمايه دارايی هاي تملك يكی ديگر از اجزاي اين بخش از منابع واگذاري طرح

سال گذشته انتظار  3-4ها و عملكرد صفر آن در  توجه به عدم تمهيد مقدمات الزم براي اين واگذاري

 .رود در سال جاري نيز با عملكردي در اين قسمت روبرو باشيم نمی

 

 6931اي در اليحه و قانون سال  هاي سرمايه تغييرات واگذاري دارايي. 4جدول 
 (هزار ميليارد ريال)

 بيني تا پايان سال پيش تغييرات قانون اليحه شرح

 993 28 1189 1161 اي هاي سرمايه واگذاري دارايی -قسمت دوم

 988 28 1139 1111 هاي نفتی فرآوردهمنابع حاصل از صادرات نفت و 

 5 2/2 7/15 5/15  واگذاري اموال منقول و غيرمنقول

 2 2 35 35 اي هاي سرمايه دارايی هاي تملك واگذاري طرح

 

نفت و  همانطور که در سطور بااليی اشاره شد, افزايش مبلغ ريالی منابع حاصل از صادرات

دالر در هر بشكه, افزايش  6/65افزايش قيمت نفت به : استهاي نفتی تحت سه گزينه ممكن  فرآورده

در بين . ريال 39,378ميليون بشكه در روز و افزايش نرخ تسعير ارز به  3صادرات به بيش از 

اما با توجه . است هاي فوق تنها گزينه سوم با توجه به واقعيات موجود و شرايط بازار قابل تحقق گزينه

 يعنی نرخ تسعير ارز ,تر است اي بينابينی محتمل به اهتمام دولت در کنترل نوسانات بازار ارز گزينه

هاي  فرآوردهبا اين فرض منابع حاصل از صادرات نفت و . ريال براي هر دالر 35222متوسط طور  به

شود  بينی می ابراين در مجموع پيشبن. هزار ميليارد ريال خواهد شد 988نفتی در سال جاري برابر 

هزار ميليارد ريال محقق شود  993اي در سال جاري  هاي سرمايه منابع حاصل از واگذاري دارايی

 .البته اين شرايط با فرض آن است که ظرفيت صادراتی نفت افزايش نيابد (.4جدول )
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هزار ميليارد ريال افزايش  94مجلس نسبت به اليحه دولت حدود هاي مالی در مصوبه  واگذاري دارايی

افزايش منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی به : است اين تغيير دو منشاْ داشته . يافته است

هزار ميليارد ريال  74هزار ميليارد ريال و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به ميزان  22ميزان 

هاي مالی در سال جاري  پذيري اجزاي مهم منابع حاصل از واگذاري دارايی ققوضعيت تح(. 5جدول)

  :زير استشرح  به

 يمنابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسالمـ 

هزار ميليارد ريال  436ی اسالم اسناد خزانهو اوراق مشارکت منابع حاصل از فروش  1395در سال 

به همراه اصالحيه  1395براي اين قلم از منابع در قانون بودجه سال  بينی شده ميزان پيش. بوده است

مصوب حدود نيمی از رقم عبارتی در سال گذشته  به. هزار ميليارد ريال بوده است 852برابر بودجه 

بينی  هزار ميليارد ريال براي انتشار اوراق مالی اسالمی پيش 345در سال جاري . محقق شده است

 345فروش  ,توسعه بازار بدهی و اعتماد بازار به اين اوراقبر  مبنی به سياست دولت با توجه .شده است

 .هزار ميليارد ريالی اوراق مالی اسالمی در سال جاري دور از انتظار نيست

, انتشار اوراق تعهدزاي نيز کل کشور 1396اليحه بودجه سال « 5»در بندهاي مختلف تبصره   

 :آن در جداول درج نشده استبينی شده که ارقام  زير پيش

  هاي  انتشار اسناد خزانه اسالمی نوع دوم براي استمرار جريان پرداخت :«5»تبصره « ز»بند

 .ارد ريال که در جداول رديف نداردهزار ميلي 122داري کل کشور با رقم  خزانه

  ود منظور بازپرداخت اصل و س انتشار اوراق اسالمی توسط دولت به :«5»تبصره « ح»بند

درج شده  1, رقم آن 312127رديف  5هزار ميليارد ريال که در جدول  52اوراق سررسيد شده با رقم 

 .است

 :رسد نظر می درباره انتشار اوراق تعهدزا توسط دولت نكات زير به

سقف در اينكه رقم ارائه شده بر  عالوه, «5»تبصره « ح»رقم پيشنهاد شده در بند نكردن درج  .1

کند, امكان نظارت ديوان محاسبات کشور براي بررسی نحوه اجراي اين احكام را  عی میبودجه را غيرواق

همچنين, عدم درج منابع حاصل از انتشار اوراق تعهدزا در جداول با اصل . کند با مشكل روبرو می

 .وپنجم قانون اساسی مغاير است پنجاه

ه در بازار سرمايه را دارد رقم پيشنهادي دولت براي انتشار اوراق تعهدزا که قابليت عرض .2

 122), اسناد خزانه اسالمی نوع دوم (هزار ميليارد ريال 95)اسناد خزانه اسالمی نوع اول : عبارتند از

و اوراق اسالمی براي ( هزار ميليارد ريال 222)هاي عمرانی  , اوراق اسالمی براي طرح(هزار ميليارد ريال

 445در مجموع (. هزار ميليارد ريال 52) 1395ر سال بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده د
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اين رقم نشانگر سياست دولت در . تواند عرضه شود هزار ميليارد ريال اوراق مالی در بازار سرمايه می

کسري خود از طريق انتشار اوراق بهادار است که موجب هدايت نقدينگی از تأمين توسعه بازار بدهی و 

در اتخاذ اين رويه الزم است . ازار بدهی ايجاد شده توسط دولت خواهد شدبازارهاي جانشين به سمت ب

ها باعث خواهد شد که در آينده اندازه بخش عمومی گسترش و نقش  توجه شود که تداوم اين سياست

هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سياست« 17»و « 16»بخش خصوصی در اقتصاد کاهش يابد که با بندهاي 

 .مغاير خواهد بود

اوراق بهادار براي بازپرداخت ( «5»تبصره « ح»بند )هزار ميليارد تومان  5نظر گرفتن رقم  در .3

دهد  , توسط دولت و شرکت ملی نفت ايران نشان می1396اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 

ن بنابراين, بايد خطر ادامه اي. با چالش مواجه شده است 1396که امكان پرداخت اين تعهدات در سال 

بر تسويه اصل و سود اوراق سررسيد شده از محل انتشار اوراق جديد را در نظر داشت و  روند مبنی

ي دولت با  ها زيرا تداوم آن باعث خواهد شد که بدهی. انتخاب اين روش براي دولت را ممنوع کرد

 . سرعت بسيار بااليی افزايش يابد

هاي قبل و چه در قانون بودجه سال  انتشار اوراق مالی اسالمی چه در قانون بودجه سال .4

به اين صورت که يا اصالً تاريخ سررسيد مشخص نشده و يا اگر . فاقد تاريخ سررسيد قطعی است 1396

تا پنج »يا « يك تا سه سال»که گفته شده با تاريخ سررسيد  هم مشخص شده, مبهم است مانند اين

عنوان نهاد نظارتی نتواند مقدار اوراق  به شود که مجلس اين شيوه انتشار اوراق باعث می. «سال 

انضباطی مالی و تجميع مانده  تواند منجر به بی هاي آتی برآورد کند و لذا می سررسيد شده را در سال

جمهور بعدي يا اولين  مثالً در سال ابتدايی رئيس)ها و اوراق سررسيد شده در يك سال مشخص  بدهی

 .تواند به همراه داشته باشد آثار مالی تبعات سياسی نيز میر ب عالوهشود که اين کار ( مجلس بعدي

 هاي دولتي واگذاري شرکتـ 

بزرگ تا  يها با توجه به اتمام اقساط فروشاند و   هاي سودده طی سنوات اخير واگذار شده  اغلب شرکت

 آنهاجهی از بخش قابل تو .هايی باقيمانده که در اولويت واگذاري قرار دارند , شرکت1395سال  انيپا

و از وضعيت مالی مناسبی برخوردار نيستند و بعضاً نيازمند اصالح ساختار هستند و بر اين بوده زيانده 

از طرفی طبق بند . هاي دولتی متصور نيست مناسبی براي عرضه بيشتر سهام شرکت انداز چشماساس 

نون اساسی, واگذاري, تهاتر وچهارم قا ي کلی اصل چهلها سياستاصالحی قانون اجراي ( 6)ماده « 4»

ممنوع  ها يواگذاري دولتی از طريق ها شرکتهاي دولت به نهادهاي عمومی غيردولتی و  و تأديه بدهی

ها را تأديه  از طريق فروش سهام و با استفاده از منابع حاصل از آن بدهی تواند یماست و دولت صرفاً 

هزار  22منابع معادل تأمين صورت اقساط, براي  هدر اين ارتباط با توجه به رويه فروش سهام ب. کند

هزار ميليارد  85, بايد حدود 1396هاي جديد در سال  از محل واگذاري( 312522رديف )ميليارد ريال 



 

 

 

ي دولتی ها شرکتاين در حالی است که واگذاري اين حجم از سهام . واگذار شود ها شرکتريال سهام 

ها در سال جاري تا حدي دور از  ه عملكرد ضعيف واگذاريبا توجه به مشكالت مطرح شده و سابق

هاي دولتی که مربوط به  در ارتباط با بخش ديگر منابع مربوط به واگذاري سهام شرکت. انتظار است

نيز بخشی از آن از محل سود سهام عدالت ( 312521رديف )وصولی اقساط سنوات گذشته است 

پرداخت اقساط سهام عدالت, وضعيت چگونگی دريافت آن در  اتمام مهلت به شود که با توجه میتأمين 

. سال آتی مشخص نيست و ممكن است وصولی از اين محل در سال آينده را با چالش مواجه کند

هزار  74شود در سال جاري, از مجموع منابع مندرج در قانون بودجه حدود  بينی می بنابراين پيش

هزار ميليارد  74نيز مبلغ  1395در سال ) ها محقق شود کتميليارد ريال در حوزه واگذاري سهام شر

 . (ريال از محل فوق منابع حاصل شده است

 

 6931هاي مالي در اليحه و قانون سال  تغييرات واگذاري دارايي. 5جدول 

 (هزار ميليارد ريال)

 تغييرات قانون اليحه شرح
بيني تا  پيش

 پايان سال

 528 94 537 443 لیهاي ما واگذاري دارايی -قسمت سوم

 345 22 345 325 یمنابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالی اسالم

 74 2 79 79 هاي دولتی واگذاري شرکت

 22 5 22 17 ....دارايی و  , اموال ,الشرکه سهم واگذاري سهام

 81 74 81 7 منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

 6 - 12 16 ها ساير واگذاري

 

 :در اين قسمت از منابع نيز با فرض

 تحقق کامل منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمي6 . 6

 6 6935هاي دولتي به ميزان تحقق آن در سال  واگذاري شرکت. 2

و منابع حاصل از صندوق  دارايي 6 اموال 6الشرکه سهم تحقق کامل واگذاري سهام6. 9

 ها توسعه ملي و ساير واگذاري

 .هزار ميليارد ريال محقق خواهد شد 528

هزار  96687شود در سال جاري منابع در حدود  بيني مي بنابراين در مجموع پيش

 .ميليارد ريال محقق شود
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 .روند تحقق منابع در شش سال اخير نشان داده شده است 1در نمودار 

 

 6935-6930هاي  روند تحقق منابع در سال. 6نمودار 
 (ميليارد ريال)

 
 

 تغييرات اجزاي مهم مصارف عمومي دولت. 4

. هاي مالی اسـت  دارايی اي و تملك هاي سرمايه دارايی ها, تملك مصارف عمومی دولت متشكل از هزينه

 هزار ميليارد ريال در قانون رسـيده کـه برابـر    2,538هزار ميليارد ريال در اليحه به  2,364ها از  هزينه

هـزار ميليـارد ريـال در     627اي از  هاي سرمايه دارايی تملك. يافته است هزار ميليارد ريال افزايش 174

. هزار ميليارد ريـال افـزايش يافتـه اسـت     87هزار ميليارد ريال در قانون رسيده که برابر  714اليحه به 

هزار ميليارد ريال در قـانون رسـيده    216هزار ميليارد ريال در اليحه به  229هاي مالی از  دارايی تملك

 (.6جدول )هزار ميليارد ريال افزايش يافته است  6ه برابر ک

 

 6931تغييرات مصارف و اجزاي آن در اليحه و قانون سال . 1جدول 

 (هزار ميليارد ريال)

 تغييرات قانون اليحه شرح

 174 2538 2364 ها هزينه

 87 714 627 اي هاي سرمايه دارايی تملك

 6 215 229 هاي مالی دارايی تملك

 267 3467 3222 مصارف عمومي دولت  عجم

واگذاری دارایهای  
 مالی

واگذاری دارایهای  
 سرمایه ای

 درآمدها

2,222 

222,222 

422,222 

622,222 

822,222 

1,222,222 

1,222,222 

1,422,222 

1,622,222 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 



 

 

 

 

 ها هزينه. 6-4

هزار ميليارد ريال آن  632هزار ميليارد ريال تحقق يافته است که  2,269برابر  1395ها در سال  هزينه

 براي. ها بوده است ساير هزينه ,مربوط به حقوق و مزاياي مستمر کارکنان رسمی و پيمانی بوده و بقيه

 :دو سناريو قابل تصور است 1396در سال ها  نههزيعملكرد بينی  پيش

 12درصدي حقوق کارکنان دولت و با فرض افزايش حداکثر  12با فرض افزايش  -سناريوي اول

در حد  1396ها در سال  رود هزينه , انتظار می1395ها نسبت به عملكرد سال  درصدي ساير هزينه

 .ريال قابل کنترل باشد هزار ميليارد 75262

ها قابل  دهد که هزينه عملكرد سه سال گذشته دولت در اين بخش نشان می -ي دومسناريو

درصد  22طوري که متوسط عملكرد هر سال نسبت به عملكرد سال قبل حدود  کنترل نبوده است, به

 22با  يا نيز اعتبارات هزينه 1396اگر اين رفتار و رويه را مبنا قرار دهيم, در سال . افزايش يافته است

 .خواهد رسيد هزار ميليارد ريال 48962صد افزايش نسبت به عملكرد سال قبل به در

 

 اي هاي سرمايه تملك دارايي. 2-4

هزار ميليارد ريال در قانون  714هزار ميليارد ريال در اليحه به  627اي از  هاي سرمايه تملك دارايی

هاي عمرانی اختصاص  ريال به طرحهزار ميليارد  182حدود  1395ماهه سال  در يازده. افزايش يافت

اما در . هاي عمرانی شده است درصد منابع وصولی در اين مدت صرف طرح 9يعنی حدود  ,يافته است

هزار ريال آن  255از اين مبلغ . هزار ميليارد ريال رسيد 417ماه و براي کل سال رقم فوق به   دوازده

بينی منابع در قسمت  با توجه به پيش .ران بوده استمربوط به واگذاري اسناد خزانه اسالمی به پيمانكا

هاي  در دو سناريو, اعتبارات طرحها  هزينهبينی  پيش و هزار ميليارد ريال 3,187قبلی گزارش در حد 

 .بينی است اي نيز در دو سناريو قابل پيش سرمايههاي  تملك دارايی

و ( ها ضباط مالی و کنترل هزينهسناريوي اول با فرض ان) 2,275بينی   پيشبا  -سناريوي اول

 162مبلغ ماند  هاي مالی, آنچه باقی می ها و تملك دارايی براي هزينهترتيب  بههزار ميليارد ريالی  322

 .اي قابل اختصاص است هاي سرمايه هاي تملك دارايي هزار ميليارد ريال است که به طرح

سناريوي دوم با فرض )ها  راي هزينههزار ميليارد ريال ب 2,483بينی  با پيش -سناريوي دوم

هاي تملك  اعتبار باقيمانده براي طرحو ثبات ساير فروض ( رفتار واقعی دولت در سنوات اخير

با توجه به اين که در سال گذشته . هزار ميليارد ريال خواهد بود 404اي برابر  هاي سرمايه دارايي

در ), با اختصاص مبلغ فوق يافت صختصاهاي عمرانی ا هزار ميليارد ريال براي طرح 417مبلغ 

هاي عمرانی در دو سال اخير دارد, اما  اعتبارات طرحهرچند نشان از تحقق نسبتاً باالي  (سناريوي فوق
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شود,  هاي دولت به پيمانكاران می از آنجا که بخش قابل توجهی از اين اعتبارات صرف بازپرداخت بدهی

تر  اما بار بدهی دولت سبك ,د داشتخواهنهاي عمرانی  رحط بخشی به ي بر رونقتأثيرمدت  در کوتاه

 .تر خواهند شد آن پيمانكاران نيز توانمند  تداومدرصورت شده و 

 

 هاي مالي تملك دارايي. 9-4

هزار ميليارد ريال  6هزار ميليارد ريال نسبت به اليحه تنها  215هاي مالی در قانون با رقم  تملك دارايی

پرداخت اقالمی مانند  1396اليحه بودجه  8با توجه به اطالعات جدول شماره  .افزايش يافته است

ميليارد  582) ازپرداخت اصل تسهيالت بانكیب ,(ميليارد ريال 95832)ی بازپرداخت اصل اوراق مال

هاي خارجی و  بازپرداخت اصل وام, (ميليارد ريال 4462) هاي قبل تعهدات پرداخت نشده سال, (ريال

هاي  هزار ميليارد ريال در بخش تملك دارايی 122و در مجموع مبلغ ( ميليارد ريال 18422) تعهدات

هزار  125مبلغ  1394دولت در سال  .ناپذير است مالی و بازپرداخت تعهدات جزو تعهدات اجتناب

ين با توجه به ا. هزار ميليارد ريال اسناد خزانه فروخته است 436ميليارد ريال و در سال گذشته مبلغ 

در سال جاري است که در آنها  سوم کنيم سررسيد يك مشخص نيست, فرض می قاوراسيد اين رکه سر

اين رقم  جمعبا . شود هزار ميليارد ريال می 182اين صورت بازپرداخت اين اوراق در سال جاري حدود 

 322برابر  هاي مالی دولت در سال جاري هزار ميليارد ريال سطور قبلی مجموع تملك دارايی 122با 

بديهی است در صورتی که دولت براي بازپرداخت اوراق فروخته شده در  .هزار ميليارد ريال خواهد بود

هاي عمرانی  به منابع بيشتري نياز داشته باشد از منابع در دسترس براي پرداخت به طرح 1396سال 

 .کاسته خواهد شد

 .اده شده استروند تحقق مصارف در شش سال اخير نشان د 2در نمودار 
 

 6935-6930هاي  روند تحقق مصارف در سال. 2نمودار 

 (هزار ميليارد ريال)
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 اعتبارات متفرقه. 5

هزار ميليارد ريال در قانون افزايش  675هزار ميليارد ريال در اليحه به  583اعتبارات متفرقه از رقم 

اعتباراتی بدون برنامه و يا دستگاه بينی  اعتبارات متفرقه در بودجه به معناي پيش بخشی از. يافت

بدون )هاي خاصی  تواند باعث تمرکز وجوه در دست مقامات يا دستگاه اين امر می. متولی خاص است

و با اصول متعدد  بر عملكرد مبتنیريزي  شود که با بودجه( هاي نظارتی نظارت کافی دستگاه

شود مجلس شوراي اسالمی  ين پيشنهاد میبنابرا. ريزي مانند شفافيت و پاسخگويی مغاير است بودجه

در سال جاري گزارش کاملی از نحوه مصرف اين اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسی و 

 .ها کند تصويب بودجه سال آينده سعی در محدود کردن اين رديف

 

 6934تغييرات اعتبارات متفرقه در اليحه و قانون بودجه . 7جدول 
 (ريال ميليارد)

 شرح اي هزينه اي هاي سرمايه دارايي تملك جمع

 اليحه 344,229 239,192 583,399

 قانون 426,192 249,224 675,214

 تغييرات 81,981 9,834 91,815

 

 اختصاصي درآمدهاي. 1

هزار ميليارد ريال در قانون  521هزار ميليارد ريال در اليحه به  511درآمدهاي اختصاصی از حدود 

 .زايش يافتبودجه اف

 

 اعتبارات استاني. 7

اما مصارف . هزار ميليارد ريال در قانون نسبت به اليحه بدون تغيير ماند 848استانی با  درآمدهاي

هاي  تملك دارايی. اي تغييرات چشمگيري کرده است هاي سرمايه خاص تملك دارايیطور  به ها و استان

ميليارد  856ريزي و توسعه استان است با افزايش  هاي که توزيع آن در اختيار شوراي برنام سرمايه

 (. ميليارد ريال 53,856)ريالی همراه بود 

يافته  و مناطق کمتر توسعه( سوم يك)خيز و گازخيز  هاي نفت در حالی که در اليحه دولت سهم استان

در مصوبه مجلس  ,(هزار ميليارد ريال 22به ميزان )شد  درصد بود که از سهم دولت محاسبه می 2 (دوسوم)
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درصد افزايش يافت و مبناي محاسبه نيز از سهم دولت به  3درصد به  2و بنابر حكم برنامه ششم توسعه 

هزار ميليارد ريال  48ها به  بنابراين سهم اين استان .کل عوايد حاصل از صادرات نفت و گاز تغيير يافت

درصد کل منابع عمومی  3مكانات کشور به ميزان اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از ا. افزايش يافت

همچنين با مصوبه مجلس بنابه . هزار ميليارد ريال افزايش يافت 117هزار ميليارد ريال به  95بودجه نيز از 

هاي  هزار ميليارد ريال براي ارتقاي شاخص 31مبلغ ( «128»ماده « ج»بند )احكام برنامه ششم توسعه 

ميليارد ريال براي توسعه ورزش در  7567مبلغ ( (129)ماده )دفاع مقدس و  برخورداري مناطق عملياتی

 .گيرد جوانان و آموزش و پرورش قرار می هاي ورزش, اختيار وزارتخانه

 

 تراز کلي بودجه. 8

هزار ميليارد  3,187حدود  1396بينی تحقق ارقام, منابع عمومی دولت در سال  فروض پيشبراساس 

هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع  282که در مقايسه با رقم قانون حدود  ريال محقق خواهد شد

هاي تملك  اين ميزان عدم تحقق عمدتاً از طريق عدم تخصيص اعتبار به طرح. خواهيم داشت

جويی در اعتبارات  هزار ميليارد ريال و تا حدودي صرفه 122اي به ميزان حدود  هاي سرمايه دارايی

 .اهد شداي جبران خو هزينه

از ( جاري)ها  هزينه 1396ارقام مصوب قانون بودجه براساس پيداست,  12همانطور که از جدول 

ها  عبارت ديگر براي انجام هزينه به. تر است هزار ميليارد ريال افزون 797درآمدها به ميزان 

فت خام اين کسري از طريق فروش ن. ايم هزار ميليارد توماني مواجه 80با کسري حدود ( جاري)

براساس همچنين . شود مالی میتأمين ( فروش اوراق تعهدزا مانند اسناد خزانه اسالمی)و استقراض 

هزار ميليارد  714( عمدتاً فروش نفت خام)هاي ملی  ارقام مصوب قرار است دولت با فروش سرمايه

ها  ا صرف هزينهو مابقی آن ر( تبديل سرمايه نفت به انواع ديگر سرمايه)گذاري  ريال صرف سرمايه

رسد در  مینظر  به هاي پيش و با توجه به عملكرد سال گذشته مالی دولت برخالف سال. کند( جاري)

 .سال جاري, ترازهاي بودجه نسبت به رقم مصوب تغيير فاحشی نداشته باشد

 

 6931 و 6935هاي  سال در بودجهاي  ترازهاي بودجه. 8جدول 
 (هزار ميليارد ريال)

6931 6935 
 حشر

 قانون عملكرد قانون بيني عملكرد پيش

 تراز عملياتی -564 -613 -797 -629

 اي سرمايهتراز  216 325 476 381

 تراز مالی 348 288 321 228



 

 

 

 

 گيري و پيشنهاد نتيجه

با توجه به عملكرد ارقام بودجه در سال گذشته6 وضعيت بازار نفت و شرايط بازار در  .6

 هزار ميليارد 96687در حدود ر سال جاري منابع عمومي دولت شود د بيني مي مجموع پيش

 .ريال محقق شود

بيني  با توجه به عملكرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرايب حقوقي کارکنان پيش

 900هزار ميليارد ريال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق  26275 ها در حد شود هزينه مي

هاي مالي6 منابع در دسترس براي اختصاص به  داراييهزار ميليارد ريالي در قسمت تملك 

البته در . هزار ميليارد ريال خواهد بود 162اي مبلغ  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح

ها در  اي را مبنا قرار دهيم, هزينه صورتی که عملكرد سه سال گذشته دولت در بخش اعتبارات هزينه

يعنی اعتبارات . روبرو خواهد شد 1395د سال درصدي نسبت به عملكر 22با رشد  1396سال 

مبلغ يابد, در اين صورت با ثبات ساير فروض  هزار ميليارد ريال تحقق می 2,483اي برابر  هزينه

هزار ميليارد ريال خواهد  404اي برابر  هاي سرمايه هاي تملك دارايي براي طرحباقيمانده 

هاي دولت به پيمانكاران  ات صرف بازپرداخت بدهیاز آنجا که بخش قابل توجهی از اين اعتبار .بود

اما بار بدهی دولت  ,هاي عمرانی نخواهد داشت بخشی به طرح ي بر رونقتأثيرمدت  شود, در کوتاه می

 .تر خواهند شد آن پيمانكاران نيز توانمند  تداومدرصورت تر شده و  سبك

اي در دست اجرا در  رمايههاي س اييهاي تملك دار با توجه به رکود نسبي حاکم بر طرح .2

جويي هرچه  ضرورت دارد دولت براي تحقق هرچه بيشتر منابع و صرفه چند سال اخير

 .ها اهتمام جدي به خرج دهد بيشتر هزينه

بيني منابع نفتي بيش از واقع الزم است دولت در ايجاد تعهدات جديد  با توجه به پيش .9

 .هاي غيرضروري اجتناب کند ز هزينهنهايت احتياط را به عمل آورد و تا حد امكان ا

و با اصول  بر عملكرد مبتنيريزي  هاي متفرقه با بودجه با توجه به اين که وجود رديف .4

شود مجلس شوراي  ريزي مانند شفافيت و پاسخگويي مغاير است6 پيشنهاد مي متعدد بودجه

طالبه کند و در اسالمي در سال جاري گزارش کاملي از نحوه مصرف اين اعتبارات از دولت م

 .ها کند مرحله بررسي و تصويب بودجه سال آينده سعي در محدود کردن کامل اين رديف

 

 



 

 

 

 

 

 65438:مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

 از اليحه تا قانون کل کشور 1396بودجه سال : عنوان گزارش

 

 

 

 

 ( گروه بودجه)مطالعات اقتصاد بخش عمومی  :نام دفتر

 فياضی محمدتقی :  تهيه و تدوين

 نيك سيدهادي موسوي: اظهارنظرکننده

 محمد قاسمی, رضا زمانی :ناظران علمي

 کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات :متقاضي

 ـــــ: ويراستار تخصصي

 ـــــ: ويراستار ادبي
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