
 

 

 

 

 

 

 

 

 کل کشور 1396  الیحه بودهج سال ربرسی

کات مهم و محوراهی تصمیم. 2  گیری ن

 )وریایش اول(
 

 

 

 

 

 

 230: موضوعي كد

 15200مسلسل: ه رشما

 1395ماه دي

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهش

 مطالعات اقتصاد بخش عموميدفتر: 



 خدا نامبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب فهرست
 

 1 ............................................................................................................................................................................................................................ چكيده
 7 ............................................................................................................................................................................................................................. مقدمه

 11 ........................................................................................................................................................................................ مصارف و منابع ترکيب. 1
 11 ...................................................................................................................................................... اليحه در کشور کل بودجه منابع. 1-1
 12 ............................................................................................................................................... بودجه اليحه در دولت عمومي منابع. 2-1
 14 ........................................................................................................................................................................... دولت عمومي مصارف. 3-1
 15 ................................................................................................................................. عمومي مصارف و منابع تحقق ميزان برآورد. 4-1

 17 .............................................................................................................................................................................. 1396 بودجه مهم محورهاي. 2
 17 ....................................................................................................................................................................... (صادرات و قيمت) نفت. 1-2
 18 ............................................................................................................................................................................... ملي توسعه صندوق. 2-2
 19 .............................................................................................................................................. ارزي ذخيره حساب از برداشت اجازه. 3-2
 20 ........................................................................................................................................................................ افزوده ارزش بر ماليات. 4-2
 20 .......................................................................................................... (اسالمي خزانه اسناد و صكوك مشارکت،) تعهدزا اوراق. 5-2
 22 ................................................................................................ هاشهرداري و دولتي هايشرکت به بهادار اوراق انتشار اجازه. 6-2
 23 .................................................................................................................................................................................هايارانه هدفمندي. 7-2
 25 ........................................................................................................................................................................................ استاني اعتبارات. 2-8
 25 ................................................................................................................................................................ دولتي خدمات برخي تعرفه. 9-2
 26 ................................................................................................................................................................................... متفرقه هايرديف. 2-10

 26 ................ (است نداشته بازتاب بودجه در ولي دارد را عمومي منابع ماهيت که اعدادي و ارقام) بودجه جامعيت. 11-2
 26 .............................................................................................................. کشور کل بودجه با غيردولتي عمومي نهادهاي بودجه ارتباط. 12-2
 27 ...................................................................هارديف برخي مقابل در يك عدد دادن قرار دليل به بودجه سقف بودن باز. 13-2
 27 ............................................................. هارديف يا و جداول ميان در گسترده اعتباري هايجابجايي انجام حق اعطاي. 14-2

 27 ........................................................................................................................................................................... بودجه و برنامه ارتباط. 2-15
 28 .................................................................................................................................................................................... عمراني هايطرح. 2-16

 28 .............................................................................................. عمراني هايطرح از برداريبهره در خصوصي– عمومي مشارکت. 2-17
 29 ......................................................................................................... مزايا و حقوق ثبت سامانه اندازيراه و خزانه در وجوه تمرکز. 2-18
 30 ...................................................................................................... دولتي هايبانك سرمايه افزايش براي مرکزي بانك به تكاليف. 2-19

 31 ......................................................................................................................................1396 سال در دستمزد و حقوق هايهزينه. 20-2
 32 ........................................................................................................................................... خارجي مالي تسهيالت سقف افزايش. 21-2
 33 ......................................................................................................................................................................... اختصاصي درآمدهاي. 22-2
 33 ................................................................................................................................................................................... خارجي استقراض. 23-2

 33 .......................................................................................................................................................................... مجلس گيريتصميم محورهاي. 3
 35 ............................................................................................................................................................. مصارف و منابع کردن واقعي. 3-1



 35 ............................................................................................................................................................... ششم برنامه با بودجه رابطه. 2-3
 35 .......................................................................................................................................................... ملي توسعه صندوق از استفاده. 3-3
 36 ......................................................................................................................................................... ارزي ذخيره حساب از استفاده. 3-4
 36 ...................................................................................................................................................... تعهدزا اوراق انتشار حجم تعيين. 3-5
 36 ............................................................................................................................................... هايارانه هدفمندکردن تكليف تعيين. 6-3
 37 ............................................................................................................................................................... بودجه سقف کردن مشخص. 7-3
 37 ......................................................................................................................................................... اعتبارات جابجايي سقف تعيين. 8-3
 37 ........................................................................................... عمراني هايطرح در خصوصي ـ عمومي مشارکت تكليف تعيين. 9-3

 37 ................................................................................................................. دستمزد و حقوق مديريت و خزانه در وجوه تمرکز. 10-3
 38 .................................................................................................................................................... دولتي هايبانك سرمايه افزايش. 11-3
 38 .................................................................................................................................................................................دستمزد و حقوق. 12-3
 38 ........................................................................................ خارجي مالي تسهيالت سقف و خارجي استقراض تكليف تعيين. 13-3

 

 





 

 _______________________________________________________________________  
 

 

1 

 كل كشور 1396بررسي الیحه بودجه سال 
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 چکیده 

 است: مشخص چهار هدف را دنبال كردهصورت به الف( این گزارش

 .کرده است ارائهاساس آنچه دولت تصويري از اليحه بودجه بر ارائه. 1

  .شده در اليحه بودجهبيني پيشتحليل امكانپذيري تحقق منابع و مصارف . 2

 .بودجه مرحله تهيهراهبردهاي دولت در تشريح  .3

 گيري کند. راهبردهايي که مجلس شوراي اسالمي بايد درباره آنها تصميمبيان . 4

فراواني وجود دارد که اي همينه شده است شرايط زئبه مجلس ارا 1396زماني که اليحه بودجه  در 

 :از عبارتند آنها ازثيرگذار باشند. برخي أتواند بر تصويب بودجه و بعد از آن بر تحقق آن تمي

 ،توسعه ششم برنامهمحتوي  .1

 ،1396 سال جمهوريرياست انتخابات .2

 ،دستمزد و حقوقتعيين و پرداخت  نظام يياارناک شدن مشخص .3

جاري و در عين حال کاهش شديد هاي قيمت بهجاري و عمراني هاي هزينه افزايشحجم انبوه  .4

 ،اخير يهاسال درهاي حقيقي قدرت خريد دولت به قيمت

 ،کشور در رکودي شرايط از اندك و تدريجي خروج .5

 ،برجام مسئلهاقتصادي و هاي تحريم تداوم يا عدم تداوم .6

 ،کشورافزايش توليد  ونفت  قيمت نسبي ثبات .7

 .دولت و لزوم مديريت آنهاي انبوه بدهي حجم .8

 

 ب( تركیب منابع و مصارف 

شده است که  بينيپيشهزار ميليارد تومان  1085ل کشور حدود ، بودجه ک1396 بودجه اليحه در

دهد. مي تشكيل هابانكي دولتي و هاشرکترا بودجه  سوم آن را بودجه عمومي و دوسوم آنحدود يك

هزار ميليارد تومان آن  320هزار ميليارد تومان است که حدود  371منابع بودجه عمومي کشور حدود 

دهد. منابع مي را درآمدهاي اختصاصي تشكيل هزار ميليارد تومان آن 51را منابع عمومي دولت و حدود 

(، واگذاري تومان ميليارد هزار 160) درآمدها جزء سه از (تومان ميليارد هزار 320) عمومي بودجه
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عمدتاً استقراض و فروش  ماليهاي و واگذاري دارايي هزار ميليارد تومان( 116)اي هسرمايهاي دارايي

 است.  شدهميليارد تومان( تشكيل  هزار 44) هاهاي مالي مانند سهام شرکتدارايي

 حاصل منابع ،شود بنديطبقه غيرنفتي و نفتي منابعصورت به دولت عمومي منابع که صورتي در

. برخي بيني شده استپيش تومان ميليارد هزار 209و منابع غيرنفتي  تومان ميليارد هزار 111 نفت از

(، سود سهام تومان ميليارد هزار 113درآمدهاي مالياتي ) :از اقالم عمده منابع غيرنفتي عبارتند از

 (.تومان ميليارد هزار 5/32) مالي اوراق فروش و( تومان ميليارد هزار 5/13دولتي )ي هاشرکت

(، تومان ميليارد هزار 236) ياهزينهاعتبارات عمومي دولت از سه بخش  مصارفدر سمت مصارف، 

هاي ميليارد تومان( و تملك دارايي هزار 63عمراني )هاي طرحاي يا سرمايه هاياعتبارات تملك دارايي

 عمده. اقالم استشده  تشكيلهزار ميليارد تومان(  21)هاي دولت( )عمدتاً بازپرداخت بدهيمالي 

 هدفمنديارقام قانون  ازجداي  که تومان ميليارد هزار 21)ها يارانه :از عبارتند دولت جاريهاي هزينه

ميليارد تومان(  هزار 95)يا حقوق و دستمزد کارکنان فعلي دولت (، جبران خدمات کارکنان هاستهياران

 هزار ميليارد تومان(.  73)يا پرداخت حقوق بازنشستگان و رفاه اجتماعي 

هزار ميليارد تومان منابع  320دهد که از رقم مجلس نشان ميهاي مرکز پژوهشهاي بررسي

هزار ميليارد تومان عدم  62هزار ميليارد تومان آن محقق شود ) 258در نهايت حدود  عمومي دولت،

هزار ميليارد تومان،  213جاري حدود هاي مصارف عمومي نيز انتظار است که هزينه موردتحقق(. در 

هزار ميليارد تومان محقق  12دولت هاي هزار ميليارد تومان و پرداخت بدهي 33عمراني حدود هاي طرح

 شود. 

 

 1396بودجه ج( محورهاي مهم 

دالر، صادرات نفت و ميعانات  55به قيمت هر بشكه نفت خام  فروشفرض دجه با در اليحه بونفت:  .1

تومان، منابع نفتي در  3300حدود ميليون بشكه در روز، نرخ برابري ريال به دالر  53/2گازي معادل 

هزار  74حدود اين رقم  1395هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است )در بودجه  111حدود 

 محقق آينده سال در نفتي منابع تومان ميليارد هزار 100 حداقل که استميليارد تومان بود(. انتظار 

کسري مين أشود که دولت براي تمي باعث ايران در پوليهاي سياست بر ماليهاي سياست تسلط. شود

سازوکاري  بايد کار اين از لوگيريج براي. کند اقدامجمله افزايش نرخ ارز بودجه خود از طرق متفاوت از

ارزي هاي اتخاذ شود که درآمدهاي مورد نياز دولت از منابع نفتي مستقل از نرخ ارز باشد و سياست

 در آن اثرگذار نباشد. دولت مالي نيازهايبراساس عرضه و تقاضاي بازار باشد و 

 درصد 20سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت و ميعانات گازي و گاز  صندوق توسعه ملي: .2

 افزايش به مقاومتي اقتصاد و ششم برنامه کليهاي سياست در. است شده گرفته نظر در 1396 سال براي

هاي ههزين حقيقي مقادير اينكه مالحظه با حال اين با شده کيدأت ملي توسعه صندوق سهم تدريجي
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کار با احتياط و تدبير انجام  ايننداشته الزم است که  ندانياخير تغيير چي هاسالجاري و عمراني در 

 يت امنائاختيارات هي( «د»و  «ج»و  «ب»اليحه بودجه )بندهاي  «4»گيرد. همچنين از طريق تبصره 

 صندوق توسعه ملي تضعيف شده است. 

 شده بينيپيش بودجه، اليحه« 1» تبصره «ج» بند در :ارزي ذخیره حساب از برداشت اجازه .3

 ريال ميليارد هزار 1161 از کمتراي هسرمايهاي دارايي واگذاري محل از دولت منابع چنانچهکه  است

کند. اين  اقدام مالي بهادار اوراق واگذاري محل از کفايت عدم صورت در و ارزي ذخيره حساب از شود

 ه متمم بودجه در حين تصويب بودجه است. ئواقع اراامر در

ها درصد آن براي شهرداري 3درصد است که  9افزوده نرخ ماليات بر ارزشافزوده: مالیات بر ارزش .4

 32بودجه سهم دولت  اليحهسالمت است. در بخش ن نيز براي آدرصد  يك ودرصد براي دولت  5و 

 هزار ميليارد تومان آن محقق شود.  29شده است و انتظار است که حداقل  بينيپيشهزار ميليارد تومان 

 منابع طرفدر  ،1396 بودجه اليحه در(: اسالمي خزانه اسناد و صکوك)مشاركت،  تعهدزا اوراق .5

هزار  20) است شده بينيپيش «5» تبصره در مالي اوراق فروش از منابع تومان ميليارد هزار 5/32 حدود

براي تسويه مطالبات قطعي  تومانهزار ميليارد  5/7 ،«ب»هاي عمراني در بند براي اجراي طرح تومانميليارد 

 (. «و»هاي دولت در بند براي تهاتر بدهي تومانهزار ميليارد  5و  «هـ»اشخاص حقيقي و حقوقي در بند 

براي بازپرداخت اصل و سود اوراق  تومانهزار ميليارد  5/14در طرف مصارف، حدود  همچنين

هاي ، تسويه بدهيتومانميليارد  50سررسيد شده در نظر گرفته شده است )تسويه مطالبات اشخاص 

و بازپرداخت اصل  تومانهزار ميليارد  5/8، بازپرداخت اسناد خزانه اسالمي تومانهزار ميليارد  5دولت 

 (. تومانهزار ميليارد يك عمراني هاي اوراق مشارکت طرح

هزار ميليارد ريال اوراق براي  50، رقمي معادل «5»تبصره  «ح»بر موارد فوق در بند  عالوه

بودجه  که دهدمي نشان امربازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در نظر گرفته شده است. اين 

 وابستگي کنار در و داده افزايش را دولتهاي بدهي سرعتبه که است مسيريورود به  حال در دولت

 امر اين تداوم. شود وابستهدولت هاي بدهي بازپرداخت براي مالي اوراق انتشار به اقتصاد نفت، به اقتصاد

 .دهد قرار تنگنا در هم را دولتتواند مي خصوصي، بخش ظرفيت تهديد ضمن بلندمدت در

به  «5»، از طريق تبصره 1396در اليحه بودجه  ها:ي دولتي و شهرداريهاشركتاوراق بهادار  .6

به شرکت  وهزار ميليارد تومان  20دولتي اجازه انتشار اوراق مالي تا سقف ي هاشرکتو ها شهرداري

هزار ميليارد تومان اوراق  20ميليارد دالر داده شده است. از  3نفت اجازه انتشار اوراق ارزي تا سقف 

هزار  5و ها هزار ميليارد تومان براي شهرداري 5دولتي، ي هاشرکت براي هزار ميليارد تومان 10 ،مالي

 درهايي ظرفيت چنين اينكه مالحظه بانظر گرفته شده است.  دروزارت نفت ي هاشرکتميليارد تومان 

 سال در آنها عملكرد که است انتظار نداشت توجهي قابل عملكرد و بود شده بينيپيش نيز 1395 سال

 .باشد اندك نيز آينده
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ميليارد دالر اوراق ارزي براي بازپرداخت اوراق سررسيد شده  3اجازه داده شده است همچنين 

هزار ميليارد تومان اوراق مالي ريالي  5اجازه انتشار بر اين عالوه و ايران منتشر شود نفتبه ملي شرکت 

 است.  داده شده ،دولت براي بازپرداخت اوراق مالي ريالي سررسيد شده به است که

 اجرايدر ، به دولت اجازه داده شده («14»)تبصره  1396در اليحه بودجه  ها:هدفمندي یارانه. 7

هزار ميليارد تومان از طريق اصالح قيمت کاالها و خدمات و  48تا مبلغ ها قانون هدفمندي يارانه

ه خدمات حمايتي ئنقدي و غيرنقدي و ارارا براي پرداخت يارانه  درآمد کسب کند و آناي هيارانهاي رديف

 و کمك به توليد و اشتغال تخصيص دهد. 

...( وحاصل از اصالح قيمت کاالها و خدمات )بنزين، گازوئيل، برق و گاز  درآمدواقعيت آن است که 

دليل ماهيت حقوقي تعريف شده براي سازمان به اما .است عموميو مصارف  منابع وجزو مصارف آن، 

  شود.نمي آورده عمومي بودجه سقف درها اين منابع و مصارف کردن يارانههدفمند 

ي هاشرکت :از عبارتند که شودمي توزيع بخش سه بين انرژيهاي حامل فروش از حاصل منابع

ها. يارانهو سازمان هدفمندي  هاها و دهياريشهرداري و ...(، رتواني پخش، و پااليشد )مانن نندهتوليدک

 شود.تعيين نميبر قواعد مشخص دقيق و مبتنيصورت به سهم هر يك از سه گروه مذکوردر حال حاضر 

موضوع هدفمندي مشخص  دردر عمل سهم طرح تحول سالمت، حمايت از توليد و ... نيز  همچنين

باال و درآمدي هاي که درباره حذف دهكهايي بر موارد مذکور تداوم يا عدم تداوم سياستنيست. عالوه

 مشخص نيست. در اليحه بودجه  ،به دولت تكليف شده بود 1395ثبت نام افراد جديد در سال 

درصد آن منابع استاني و  5/26 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، 320 از اعتبارات استاني: .8

 استانيصورت به عمومي مصارف طرف در اعتبارات درصد 5 فقطمابقي آن منابع ملي است در حالي که 

 حاکي امر اين و است استاني عمومي مصارف برابر 5 استاني درآمدهاي. است ملي آن درصد 95 و است

 .است کشوراداره  نظام تمرکز از

 شناسنامه، صدور)مانند  دولتي خدمات تعرفه بودجه، اليحه 16 جدول در :دولتي خدمات. تعرفه 9

 مانده ثابتها تعرفه ،موارد اکثر در 1395 سال با مقايسه در که شده هئارا( انتظامي خدمات گذرنامه،

 .است

شده توزيع  متفرقههاي رديف در عمومي منابع تومان ميليارد هزار 58 حدود :متفرقههاي ردیف. 10

هاي هزار ميليارد تومان عمراني(. هرچقدر اعتبارات رديف 24و اي ههزين تومان ميليارد هزار 34) است

 بر قواعد بيشتر خواهد شد. بر صالحديد به جاي رفتار مبتنياحتمال بروز رفتار مبتنيمتفرقه بيشتر باشد 

 اين و ندارند بازتاب بودجه جداول در که نداشده ذکر ارقامي بودجههاي تبصره در :بودجهجامعیت . 11

 ممكن است تحقق پيدا کند.عمل  در که باشد مقداري از کمتر بودجه منابع که شودمي باعث امر
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 ضرورت مشخص شدن ارتباط كلي بودجه نهادهاي عمومي غیردولتي با بودجه كل كشور:. 12

که در اختيار دارند و نوع وظايفي که درباره عموم منابعي لحاظ ماهيت به غيردولتي عمومي نهادهاي

منابعي را در اختيار دارند که بر اين حجم عالوه .هستند عمومي بخش از يئجزدهند مردم انجام مي

گيري درباره نحوه وصول منابع و محل نسبت به حجم منابع عمومي دولت قابل توجه است و تصميم

 الزملذا  .مصرف آنها بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور به اندازه بودجه عمومي دولت اهميت دارد

 اطالع جهت پيوستصورت به کشور کل بودجه اليحه هئارا زمان در آنها بودجه از کلي تصوير که است

توان به بودجه مي نهادهاي عمومي غيردولتي اينجمله که از شود هئارا مردم و مجلس نمايندگان

و بودجه سازمان مصارف صندوق توسعه ملي  و و بنيادهاي انقالب اسالمي نهادها بودجهها، شهرداري

 .کرد اشارهتأمين اجتماعي 

 شده داده قراراي هبودج رديف چندين عدد يك در مقابل در چند مورد، بودجه:بودن سقف  باز. 13

 به که است مختار دولت نتيجه در و نشود بسته کشور کل بودجه سقف که شودمي باعث کار اين. است

 .گرددمي نقض مجلس تصويبي صالحيت و کند عمل خود صالحديد

 ايهزينه اعتبارات درصد 10 تا اعتبار جابجايي حق« 16» تبصره در :اعتباري جابجایي حق ياعطا. 14

ستاد فرماندهي اقتصاد هاي درصد اعتبارات عمراني براي اجراي طرح 5اول و ششم( و  فصول)بجز 

و عمراني براي اي ههزار ميليارد تومان از اعتبارات هزين 10حق جابجايي « 17»مقاومتي و در تبصره 

 کند. مي داده شده است که اين امر صالحيت تصويب بودجه را نقضدولتي ي هابانكافزايش سرمايه 

مقايسه جداول کالن مالي اسناد برنامه ششم توسعه  :1396ارتباط برنامه ششم توسعه و بودجه . 15

مشابه  تقريباً 1396دهد که سرجمع منابع عمومي بودجه نشان مي 1396بودجه سال  کالنو جداول 

از تصويب برنامه ششم توسعه در  پساما ترکيب آن متفاوت است.  ،ارقام جداول کالن اسناد برنامه است

 ششم برنامه مالي کالن جداول با بودجه اليحه ارقام حد چه تا که شود مجدد بررسي است الزممجلس 

 .است سازگار توسعه

 در يك دهه گذشته روند کاهنده هانسبت اعتبارات عمراني به اعتبارات هزينه هاي عمراني:طرح. 16

اين امر در کنار رسيده است.  1395درصد در سال  15 حدودبه  1376درصد در سال  45داشته و از 

 چندان شود.هاي عمراني دواست تا مشكالت طرحآغاز صدها طرح عمراني جديد موجب شده 

با مالحظه روند کاهنده  خصوصي:-هاي عمراني از طریق مشاركت عموميطرحبرداري از بهره .17

تمام فراوان در کشور، دولت عمراني نيمههاي و وجود طرحاي هعمراني به هزينهاي نسبت اعتبارات طرح

 مشارکتيصورت به عمراني کشور راهاي کرده است که بخشي از طرح بينيپيشاليحه « 20»در تبصره 

هاي برداري از طرحدر بهرهاي هتواند نقش سازندمي برداري برساند. اين امرومي( به بهرهعم-)خصوصي

 است بهتر آن براي الزم اقدامات مجموعه و مذکور حوزهدليل گسترده بودن اما به ،ني داشته باشدعمرا

 .برساند سرانجام به اليحه تقديم با را کار اين دولت که
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اوليه انقالب هاي يكي از خواسته اندازي سامانه ثبت حقوق و مزایا:راه تمركز وجوه در خزانه و. 18

ي هاسالگيري خزانه واحد در کشور و تمرکز وجوه در آن بوده است که در مشروطه در نظام مالي، شكل

اي ه بود که در صورت تداوم آن مفسدهگذشته از طرق گوناگون از تمرکز وجوه در خزانه واحد عدول شد

شده است که  بينيپيش« 21»در تبصره  ،1396بودجه  اليحهآورد. در مي راي کشور به ارمغانبزرگ ب

 بينيپيشنجومي هاي حقوق چالشحل  برايبر آن خزانه کل کشور انجام گيرد. عالوهتمرکز وجوه در 

 . شودشده است که سامانه ثبت حقوق و مزاياي کارکنان دولت در مدت زمان يك سال محقق 

دولتي ي هابانكافزايش سرمايه  1395در اليحه بودجه سال  ي دولتي:هابانكافزایش سرمایه . 19

 به مجدداً امر اين 1395 بودجه اصالحيه درشده بود که در مجلس به تصويب نرسيد. سپس  بينيپيش

 نزد دولت سرمايه که است شده بينيپيش 1396 بودجه اليحه در مسير اين ادامه در. رسيد تصويب

 افزايش تومان ميليارد هزار 5 ميزان به برداشت اضافه و پرداختنيهاي حساب محل از دولتيي هابانك

 آن برعالوه. که اين امر به معناي دخالت دولت در سازوکار بانك مرکزي و پاداش به متخلفين است يابد

 سرمايه افزايش امكان متفرقههاي رديف و مالي و عمراني اعتبارات طريق از نيز تومان ميليارد هزار 10

اي، هاي بودجهدليل نقض مصوبات مجلس درباره رديفبه امر اين که است شده ديده هابانك

 .کندمي نقض را بودجه يتصويبهاي صالحيت

صريح کل پرداختي صورت به يكي از نقايص اليحه بودجه سنواتي آن است که و دستمزد: حقوق .20

 آمده گزارش در که فروضي برخي برت در آن قابل رديابي نيست. مبتنيدول حقوق و مزايا به کارکنان

 در بازنشستگان و شاغلين مزاياي و حقوق پرداخت براي تومان ميليارد هزار 150 حدود مجموع در است

 تومان ميليون 5/1 سقف تا دستمزد و حقوق که است شده بينيپيش همچنين. است شده گرفته نظر

 .باشد ماليات از معاف ماه در

 5 سقف تا خارجي استقراض اجازه بودجه اليحه« 3» تبصره «ب» بند در :خارجي استقراض. 21

مالي  ياتئجز و آن سازوکار اما ،است شده داده الملليبين نهادهاي و خارجيهاي دولت از دالر ميليارد

 آن مشخص نشده است. 

 

  بودجه الیحه درباره گیريتصمیم براي اسالمي شوراي مجلس راهبردهاي از برخي د(

  :از عبارتند

 مصارف، و منابع کردن واقعي .1

 تكليف ارتباط احكام برنامه و بودجه،  تعيين .2

 ملي، توسعه صندوق به مربوط ارقام و احكام تكليف تعيين .3

 رت عدم تحقق منابع حاصل از فروش سرمايه، وتكليف استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي در ص تعيين .4
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 ،1396تعهدزا و نحوه استفاده از آن در سال  اوراقحجم انتشار  تكليف تعيين .5

 ها،يارانه کردن هدفمند موضوع تكليف تعيين .6

 ،تعيين تكليف استقراض خارجي .7

 تعيين تكليف حداقل درآمد معاف از ماليات، .8

 ي دولتي،هابانكتعيين تكليف افزايش سرمايه  .9

 اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا،راهتمرکز وجوه در خزانه و تعيين تكليف  .10

 خصوصي، -عمراني از طريق مشارکت عموميهاي برداري از طرحبهرهتعيين تكليف  .11

 ،1396توسعه و بودجه ارتباط برنامه ششم تعيين تكليف  .12

 حق جابجايي اعتباري، ياعطاتعيين تكليف  .13

 سقف بودجه،تعيين تكليف  .14

 ها.و شهرداري دولتيي هاشرکتاوراق بهادار تعيين تكليف  .15

 

 مقدمه

 و بازتوزيعي حاکميتي، هايحوزه در دولت هايمأموريت و وظايف مالي تصوير کشور، هر ساليانه بودجه

 و وظايف انجام براي هادولت که راهبردهايي. است عمومي هايبنگاه و توسعه و عمران اجتماعي، تأمين

 و اقتصادي شرايط از طبيعي طوربه کنندمي انتخاب بودجه در مصارف و منابع تنظيم و خود هايمأموريت

 سال بودجه اليحه تنظيم و تهيه زمان شرايط هايويژگي ترينعمده. پذيرندمي تأثير اجتماعي و سياسي

 : از عبارتند 1396

 

  دهم مجلس ریزيبودجه تجربه اولین. 1

 ميان اين در .کرد خواهد بررسيرا دوران خود اي هبودج اليحه اولين دهم دوره اسالمي شوراي مجلس

در  تواندمي جديد مجلس در جديد هايايده وجود و دهم مجلس در قبل هايدوره نمايندگان تجربه وجود

 . باشد مؤثر کشور ريزيبودجه سطح يارتقا درصورتي که مديريت صحيحي اعمال شود 

 

  انتخابات سال و دولت بودجه آخرین. 2

 پولي و مالي سياستگذاري مالحظات بر تواندمي امر اين و است جمهوريرياست انتخابات سال آينده سال

 آن کاهش يا رکود از خروج براي انبساطي هايسياست انتخابات، به منتهي سال در عموماً. باشد تأثيرگذار

 تورمي هايهزينه و يافته افزايش توليد سطح آن نتيجه در کهاست  گرفته پيش در را رونق هايسياست و

 آثار که گيرد قرار کار دستور در هاييسياست که شودمي تالش همچنين. شودمي آشكار و ظاهر بعداً آن
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 ترجيحات بر( منفي يا مثبت) آنها تأثير حال عين در و بوده ترمدتکوتاه آنها سياسي و اجتماعي اقتصادي،

 طبيعي است انتخابات سال آينده سال اينكه مالحظه با. باشد مديريت قابل و بينيپيش قابل دهندگانيأر

  .کرد خواهند عمل بيشتري دقت با مالي هايسياستگذاري در مجلس و دولت که است

 

  مجلس در توسعه ششم برنامه. 3

 اسالمي شوراي مجلس دستور درهمچنان  توسعه ششم برنامه ،1396 سال بودجه هحالي تقديم زمان در

 که است طبيعي و دارد فرق قبل هايدولت رايج هايديدگاه با ششم برنامه درباره دولت ديدگاه نوع. است

برنامه  دربارهبر آن نتيجه نهايي حاصل شده و عالوه بود خواهد تأثيرگذار برنامه با بودجه رابطه بر امر اين

 مؤثر باشد.  1396تواند در بودجه سال ششم مي

 

  دستمزد و حقوق نظام یيآناكار شدن مشخص. 4

 سطح بهبود براي اساسي دستورکارعنوان يك نه تاکنون بهامتأسف ايران در عمومي بخش مديريت يارتقا

 و حقوق نظام عمومي، بخش مديريت محورهاي از يكي قرار نگرفته است. مدنظردر کشور  يافتگيتوسعه

 و ندمنظام وضعيت از ورکش در دستمزد و حقوق نظام اخير يهاسال در اينكه مالحظه با. است دستمزد

 هايضعف از يكي عنوانبه نجومي هايحقوق مسئله آن نتيجه در بود شده چندپارچه وخارج  سيستمي

 حال اين با .گيرد قرار دولت و مجلس کار دستور در بايد آن اصالح که گرديد عيان دستمزد و حقوق نظام

 . گيرد قرار مدنظر سنواتي هايبودجه در بايد نيز آن آثار

 

  اخیر يهاسال در حقیقي هايقیمت بهقدرت خرید دولت  كاهش. 5

 کنار در. است کرده تجربه را منفي رشدهاي هاسال برخي در و اندك رشد اخير يهاسال در ايران اقتصاد

 اما ،يافته افزايش اسمي قيمت به اينكه عليرغم( عمراني و جاري مخارج شامل) دولت عمومي مخارج آن

 از رشد ايجاد هايظرفيت که است آن يامعن به امر اين و است نداشته چنداني تغيير حقيقي قيمت به

 طريق از) انساني سرمايه يا( عمراني هايطرح طريق از) فيزيكي سرمايه در دولت هايگذاريسرمايه طريق

 در امر اين به که است الزم و نشده محقق چندان اخير يهاسال در...(  و سالمت و بهداشت آموزش،

 . گردد توجه پولي و مالي هايسياستگذاري

 

 كشور در ركودي شرایط از تدریجي خروج. 6

هاي متعدد به اقتصاد ايران در يك دهه گذشته از قبيل شوك افزايش درآمدهاي حاصل از شوك ورود

شوك و هاي انرژي برابري قيمت حامل 5/5نفت و بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران، شوك افزايش 

کشور هاي توليد در هاي اقتصادي گسترده به بنيانتحريمهاي ناشي از افزايش نرخ ارز و محدوديت
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جدي وارد کرد و عوارض ناشي از ساختارهاي ناسالم اقتصادي به شكل رکود تورمي گسترده و  آسيب

، 1393درصدي اعالم شده براي سال  3رغم رشد آشكار شد. به 1392و  1391ي هاسالعميق طي 

هلندي  آثار بعدي بيماري 1394از آهنگ رشد اقتصاد ايران کاسته شد. در سال  1394مجدداً در سال 

گذاران و هاي دولت منجر به پيگيري سياست صبر و انتظار از طريق سرمايهبا مسئله سياستگذاري

المللي مانند هاي نهادهاي بينخريداران گرديد و در نتيجه رشد اقتصادي درکشور منفي شد. بررسي

دهد مي نشان ميهاي مجلس شوراي اسالالمللي پول و نهادهاي داخلي مانند مرکز پژوهشصندوق بين

نيز در چارچوب  1396درصد خواهد بود. براي سال  5رشد اقتصادي کشور بيش از  1395که در سال 

دارد. با  بر رشد اقتصادي وجودهاي مبتنيه، انتظار تداوم سياستهاي کلي برنامه ششم توسعسياست

ابهام در جمله المللي ازط جديدي در اقتصاد بيندليل آنكه سال انتخابات بوده و شراياين حال به

هاي رشد بايد با احتياط وجود دارد در دستيابي به سياست جمهور جديد آمريكاهاي رئيسسياست

 بيشتري عمل کرد. 

 

  آمریکا انتخابات و اقتصادي هايتحریم رفع .7

ها بوده است اي و رفع تحريمهاي اصلي دولت در سه سال گذشته دستيابي به توافق هستهاز اولويت يكي

هاي اقتصادي کشور تدريج آثار آن بر سياسترسيد و انتظار بود که به نتيجهکه درنتيجه آن برجام به 

ين توليدکنندگان و هاي اقتصادي باعث ايجاد انتظارات بنمايان گردد. در حالي که موضوع رفع تحريم

کنندگان و به تأخير انداختن تصميمات آنها بوده است. در انتخابات آمريكا مسئله برجام نيز يكي مصرف

جمهور جديد نيز يكي از دستورکارها يسئتواند در دوران رل سياستگذاري مورد بحث بود که ميئاز مسا

ايران در برجام و سطح پايداري آن بر اقتصاد باشد. در نتيجه نوع تعامل ايران و کشورهاي طرف مذاکره 

 . استهاي مالي بر سطح دستيابي به اهداف سياست مؤثرتأثيرگذار خواهد بود و يكي از عوامل  ايران

 

  قبل سال با مقایسه در نفت تولید و قیمت تغییرات. 8

شدت در حال نوسان کل کشور، قيمت نفت به 1395بودجه و در زمان تهيه و تصويب  1394در سال  

سزايي داشت. نوسان منابع مالي در دسترس براي سياستگذاري مالي تأثير به بينيپيشبود و اين امر بر 

از ثبات بيشتري برخوردار بوده است.  1394کمتر بوده و در مقايسه با سال  1395قيمت نفت در سال 

ي که از قيمت نفت اندازاليحه بودجه چشمبازار نفت در زمان تدوين  درنوسان بر همين اساس، با وجود 

 اندازي مثبت است. وجود داشته چشم

 

  آن مدیریت لزوم و دولت هايبدهي انبوه حجم. 9

هاي اقتصاد ايران که هم در دوره قبل از انقالب و هم در دوره بعد از انقالب وجود داشته از ويژگي يكي
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صورت مجموع مشخص بهها و حتي دقيق به تفكيك دستگاهصورت به ها و اموال دولتآن است که بدهي

رسد که دولت برآورد است. به نظر ميصورت به شودنيست. به همين دليل هرآنچه در اين باره ارائه مي

بدهي بسيار بااليي به پيمانكاران بخش خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي و نظام بانكي دارد. 

هاي مالي هايي همچون استفاده از ظرفيتها در قانون رفع موانع توليد سياستبراي مديريت اين بدهي

نسبت به سال  1395در سال  که جديد مانند انتشار صكوك، انتشار اسناد خزانه و ... تعريف شده است

الزم است که در عين حال که هاي دولت اند. در مسئله تأمين مالي بدهيعملكرد بهتري داشته 1394

مسئله انباشت اين نوع  ،گيرندهاي جديد مالي از طريق ابزارهاي مالي مدنظر قرار ميسازيظرفيت

جاي بخش خصوصي )اثر در سنوات آتي و مسئله بازپرداخت آنها و مسئله جايگزيني دولت بهها دارايي

 راني( نيز مورد توجه قرار گيرند. برون

شرايط اقتصاد ايران در زمان تدوين و تصويب  هاي محيطي وکه در باال طرح شد زمينه محورهايي

هاي دولت در بودجه و توان سياستمياي هدهند. پس از مشخص شدن شرايط زمينبودجه را نشان مي

هاي دولت است، را بررسي کرد که در ادامه دهنده آثار مالي سياستتغييرات اعداد و ارقام که نشان

 ه شده است. ئگزارش ارا

دهد و پس از آن درجه تحقق ارائه مي را خش اول تصويري از منابع و مصارف دولتگزارش در ب اين

هاي هاي بعدي، به تفكيك مأموريتمنابع و مصارف بودجه تحليل شده است. با مالحظه اينكه در گزارش

مهم بخش عمومي )ازجمله آموزش و پرورش، دفاع و امنيت، آموزش عالي، سالمت، رفاه و...( بررسي و 

شوند، در اين گزارش فقط راهبرد کلي دولت در تراز کردن منابع و مصارف بودجه عمومي يل ميتحل

دولت ارائه شده و نشان داده شده است که ظرفيت تحقق منابع و مصارف بودجه کل کشور چقدر است. 

و  برآورد هستنددر اين بخش نشان داده شده است که برخي از منابع بودجه عمومي دولت، دچار بيش

هاي بودجه برخي از هزينه ،بيني دولت در اليحه بودجه باشددر صورتي که تحقق آنها کمتر از پيش

 ايندليل هاي عمراني ممكن است به سختي تأمين شود. در نتيجه در عمل بهازجمله اعتبارات طرح

ري برسند و برداتوانند به موقع به بهرههاي عمراني نميبرآوردها بخش قابل توجهي از طرحبيش

يابد. عدم برآورد واقعي منابع درواقع صالحيت قانونگذاري پيوسته افزايش ميصورت به هاي آنهاهزينه

کند و در عين حال حق مردم نسبت به دولت در حوزه بودجه، که از طريق نظارت مجلس را تضعيف مي

دوم، محورهاي عمده شود. بر همين اساس در بخش يابد نيز دچار خدشه ميمجلس تحقق مي

بررسي شده است. در بخش پاياني  1396گيري دولت درباره بودجه سال سياستگذاري و تصميم

 گيري مجلس شوراي اسالمي درباره بودجه بيان شده است. محورهاي مهم تصميم
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 . تركیب منابع و مصارف1

تر بودجه صورت دقيقاين بخش ابتدا تصويري اجمالي از بودجه کل کشور ارائه شده و سپس به در

بر شود. پس از بررسي بودجه عمومي، تصوير واقعي از ميزان تحقق بودجه مبتنيعمومي دولت بررسي مي

 اطالعات در دسترس ارائه شده است. 

 

  الیحه در كشور كل بودجه منابع. 1-1

معادل  1396هاي دولتي در سال کل کشور متشكل از بودجه عمومي دولت و بودجه شرکتبودجه  منابع

از رشدي  1395شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال بيني پيش تومانهزار ميليارد  1085

هاي دولتي درصد برخوردار است. رشد مذکور در ارتباط با بودجه عمومي دولت و شرکت 9/10معادل 

 درصد است.  8/10و  6/10ترتيب برابر با به

 

   1396 سال بودجه الیحه در كشور كل بودجه منابع كلي شماي نمودار
 (ريال ميليارد)هزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بودجه كل كشور

10.849 

 درآمدهاي اختصاصي

511 

 اقالم دوبار منظور شدهكسر 

(427) 

 منابع عمومي دولت

3.200 

 دولتي هايشركت بودجه

7.565 

 بودجه عمومي دولت

3.711 

 

هاي ماليواگذاري دارایي  

443 

 ايهاي سرمایهواگذاري دارایي

1.161 

 درآمدها

1.596 
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  بودجه الیحه در دولت عمومي منابع. 2-1

 اليحه در دولت عمومي منابع. دهدمي تشكيل دولت عمومي بودجه را کشور کل بودجه از سوميك تقريباً

هزار ميليارد  3.200اي و مالي معادل سرمايه هايدارايي واگذاري درآمدها، از متشكل 1396 سال بودجه

درصد  9د حدواز افزايشي  1395شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال بيني ريال پيش

بيني عملكرد منابع عمومي دولت در برخوردار است. اين در حالي است که رشد مذکور نسبت به پيش

رشد  1395درصد است. بنابراين هر چند رقم اليحه نسبت به قانون سال  40معادل  1395سال 

هدف به رسد در صورت تحقق کامل منابع عمومي در سال بعد با توجه نظر مياما به ،تري داردمعقول

فشار منابع بيشتر روي عوايد حاصل از نفت و  البتهرقمي، بودجه انبساطي بسته شده است. تورم تك

قيمت نفت از ريسك باالتري برخوردار است.  ،دهنده آنبين متغيرهاي تشكيل ميعانات گازي است که در

 ريال ميليارد هزار 20طوري که با هر يك دالر کاهش قيمت نفت، سهم دولت از عوايد نفتي به ميزان به

هاي کلي( و همانند سال قبل يابد. البته سهم صندوق نيز به نفع دولت )و برخالف سياستکاهش مي

 نظر گرفته شده است.  دردرصد  20

 که درآمدهايي که است شدهبيني پيش1396 بودجه اليحه در آمده 1 جدول در که طورهمان

 هزار 1.596 حدود...(  و خدمات و کاالها ارائه ماليات،)شامل  آوردمي دستبه آينده سال در دولت

 طريق از ريال ميليارد هزار 1.161 حدود که است کرده بينيپيش دولت همچنين. است ريال ميليارد

 درآمدهاي برعالوه. آورد دستبه است، نفت درآمدهاي آن اصلي سهم که ايسرمايه هايدارايي فروش

 واگذاري طريق از ريال ميليارد هزار 443 حدود که است کرده بينيپيش دولت نفت، درآمدهاي و مذکور

 که آورد دستبه( صكوك فروش خزانه، اسناد فروش مشارکت، اوراق فروش)ازجمله  مالي هايدارايي

 سال در که شودمي بينيپيش شودمي مشاهده 1 جدول در که طورهمان. است ستقراضا آنها اکثر

 تواندنمي دولت که است طبيعي. باشد ريال ميليارد هزار 2.294 حدود دولت عمومي منابع عملكرد 1395

)اليحه  منابع ريال ميليارد هزار 3.199 حدود به امسال منابع ريال ميليارد هزار 2.294 از يكباره به

 کرده بينيپيش مجموع در خود اليحه در نيز دولت زيرا. يابد دست آينده سال در (1396بودجه سال 

 است اقالمي شامل عمومي منابع که اين ضمن. شود اضافه عمومي منابع به درصد 8 حداکثر که است

 .است برخوردار بااليي ريسك از ذاتاًتحقق آنها  که( نفتي عوايد)مانند 
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  1396 سال بودجه بینيپیش و اخیر يهاسال در دولت عمومي منابع عملکرد. 1 جدول

 (ريال ميليارد)هزار 

 شرح
1393 1394 1395 1396 

 الیحه بیني عملکردپیش قانون عملکرد عملکرد

 1.596 1.248 1.574 1.123 977 درآمدها

 1.161 748 790 673 631 ايهاي سرمايهواگذاري دارايي

 443 279 579 219 173 هاي ماليواگذاري دارايي

 3.200 2.275 2.944 2.017 1.783 عمومي دولت منابع جمع

 .است اعداد گردکردن دليلبه( وجود صورت)در  هاسرجمع در تفاوت :توضیح

 

در  2جدول  مطابقدهد. دست ميتري از ترکيب انواع منابع عمومي دولت را بهتصوير دقيق 2جدول 

تواند در سطح کلي به دو بخش منابع آورد ميدست ميمجموع کل منابع عمومي که دولت در سال آينده به

بيني کرده است مبلغ نفتي و منابع غيرنفتي تقسيم شود. منابع حاصل از نفت که دولت در اليحه بودجه پيش

بيني کرده است که درآمدهاي ت پيشهزار ميليارد ريال است. در بخش درآمدهاي غيرنفتي دول 1.111

بيني شده است که سود سهام هزار ميليارد ريال محقق شود. در کنار آن پيش 1.127مالياتي به ميزان 

هزار  325بيني کرده است که هزار ميليارد ريال محقق شود. همچنين دولت پيش 135ي دولتي هاشرکت

وراق مشارکت، اوراق اسناد خزانه اسالمي، و اوراق صكوك( ميليارد ريال از طريق فروش اوراق مالي )شامل ا

 هزار ميليارد ريال است.  502آورد مي دستبهدست آورد. ساير منابعي که دولت از طريق منابع غيرنفتي به

 

  1394. تركیب كلي منابع و مصارف عمومي الیحه بودجه سال 2 جدول

 (ريال ميليارد)هزار      دولت اصلي راهبردهاي بر تأكید با

 رشد )درصد( 1396 الیحه 1395 قانون منابع ردیف

 -5 2.089 2.199 غيرنفتي منابع 1

 8 1.127 1.038 مالياتي درآمدهاي 1-1

 -17 135 162 دولتي هايشرکت سهام سود 2-1

 -19 325 400 (صكوك خزانه، اسناد)مشارکت،  اوراق فروش 3-1

 -16 502 599 ساير 4-1

 49 1.111 745 نفت از حاصل منابع 2

 9 3.200 2.944 جمع
 .1395کل کشور و قانون بودجه سال  1396اليحه بودجه سال  :مآخذ

 1395اساس اصالحيه بودجه سال بر. است اعدادي آمده که در جداول قانون بودجه درج شده صرفاًدر بخش فروش اوراق  :توضیح

 سرجمع در آنها مبالغ اما ،شد صادر خارجي استقراض يا اوراق مجوزميليارد دالر  5هزار ميليارد ريال و معادل ريالي  930حداقل 

 .ه استنيامد 1395سال  بودجه
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  دولت عمومي مصارف. 3-1

اي( و هاي سرمايههاي تملك داراييطرح) ها، طرح عمرانيعمومي دولت از سه بخش هزينه مصارف

بيني کرده است که حدود شود. دولت پيشهاي مالي( تشكيل ميهاي دولت )تملك داراييپرداخت بدهي

 هزار 2.363هاي دولت حدود هزار ميليارد ريال براي اقالم مذکور هزينه کند. در اين ميان هزينه 3.200

ها ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که شامل حقوق و دستمزد، بازنشستگي، رفاه اجتماعي، يارانه

بيني کرده است که طبق روال هزار ميليارد ريال پيش 627هاي عمراني حدود شود. براي طرحو... مي

رت رعايت انضباط رسد در صونظر ميمحقق نخواهد شد. البته به اي از آنعمده ي گذشته بخشهاسال

سال گذشته  دچنمالي و تحقق عوايد حاصل از صادرات نفت عملكرد آن در سال آينده بسيار بهتر از 

هاي خود )بدهي هزار ميليارد ريال از بدهي 209بيني شده است که دولت حدود باشد. همچنين پيش

 مشارکت و ...( را پرداخت کند. مالي ازجمله بابت اصل و سود اوراق 

 

 (ريال ميليارد هزار)   ي اخیر هاسال. عملکرد مصارف عمومي دولت در 3 جدول   

 شرح
1393 1394 1395 1396 

 الیحه بیني عملکردپیش قانون عملکرد عملکرد

 2.364 1.915 2.138 1.707 1.438 ياهزينهاعتبارات 

 627 218 575 259 278 ايهاي سرمايهتملك دارايي

 209 125 231 23 45 ماليهاي تملك دارايي

  17  27 21 ( قانون تنظيم10عملكرد ماده )

 3.200 2.275 2.944 2.017 1.783 مصارف عمومي دولت جمع

 کردن اعداد است. دليل گردها )در صورت وجود( بهتفاوت در سرجمع توضیح:

 

دهد. بر و رفاه اجتماعي تشكيل مي 1يارانه کارکنان، خدمات جبران را دولت هايهزينه از ايعمده سهم

طور هاي جاري دولت به تفكيك اقالم عمده ارائه شده است. همانزيرمجموعه هزينه 4همين اساس در جدول 

هزار  1.887بيني کرده حدود هاي جاري که دولت پيشميليارد ريال هزينه هزار 2.364که مشخص است از 

 ميليارد ريال آن را براي سه قلم عمده يارانه، جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعي درنظر گرفته است. 

 80هاي عمراني ملي، حدود هزار ميليارد ريال براي طرح 308بخش اعتبارات عمراني حدود  در

هاي متفرقه در در رديف هاي عمراني استاني و مابقي آن براي طرح عمرانيهزار ميليارد ريال براي طرح

 نظر گرفته شده است. 
 

 

 

                                                 

 . شوندمي ديده بودجه در جداگانه هدفمندي هايپرداخت. 1



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

15 

 (ريال ميليارد هزار)  دولت عمومي مصارف عمده اقالم سهم. 4 جدول

 1396 الیحه 1395 قانون مصارف ردیف

 2.364 2.138 دولت جاري هايهزينه 1

 206 166 (چهارم)فصل  يارانه 1-1

 950 812 (اول)فصل  کارکنان خدمات جبران 2-1

 731 680 (ششم)فصل  اجتماعي رفاه 3-1

 477 480 ساير 4-1

 627 575 ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات 2

 308 287 (مليهاي )طرح 1 شماره پيوست 1-2

 239 218 متفرقه هايرديف 2-2

 80 70 استاني عمراني هايطرح 3-2

 209 231 مالي هايدارايي تملك 3

 3.200 2.944 جمع

 کردن اعداد است. دليل گردها )در صورت وجود( بهتفاوت در سرجمع توضیح:

 

  عمومي مصارف و منابع تحقق میزان برآورد. 4-1

 منابع. 1-4-1

بيني کرده بود. برآوردهاي ميليارد ريال پيش هزار 2.944عمومي دولت را  منابع 1395بودجه سال  قانون

هزار ميليارد ريال از رقم مزبور محقق شود )در  2.275کارشناسي حاکي است که تا پايان سال حدود 

 (. نيستوصول قابل بيني شده پيشاز منابع  ريالهزار ميليارد  670شود حدود بيني ميواقع پيش

هزار ميليارد ريال و منابع حاصل  216شود که درآمدها به ميزان بيني مي، پيش1396سال  براي

برآورد شده باشد. مهمتر از همه هزار ميليارد ريال بيش 156اي حدود هاي سرمايهاز واگذاري دارايي

هاي مالي هزار ميليارد ريالي که براي منابع حاصل از واگذاري دارايي 443اينها انتظار است که از حدود 

هزار ميليارد ريال تحقق يابد. عدم تحقق منابع مالي ناشي از فروش  196در نظر گرفته شده است، حدود 

شامل اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسالمي و اوراق صكوك( مهمترين دليل عدم ) انواع اوراق تعهدزا 

شود بيني ميدر مجموع پيشهاي مالي است. درصدي منابع در بخش واگذاري دارايي 55د تحقق حدو

عدم تحقق  )ميزاند ريال تحقق يابد رهزار ميليا 2.582که منابع عمومي دولت در سال آينده حدود 

 .(هزار ميليارد ريال باشد 618حدود 

 . مصارف 2-4-1

 يايد تحقق دولت هايهزينه ريال ميليارد هزار 2.127 حدود که است انتظار مصارف بخش در 1396 سال در

 بينيپيش تحقق عدم ريال ميليارد هزار 236 حدود دولت ريال ميليارد هزار 2،364 رقم با مقايسه در که

 هايطرح براي ريال ميليارد هزار 627 حدود که است شده بينيپيش بودجه اليحه در مقابل در. شودمي
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 شامل) ريال ميليارد هزار 335 حدود شودمي بينيپيش که شود هزينه( ايسرمايه هايدارايي تملك) عمراني

 همچنين. يابد اختصاص آينده سال در عمراني هايطرح براي 1(مشابه موارد و تنظيم قانون( 10) ماده عملكرد

 . شود محقق دولت بينيپيش نصف حدود مالي هايدارايي تملك عملكرد که شودمي بينيپيش

 

 بیني عملکرد آنها . منابع و مصارف عمومي دولت سال جاري و سال آینده و پیش5 جدول
 (ريال ميليارد هزار) 

 شرح
1395 1396 

 بیني عملکردپیش الیحه بیني عملکردپیش قانون

 1.380 1.596 1.248 1.574 درآمدها

 1.005 1.161 748 790 ايهاي سرمايهواگذاري دارايي

 196 443 279 579 هاي ماليواگذاري دارايي

 2.582 3.200 2.275 2.944 عمومي دولت منابع جمع

 2.127 2.364 1،915 2.138 هاهزينه

 335 627 236 575 ايهاي سرمايهتملك دارايي

 119 209 125 231 هاي ماليتملك دارايي

 2.582 3.200 2.275 2.944 مصارف عمومي دولت جمع

  :اتتوضیح

 .است ديگر مشابه موارد و تنظيم قانون (12) و (10) ماده اعتبارات شامل ايسرمايه هايدارايي تملكـ 

 .است اعداد کردن گرد دليلبه( وجود صورت)در  هاسرجمع در تفاوت ـ

 

 :که دهدمي نشان عمومي مصارف و منابع بررسي

 مالياتي درآمدهاي ريال ميليارد هزار 1.127 حدود که است شده بينيپيش بودجه اليحه در 

 حدود که است انتظار جاري سال درآمدهاي تحقق ميزان و اقتصادي شرايط مالحظه با. شود محقق

 اقالم ميان در شده برآوردبيش قلم مهمترين. شود محقق مالياتي درآمدهاي ريال ميليارد هزار 1.052

 . است «حقوقي اشخاص ماليات» مالياتي، درآمدهاي

 ريال ميليارد هزار 135 دولتي يهاشرکت سهام سود که است شده بينيپيش بودجهاليحه  در 

 ميليارد هزار 15 حدود رسدمي نظربه ،1395 سال براي درصدي 83 عملكرد بينيپيش به توجه با و باشد

 . دارد وجود برآوردييشب ريال

 بودجه در ريال ميليارد هزار 1.111 حدوددر اليحه  نفتي هايفرآورده و نفت از حاصل منابع 

 شودمي بينيپيش (بشكه هر براي دالري 50 نفت ازجمله) مالحظاتي با که است شده گرفته نظر در

 . شودن محقق آن ريال ميليارد هزار 109 حداقل

                                                 

 ايهزينه اعتبارات بخش در بايد و استاي عمدتاً هزينهيابد، اختصاص ميقانون تنظيم  (12)( و 10اعتباراتي که براي ماده ) البته .1

 .شود بنديطبقه
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 امسال بودجه در( صكوك و خزانه اسناد و مشارکت اوراق) تعهدزا اوراق فروش از حاصل منابع 

 است درحالي اين. است يافته کاهش اندکي( قانون اصالحيه ارقام زا صرفنظر) گذشته سال با مقايسه در

 نيز آينده سال در که شودمي بينيپيش و اندنداشته جاري سال در توجهي قابل عملكرد اوراق اين که

 هاييرديف مصارف، بخش در اينكه دليلبه حالاين با. شود محقق آن از ريال ميليارد هزار 125 حدود تنها

 براي اوراق اين از حاصل منابع از دولت که است ممكن است نشده ديده تعهدزا اوراق اکثرتخصيص  براي

 . است استقراض نوعي به که کند استفاده خود جاري هايهزينه

 شده بينيپيش بودجهاليحه  در ريال ميليارد هزار 100 حدود دولتي يهاشرکت واگذاري 

 . دارد برآوردبيش ريال ميليارد هزار 40 حدود هاي کارشناسيبررسيطبق  که است

هزار ميليارد 2.582که حدود  رودميانتظار  ،اساس تصوير واقعي که از بودجه ارائه شدمجموع بر در

 ريال منابع عمومي در سال آينده محقق شود. 

فصول اول و )  شود آنچه را که دولت براي حقوق و دستمزدبيني ميبخش مصارف نيز پيش در

 مبلغي که برايطور کامل محقق شود. با توجه به منابع در دسترس و پس از کسر به ،ششم( آورده است

 335حدود  ،هاي عمراني باقي خواهد ماندهاي دولت مورد نياز است، آنچه براي طرحبازپرداخت بدهي

 هزار ميليارد ريال خواهد بود. 

 

 1396سال بودجه  مهم محورهاي. 2

 مهم محورهاي. است شده ارائه دولت گيريتصميم مهم محورهاي و کالن مالحظات بخش اين در

 ،بودجه هايتبصره طريق از يا ندرگذاتأثير مي عمومي بودجه مصارف و منابع بر يا دولت گيريتصميم

 برخي اينكه يا کنندمي ايجاد دولتي يهاشرکت يا هاوزارتخانه ها،دستگاه براي مجوزهايي يا تكاليف

 .اندکرده تعيين را مالي سازوکارهاي

 

 . نفت )قیمت و صادرات( 1-2

 210109 و 210101 هايرديف در ريال ميليارد هزار 1.110 حدود نفت از حاصل درآمد بودجه اليحه در

 (.زير)جدول  است شده بينيپيش
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 1396نفت در الیحه بودجه سال . 6 جدول

 توضیحات میلیارد دالر میلیارد ریال عنوان ردیف

1 
مجموع منابع حاصل از صادرات 

 نفت خام و ميعانات گازي:
  1-3و  1-2و  1-1مجموع رديف  74/50 

 1درصد رديف  5/14معادل  36/7  سهم شرکت نفت 2

3 
 کسر از پسمانده صادرات نقدي 

 نفت ملي شرکت سهم
 38/43  

 72/9  سهم صندوق توسعه ملي  4
درصد صادرات نفت خام و  20معادل 

  1-2و  1-1ميعانات گازي رديف 

5 

منابع حاصل از صادرات نقدي 

 از پسنفت خام و ميعانات گازي 

 ملي توسعه صندوق سهم کسر

 66/33 
درصد  4/66 تقريباًسهم دولت معادل  

 1رديف 

 مطابق با ارقام ريالي اليحه  66/33 1.110.894 دولت سهممنابع نفتي  6

 ض اليحه بودجهوفر

 55 :قيمت هر بشكه نفت )دالر(

  :ميزان صادرات نفت خام در روز )ميليون بشكه(

  :بشكه( هزارميزان صادرات ميعانات در روز )

 113(: بشكه هزار)فروش ميعانات گازي به پتروشيمي 

  :برابري ريال با يك دالرنرخ 
 

نسبت به  1396اليحه بودجه سال  در نفت درآمدهاي تغيير در مؤثر عمده ياجزا تغييرات مقايسه

 .است شده داده نشان 7 جدول در 1395 سال
 

  1396الیحه بودجه سال  نفتي درآمدهاي در مؤثر عمده متغیرهاي مقایسه .7 جدول

 1395سال  بودجه قانون و

 1396الیحه  1395قانون  

 55 40 بشكه نفت به دالر  قيمت هر

 53/2 36/2 مقدار صادرات به ميليون بشكه در روز 

 33000 30000 (دالر)نرخ برابري ريال 

 35 25 (درصد)وابستگي بودجه به نفت 

 66/33 5/24 (ميليارد دالر)منابع نفتي بودجه عمومي 

 111 5/74 (ميليارد تومانهزار )مقدار نفت در بودجه عمومي 

 

 . صندوق توسعه ملي 2-2

 صادرات از حاصل منابع از درصد 30 انهيسال که است شده مقرر ششم برنامه کلي هايسياست طبق

 سهم به درصد 2 ساليانه و شده واريز ملي توسعه صندوق به ،گاز صادرات خالص و گازي ميعانات و نفت

 ساليانه سهم که است شده مقرر نيز مقاومتي اقتصاد کلي هايسياست طبق همچنين. شود اضافه مذکور

 .يابد افزايش نفت به بودجه وابستگي قطع تا ملي توسعه صندوق
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 درصد 20 ملي توسعه صندوق سهم ،«1» تبصره «ب» بند مطابق، 1396 سال بودجه اليحه در اما

 .«شودمي تسويه و محاسبه سال يازدهم ماه از واريزي مبلغ» و شده تعيين

مديره و هيئتهيئت امنا  اتکل کشور با تضعيف اختيار 1396در اليحه بودجه سال  همچنين

، در استگيري در مورد منابع صندوق توسعه ملي صندوق که تنها مرجع صاحب صالحيت براي تصميم

 بندهاي زير مصارفي براي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده است: 

 گاز، و نفت باالدستي ايتوسعه هايطرح براي ارزي تسهيالت اجازه«: 4» تبصره «ب» بند 

  دولت، تضمين با ونقلحمل هايطرح براي ارزي تسهيالت اجازه«: 4» تبصره «ج» بند 

 تجهيزات خريد براي ارزي تسهيالت دالر ميليون 400 پرداخت اجازه«: 4» تبصره «د» بند 

 .عالي آموزش اتمؤسس وها دانشگاه تحقيقاتي هايآزمايشگاه

 شرح زير است:مغايرت اين احكام با ساير قوانين به

بر استقالل مصارف صندوق از تكاليف هاي کلي برنامه ششم مبنيسياست «10»بند  ت بامغاير ـ

 درصدي آن. 30اي و سهم بودجه

 هاي کلي اقتصاد مقاومتي.سياست« 18»بند  ت بامغاير ـ

  بر ممنوعيت پرداخت تسهيالت به دولت.قانون اساسنامه صندوق مبني ت بامغاير ـ

 

 ارزي ذخیره حساب از برداشت اجازه. 3-2

 از دولت منابع چنانچه» است کرده بينيپيش، 1396سال  بودجه اليحه« 1» تبصره« ج»در بند  دولت

 محل از شود، «ريال ميليارد هزار 1.161 از کمتر 1396 سال دراي هسرمايهاي دارايي واگذاري محل

 يا ارزي اوراق و تعهدزا بدهي اوراق واگذاري محل از کفايت عدم صورت در و ارزي ذخيره حساب منابع

 1 عدد درج با نيز 210111 رديف در. کند اقدام شده حاصل التفاوتمابه تأمين براي مالي اوراق ساير

 .است کرده فراهم نظر مورد برداشت براي رازمينه 

واقع اين رديف به شكل فعلي بدين معناست که در صورت کاهش قيمت و يا مقدار صادرات  در

نفت، دولت بتواند از منابع حساب ذخيره ارزي )در صورت وجود( و يا استقراض، سقف منابع مورد نظر 

اقع در ورا تحقق ببخشد بدون آنكه نيازي به مجوز مجلس داشته باشد.  1396از فروش سرمايه در سال 

 متمم بودجه در حین تصویب بودجه است.  مجوزاین حکم نوعي 

 دولت نيست معلوم هنوز باز شود تصويب نيز آن مممت بودجه اليحه ضمن در بپذيريم اگر حتي

 را( مالي اوراق ساير يا ارزي اوراق تعهدزا، بدهي اوراق ،ارزي ذخيره حساب از) استقراض توانسته چگونه

 واگذاري قسمت در رديف اين اصولي جايگاه! کند؟ بنديدسته ايسرمايه دارايي فروش قسمت در

 از بخشي اليحه، در استقراض مقدار شدن بزرگ از اجتناب براي دولت ظاهراً و است مالي هايدارايي

 .است کرده بنديطبقه بودجه ديگر هايقسمت در را آنها
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 افزودهارزش بر مالیات. 4-2

محل اجراي  بيني شده است که ازپيش 1396بخش ماليات بر کاالها و خدمات اليحه بودجه سال  در

ميليارد ريال از محل دو رديف جداگانه  320.200افزوده جمعاً درآمد مالياتي معادل قانون ماليات بر ارزش

 53.400درصد ماليات و  5افزوده با نرخ محل اجراي قانون ماليات بر ارزش ميليارد ريال از 266.800)

 حاصل( 2 دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون( 37) ماده موضوع درصد يك محل از ريال ميليارد

درصد نسبت به ارقام  26و  1395درصد نسبت به ارقام مصوب سال  7اين رقم از رشدي معادل  1.شود

هاي فوق و شده براي رديف بينيپيشدرآمدهاي اما برخوردار است.  1395عملكرد سال  بينيپيش

 ميليارد ريال است. هزار 29برآوردي معادل دچار بيش زير داليلهب

  1396،2افزوده در سال افزايش نرخ قانون ماليات بر ارزشعدم  .1

تبع آن کاهش فروش و در نتيجه کاهش ماليات ابرازي و بههايي از اقتصاد در بخشتداوم رکود  .2

 ،ي جاريهاسالافزوده در شزان مشمول قانون ماليات بر ارمؤدياز طرف 

از طرف فعاالن مستقر در  1396استرداد رقم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي مربوط به سال  .3

 .صنعتي و همچنين مناطق ويژه اقتصادي –مناطق آزاد تجاري 

 

 . اوراق تعهدزا )مشاركت، صکوك و اسناد خزانه اسالمي( 5-2

 منابع( الف

 از عمومي بودجه منابع از ريال ميليارد هزار 325 که است شده بينيپيش، 1396سال  بودجه اليحه در

 زير شرحبه آن تفصيل که شود تأمين اجاره صكوك و مشارکت اوراق اسالمي، خزانه اسناد فروش طريق

 :است

 اوراق فروش طريق از ريال ميليارد هزار 200 عمراني هايطرح اجراي ـ«5» تبصره «ب» بند

 ،(310108 رديف - 5 جدول) اسالمي

 مطالبات تسويه براي اول نوع اسالمي خزانه اسناد ريال ميليارد هزار 75 ـ«5» تبصره «هـ» بند

 ،(310103 رديف - 5 جدول) حقوقي و حقيقي اشخاص قطعي

 هايبدهي تهاتر منظوربه خزانه، تسويه اوراق ريال ميليارد هزار 50 انتشار ـ«5» تبصره «و» بند

 ( 310106 رديف- 5 جدول) غيردولتي طلبكاران به دولت

 

                                                 

 وارد بودجه عمومي منابع درآمدي هايرديف در هادهياري و هايرشهردا عوارض به مربوط درصدي 3 نرخ از حاصل درآمدي سهم شود توجه. 1
 افزودهارزش بر ماليات نرخ درصد 1 و افزودهارزش بر ماليات قانون افزودهارزش بر ماليات نرخ درصد 5 محل از منابع اين است شده مقرر و شوندنمي

 .شود محقق 1394 مصوب 2 دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون( 37) ماده موضوع

 .شود اضافه افزودهارزش بر ماليات نرخ به درصد يك سال هر كه بود شده مقرر توسعه پنجم برنامه قانون( 117) ماده« 2» تبصره مفاد براساس. 2
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 مصارف( ب

ديده  8شرح زير در جدول شماره هاي تخصيص اين منابع بهبخش مصارف بودجه عمومي نيز رديف در

 شده است: 

 رديف در اسالمي، اوراق محل از خصوصي حقوقي و حقيقي اشخاص قطعي مطالبات تسويه 

 ريال، ميليارد 500 رقم با ،101000-11

 (خزانه تسويه اوراق) خصوصي و تعاوني حقوقي و حقيقي اشخاص به دولت هايبدهي تسويه، 

  ريال، ميليارد هزار 50 رقم با ،13-101000 رديف

 با 14-101000 رديف جديد، اوراق انتشار محل از شده سررسيد اوراق سود و اصل بازپرداخت 

 ،(1) يك ميليون ريال رقم

 ريال، ميليارد هزار 85 رقم با 102000-3 رديف اسالمي، خزانه اسناد بازپرداخت 

 101000-1 رديف دولت، ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح مشارکت اوراق اصل بازپرداخت 

 .ريال ميليارد هزار 10 رقم با

بازپرداخت اصل و سود  برآورد عنوانبه ريال، ميليارد هزار 5/145در بخش مصارف  مجموع در

 .است شده بينيپيش، 1396اوراق سررسيد شده در سال 

 الیحه بودجه( اوراق تعهدزاي بدون درج در جداول ج

 انتشار کشور، کل 1396 سال بودجه اليحه «5» تبصره مختلف بندهاي در بر موارد قسمت قبل،عالوه

 . است نشده درج جداول در آن ارقام که شده بينيپيش زير تعهدزاي اوراق

 هايپرداخت جريان استمرار براي دوم نوع اسالمي خزانه اسناد انتشار ـ«5» تبصره «ز» بند

 ندارد، رديف جداول در که ريال ميليارد هزار 100 رقم با کشور کل داريخزانه

 اوراق سود و اصل بازپرداخت منظوربه دولت توسط اسالمي اوراق انتشار ـ«5» تبصره «ح» بند

 يك ميليون ريال آن رقم ،310107 رديف 5 جدول در که ريال ميليارد هزار 50 رقم با شده سررسيد

 .است شده درج (1)

 :حائز اهميت است دولت توسط تعهدزا اوراق انتشار مورد در ،نكات زير بنابراين

 بودجه سقف شده ارائه رقم اينكه بر عالوه ،«5» تبصره «ح» بند در شده پيشنهاد رقم درج عدم .1

 مشكل با احكام اين اجراي نحوه بررسي براي کشور محاسبات ديوان نظارت امكان کند،مي غيرواقعي را

 وپنجمپنجاه اصل با جداول در تعهدزا اوراق انتشار از حاصل منابع درج عدم همچنين،. کندمي روبرو

 ت دارد.مغاير اساسي قانون

 عبارتند دندار را سرمايه بازار در عرضه قابليت که تعهدزا اوراق انتشار براي دولت پيشنهادي رقم .2

هزار ميليارد  100اسناد خزانه اسالمي نوع دوم ) ،(ريال ميليارد هزار 75) اول نوع اسالمي خزانه اسناد :از

 بازپرداخت براي اسالمي اوراق و( ريال ميليارد هزار 200) عمراني هايطرح براي اسالمي اوراق ،ريال(
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 تواندمي مالي اوراق ريال ميليارد هزار 425 مجموع در(. ريال ميليارد هزار 50) سررسيد اوراق سود و اصل

 از خود کسري تأمين و بدهي بازار توسعه در دولت سياست نشانگر رقم اين. شود عرضه سرمايه بازار در

 ايجاد بدهي بازار سمت به جانشين بازارهاي از نقدينگي هدايت موجب که است بهادار اوراق انتشار طريق

 باعث هاسياست اين تداوم که شود توجه است الزم رويه اين اتخاذ در. شد خواهد دولت توسط شده

 يابد کاهش اقتصاد در خصوصي بخش نقش ويافته  گسترش عمومي بخش اندازه آينده در شود کهمي

 .است مغاير مقاومتي اقتصاد کلي هايسياست «17» و «16» بندهاي با که

 خزانه اسناد دولت، مشارکت اوراق) شامل 1395 سال ماهه 9 در دولتي بهادار اوراق عملكرد  .3

 243 مجموع در( بودجه اصالحيه اسالمي مالي اوراق و دوم نوع اسالمي خزانه اسناد اول، نوع اسالمي

( ريال ميليارد هزار 705) شده ذکر اوراق مورد در مصوب اعتبار با مقايسه در که بوده ريال ميليارد هزار

 نيز 1396 سال در شده ذکر اوراق براي مذکور رقم بنابراين،. دهدمي نشان را درصدي 34 تحقق

 . شد خواهد آتي يهاسال در دولت مالي توازن عدم به منجر و دارد برآورديبيش

 بازپرداخت براي بهادار اوراق( «5» تبصره «ح» بند) يتومان ميليارد هزار 5 رقم گرفتن نظر در .4

 تعهدات اين پرداخت امكان که دهدمي نشان دولت توسط ،1396 سال در شده سررسيد اوراق سود و اصل

 سود و اصل تسويه برمبني روند اين ادامه خطر بايد بنابراين،. خواهد شد مواجه چالش با 1396 سال در

 ممنوع دولت برايرا  روش اين انتخاب و داشت نظر در را جديد اوراق انتشار محل از شده سررسيد اوراق

 . يابد افزايش بااليي بسيار سرعت با دولت يهابدهي که شد خواهد باعث آن تداوم چراکه. کرد

 منتشر اوراق سود و اصل تسويه 1396 سال بودجه اليحه «5» تبصره «ح» و «هـ» بندهاي در .5

 اساسي قانون ودومپنجاه اصل و ريزيبودجه اصول با که شده بينيپيش «بودجه سرجمع» از شده

 نوع اين تصويب صورت در کشور محاسبات ديوان نظارت امكان اينكه دليلبه همچنين. دارد مغايرت

 . است مغاير نيز اساسي قانون وپنجمپنجاه اصل با شود،مي سلب احكام

 کندمي ايجاد دولت براي متفاوتي تعهدات و حقوق دولتي بهادار اوراق از يك هر اينكه دليلبه .6

 مانند عباراتي بنابراين بود، خواهد متفاوت نيز اوراق اين از هريك انتشار از ناشي دولت مالي تعهدات و

 مشخص مصداقش که آنها مانند مواردي و «بهادار اوراق» ،«اسالمي صكوك» ،«اسالمي بهادار اوراق»

 با را مجلس توسط بودجه تصويب امكان و دهدنمي دستبه دولت مالي عمليات از دقيقي تصوير نيست،

 توسط منتشره اوراق نوع است الزم «5» تبصره بندهاي از هريك در بنابراين،. سازدمي روبرو مشكل

 .شود مشخص دولت

 

 ها ي دولتي و شهرداريهاشركت. اجازه انتشار اوراق بهادار به 6-2

 بهادار اوراق انتشار اجازه دولتي يهاشرکت و هاشهرداري به اليحه، «5»تبصره  مختلف بندهاي در

 :است شده داده زير شرحبه
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 هزار 100 سقف تا دولتي يهاشرکت توسط اسالمي صكوك يا و ريالي مشارکت اوراق انتشار .1

 .(«5» تبصره «الف» بند) ريال ميليارد

 بند) ريال ميليارد هزار 50 سقف تا هاشهرداري توسط اسالمي صكوك و مشارکت اوراق انتشار .2

 .(«5» تبصره «د»

 هزار 50 سقف تا تابعه شرکت طريق از نفت وزارت توسط ريالي و ارزي مشارکت اوراق انتشار .3

 .(«5» تبصره «ط» بند) ريال ميليارد

 توسط ريالي و ارزي مشارکت اوراق (ريال ميليارد هزار 100 حدود معادل) دالر ميليارد 3 انتشار .4

 «(.5» تبصره «ي» بند) شده سررسيد تعهدات بازپرداخت جهت ايران نفت ملي شرکت

 :است ذکر قابل زير نكات درخصوص موارد فوق،

 توجه قابل 1395 سال در هاشهرداري و دولتي يهاشرکت توسط اوراق اين انتشار عملكرد .1

 داشته توجهي قابل عملكرد اوراق اين انتشار نيز 1396 سال در رودنمي انتظار بنابراين و است نبوده

 .باشد

 اجازه آن، با مرتبط هاينامهآيين و مشارکت اوراق انتشار نحوهدرباره  قانون ظرفيت به توجه با .2

 (4) ماده «2» تبصره در که است اعتبار و پول شوراي اختيار سلب بودجه، قوانين در اوراق اين انتشار

 و مالي هايسياست به توجه با انتشار قابل اوراق سقف تعيين براي مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون

 تأثير تحت را بازارها ساير اوراق اين انتشار اينكه به توجه با بنابراين،. است شده اعطا آن به کشور پولي

 غيرقابل ايبودجه احكام قالب در آن تصويب دارد، مهمي اقتصاديمالي و  آثار همچنين و دهدمي قرار

 .است توجيه

 ناشي هايبدهي بازپرداخت جهت( دالر ميليارد 3) ايران نفت ملي شرکت توسط اوراق انتشار .3

 داخلي منابع محل از تعهدات اين پرداخت توان شرکت اين دهدمي نشان شده، سررسيد پيشين اوراق از

 به اجازه آتي يهاسال در وضعيت اين تغيير عدم بينيپيش با بنابراين. نداردها( را )منابع حاصل از طرح

 بازارهاي آشفتگي به منجربا توجه به ابعاد گسترده مالي آن يا  شرکت، اين ازسوي روندي چنين اتخاذ

يا در نهايت بر  کنندمي اوراق اين خريد به اقدام که شد خواهد گذارانيسرمايه حقوق تضييع و مالي

 هزار 5 رقم برعالوه نفت شرکت براي دالر ميليارد 3 اوراق ضمن در. حجم تعهدات دولت خواهد افزود

 . است شده گرفته نظر در دولت براي اوراق سود و اصل بازپرداخت براي که است اوراقي تومان ميليارد

 

 ها یارانه هدفمندي. 7-2

 براساس. است شده پرداخته هايارانه هدفمندسازي موضوع به 1396 سال بودجه اليحه« 14» تبصره در

 خدمات و کاالها قيمت اصالح محل از 1396 سال در که شد خواهد داده اجازه دولت به تبصره، اين

 دولت مجاز است که عالوهبه. کند کسب درآمد ريال ميليارد هزار 480 مبلغ تا مذکور، قانون موضوع
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 محورهاي. نمايد استفاده هاعمومي در جهت مصارف هدفمندي يارانه بودجه منابع اييارانه هايرديف

 غيرنقدي و نقدي پرداخت: از ندعبارت است آمده پيشنهادي اليحه در آنچه براساس هدفمندي مصارف

 اين با رابطه در. اشتغال و توليد بخش به کمك حمايتي، خدمات ارائه نيازمند، و هدف خانوارهاي به

 :است توجه قابل زير نكات تبصره

 قانون موضوع خدمات و کاالها قيمت اصالح محل از که هدفمندي قانون اجراي از حاصل منابع .1

دليل است اما به کشور عمومي منابع ءجز آيد،مي دستبه( گاز و برق ،آب نفتي، هايفرآورده قبيل از) مذکور

 فقط و نشده لحاظ کشور عمومي بودجه سقف درها هدفمند کردن يارانهسازمان ماهيت تعريف شده براي 

 بودجه شفافيت امر اين. شودهاي دولتي درج ميو در پيوست شرکت است شده اشاره آن به «14» تبصره در

 گرددمي پيشنهاد اساس اين بر. دهدمي نشان کمتر را دولت منابع غيرواقعيصورت به و کرده مخدوش را

 برق آب، گازي، ميعانات خام، نفت داخلي فروش از حاصل منابع همه نظارت، امكان و شفافيت ايجاد منظوربه

 عمومي منابع قسمت در مشخص هايرديف در درج با کشور کل داريخزانه هايحساب به طبيعي گاز و

 هدفمندي منابع با رابطه در باراولين براي نيز اساسي قانون سوموپنجاه اصل کار اين با. شود واريز بودجه

 . يابدمي تحقق زيادي حدود تا نيز بودجه شفافيت اصل و شد خواهد اجرايي

 توزيع نحوه امروز، تا هايارانه کردن هدفمند قانون اجراي آغاز از برانگيز چالش مسائل از يكي .2

 توليدکننده يهاشرکت گروه سه ميان در منابع اين. است بوده انرژي هايحامل فروش از حاصل منابع

)سهم  افزودهارزش بر ماليات ،(توانير شرکت گاز، شرکت نفتي، هايفرآورده پخش و پااليش شرکت نظير)

 سه ميان منابع توزيع چگونگي. گرددمي توزيع هايارانه هدفمندي سازمان وها( ها و دهياريشهرداري

 در شرايط همين. ندارد مدوني و مشخص رويه و شده انجام دولت در زنيچانه با همواره مذکور گروه

 اجراي در شفافيت ايجاد منظوربه و مسئله اين حل براي. است شده تكرار هم 1396 سال بودجه اليحه

 بودجه در را فوق گانهسه هايگروه از یك هر سهم شود تا مکلف دولت گردد،مي پيشنهاد قانون

 . نماید تعیین 1396 سال

 تريگسترده ابعاد در هدفمندي، قانون اجراي از حاصل منابع سمت در شفافيت عدم موضوع  .3

 اشاره جاري، سال بودجه اليحه در هدفمندي موضوع تبصره در. است صادق نيز آن مصارف درخصوص

 ،بودجه اليحه در هدفمندي موضوع طرح شيوه اين. است نشده آن اجزاي و مصارف ميزان به دقيقي

 نيست مشخص عالوهبه. شد خواهد رابطه اين در دولت عملكرد بر مجلس نظارتي توان کاهش موجب

 يهاسال بودجه قوانين در ؟مقدار خواهد بود چه هدفمندي مصارف در سالمت تحول طرح سهم که

 شد،مي پرداخت کمتر بسيار نوعاً مصارف اين سهم شد،مي تصريح مصارف ساير و توليد سهم که گذشته

شود مي پيشنهاد بنابراين. کند تشديد تواندمي را مشكل اين مصارف، دقيق درج عدم رسدمي نظر به لذا

 در جدولي قالب در و گرديده درج عمومي بودجه ارقام در جداگانهصورت به گوناگون مصارف سهم که

 .شود گنجانده تبصره اين
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 قانون «14» تبصره براساس هايارانه هدفمندي قانون اجراي در دولت تكاليف از بسياري  .4

 نامثبت به موفق که افرادي نامثبت يا و کشور درآمدي باالي دهك سه حذف ازجمله 1395 سال بودجه

 نشده آنها به اياشاره نيز 1396 سال بودجه اليحه در و است نشده اجرا ،اندنشده يارانه دريافت براي

  .است

 

 استاني  اعتبارات. 2-8

 5/73هزار ميليارد ريال است،  3.200که معادل با  1396عمومي دولت در اليحه بودجه سال  منابعاز 

 95عمومي دولت نيز  منابع استاني است. در طرف مصارفسهم درصد  5/26منابع ملي و سهم درصد 

 درصد اعتبارات استاني است.  5درصد اعتبارات ملي و 

هاي استاني ويژه درصد صادرات حاصل از نفت، طرح 2افزودن ارقام مازاد بر بودجه استاني شامل  با

( قانون برنامه پنجم( که مازاد بر 180و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات کشور )ماده )

 10يليارد ريال، معادل هزار م 319(، کل اعتبارات استاني برابر با 10جدول بودجه استاني است )جدول 

 . شودميدرصد کل منابع عمومي 

اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امكانات کشور  اندكبودجه استاني افزايش  مهم درباره نكته

 23) درصد درآمد حاصل از صادرات نفت  2زياد اعتبارات مربوط به  نسبتاً شافزايدرصد رشد( و  5/4)

 1395درحالي که در قانون بودجه سال  ،درصد رشد داشته 7 مجموعاً . اين اعتباراتاسترشد(  درصد

ي اختالفدرصد درآمد نفت،  2درصدي مواجه بوده است. گفتني است در ارتباط با اعتبارات  32با رشد 

 .هزار ميليارد ريال ميان منابع و مصارف وجود دارد و الزم است اين اختالف توضيح داده شود 8 معادل

 خيز و محرومهاي نفتزدايي استانصرف محروميت صرفاًکه مطابق با قانون بايد است حالي دراين 

 سوم شود. سوم و دونسبت يكترتيب به به

 

 خدمات دولتي برخي  تعرفه. 9-2

 شناسنامه، دريافت مانند دهدمي هئارا مردم به دولت کهاي هگسترد خدمات تعرفه جدول يك در ساله هر

 اليحه 16 جدول بررسي. شوندمي درج...  و انتظامي خدمات مسافر، خروج عوارض گذرنامه، دريافت

 نكرده تغيير عمده طوربه1395سال  بودجه قانون به نسبت هاتعرفه نرخ که دهدمي نشان 1396 بودجه

مربوط به واگذاري و تعويض پالك  ،است تغييرکرده که هاييتعرفه بين درباالترين نرخ رشد . است

 (هزار ريال 200هزار ريال به  120که مبلغ آن از )درصد  67به ميزان ( 140114موتورسيكلت )رديف 

 است. 
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 متفرقه  هايردیف. 2-10

  فيرد 302 از متفرقه هايرديف تعداد، 1395 سال  بودجه قانون به نسبت  1396 سال  بودجه اليحه در

 . است شده حذف رديف 16 و شده ذکر جديد متفرقههاي رديف34 تعداد يافته، افزايش رديف 320 به

هزار  24اي و هزار ميليارد تومان هزينه 34هاي متفرقه، هزار ميليارد تومان اعتبارات رديف 58حدود  از

 درصد 14 و عمراني درصد 38 ،عمومي تااعتبار کل درصد 18مجموع  درميليارد تومان عمراني است. 

 .هستند متفرقه ايهزينه تااعتبار

 زيرا .دارد بررسي به نياز متفرقه هايفيرد از توجهي قابل تعداد قانوني مجوز ذکر است کهشايان 

 اجرايي دستگاه ذيل يمستقل فيرد اي برنامه عنوان تحت که دارد را آن قابليت مختلفي متفرقه هايرديف

 .رديگ قرار مشخصي

 

 بودجه در ولي دارد را عمومي منابع ماهیت كه اعدادي وارقام ) بودجه جامعیت. 11-2

 (نداشته است بازتاب

ماهيت منابع  ،شده و عليرغم اينكه در جداول بودجه بازتاب ندارند هاي بودجه آوردهارقام زير در تبصره

 عمومي دارند:

 50 الف» بند «3» تبصره فاينانس دالر ميليارد» 

 5 ب» بند« 3» تبصره خارجي استقراض دالر ميليارد» 

 50 ح» بند« 5» تبصره خزانه اسناد انتشار ريال ميليارد هزار» 

 48 14» تبصرهها هدفمندي يارانه تومان ميليارد هزار» 

 

 با بودجه كل كشور غیردولتي عمومي نهادهاي بودجه ارتباط. 12-2

 الزم گيرند،مي قرار عمومي بخش مديريت کلي محدوده در نيز غيردولتي عمومي نهادهاي اينكه مالحظه با

 :شود ارائه مردم و مجلس نمايندگان اطالع جهت پيوستصورت به آنها از کلي و اجمالي تصوير يك است

 1هاشهرداري منابع 

 ي انقالب اسالميبنيادها و نهادها منابع  

 اجتماعي تأمين هايصندوق منابع  

 ملي توسعه صندوق مصارف 

 

                                                 

 .است بوده تومان ميليارد هزار 28 برابر دولت و تومان ميليارد هزار 32 برابر 1393 سال در هاشهرداري عمراني بودجه که شود توجه. 1
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 ها دلیل قرار دادن عدد یك در مقابل برخي ردیفبودن سقف بودجه به باز. 13-2

شود اي ذکر شده است که اين امر باعث ميهاي بودجهرديف مقابليك در دهاي متعددي عددر رديف

 :نامعلوم شودسقف بودجه کل کشور 

 جمعي نفتي هايفرآورده واردات براي مرکزي بانك از دريافتي وام حساب تسويه -310407 ●

 ؛)خرجي(

 سال درکه  شده سررسيد اوراق سود و اصل بازپرداخت جهت اسالمي اوراق انتشار -310107 ●

 ؛شده است بينيپيش ريال ميليارد هزار 50 تاها تبصره در 1396

به اين  کشور کل( 1396) سال بودجه قانون «1» تبصره «ج» بند موضوع منابع -210111 ●

 ؛شود استفاده ارزي ذخيره حساب از نشد محقق نفتي منابع اگر عنوان که

 مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون (65) ماده موضوع عوارض -160162 ●

 .(کشور مدارس تجهيز و توسعه ،نوسازي سازمان سهمدرصد  20( )2) دولت مالي

 

  هاردیف یا و جداول میان درگسترده  اعتباري هايجابجایياعطاي حق انجام . 14-2

که  کند منتقلاليحه  14 جدول به و کند جابجا را 9 يا 7 جداول ارقاماجازه خواسته است تا  دولت .1

 است. تومان ميليارد هزار 9اين امر به معني جابجايي 

 اعتبارات از تومان ميليارد هزار 10 تا حداکثرشده  داده اجازه دولت به «ج» بند «17» تبصرهدر  .2

 يهابانك سرمايه افزايش به را متفرقه هايرديف و مالي هايدارايي تملك اي،سرمايه هايدارايي تملك

به معناي اعطاي حق انحصاري جابجايي  ،دليل مشخص نبودن سازوکار آناختصاص دهد که به دولتي

 هزار ميليارد تومان در اين خصوص است. 10منابع به ميزان حداکثر تا 

اي )به استثناي فصول اول و ششم( و درصد اعتبارات هزينه 10، اجازه جابجايي تا «16»در تبصره  .3

هاي مورد نظر ستاد فرماندهي درصد اعتبارات عمراني به دولت داده شده تا براي تأمين اعتبار برنامه 5

 اقتصاد مقاومتي تخصيص داده شود.

 

 برنامه و بودجه  ارتباط. 2-15

شده  ارائههاي برنامه منابع و مصارف بودجه عمومي در طي سالجداول  ه،عتوسششم  برنامهاسناد  در

 سرجمعدهد که مي نشان ،با ارقامي که در سند برنامه ششم آمده 1396ارقام اليحه بودجه  مقايسهاست. 

با توجه به اينكه برنامه ششم  يافته است. تغيير آن ذيل اجزاي اما ،شده رعايتاعتبارات منابع عمومي 

توسعه هنوز در مجلس به تصويب نرسيده ممكن است ارقام کالن آن تغيير کند که در آن صورت بايد 

 .شودارزيابي  مجدداً 1396ارتباط جداول برنامه ششم توسعه با بودجه سال 
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 عمراني  هايطرح. 2-16

 اليحه در که شوندمي تقسيم استاني و متفرقه ملي، گروه سه به ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات .1

 در شده قيد هايطرح براي، ريال ميليارد هزار 307 ملي عمراني هايطرح براي 1396 سال بودجه

 هزار 80 معادل مبلغي استاني عمراني هايطرح براي و ريال ميليارد هزار 239 مبلغ متفرقه هايرديف

 .است شده داده تخصيص ريال ميليارد

 عملكرد نسبت 1395 تا 1376 يهاسال طي که است آن عمراني هايطرح بررسي در مهم نكته .2

 از تدريجبه و داشته نزولي سير مجموع در بودن، نوساني رغمبه ايهزينه اعتبارات به عمراني اعتبارات

 معناست بدين امر اين. برسد 1395 سال در درصد 13 به که رودمي انتظار 1376 سال در درصد 45

 اعتبارات سهم و شده ايهزينه امور صرف دولت عمومي بودجه منابع از ايعمده سهم تدريج به که

 نياز مورد منابع از ريال ميليارد هزار 200 حدود 1396 سال بودجه اليحه در. است يافته کاهش عمراني

  .است شده بينيپيش اسالمي مالي اوراق فروش محل از عمراني هايطرح اجراي براي

 

 هاي عمراني ي از طرحبرداردر بهره خصوصي–عمومي  مشاركت. 2-17

هاي عمراني پرداخته اليحه بودجه به مسئله مشارکت بخش خصوصي در اجراي طرح «20»تبصره  در

 –کارفرما » صورتبهتمام دولت در حال حاضر با منابع عمومي و هاي عمراني نيمهشده است. طرح

اليحه بودجه آن  «20»عاملي( در حال اجرا هستند و هدف تبصره )اعم از دوعاملي يا سه« پيمانكاري

اجرا نمايد. به عالوه از آنجا که تخصيص « مشارکتي»صورت به هاي عمراني رااست که بخشي از طرح

رد تا منابع را شود، اين تبصره سعي داانجام نمي آکار صورتبهمنابع عمراني از محل بودجه عمومي 

از  آکار صورتبهتسهيالت به بخش خصوصي ارائه نمايد تا بخش خصوصي انگيزه داشته باشد  صورتبه

ي اقتصادي از طرح عمراني مربوطه اقساط آن را بازپرداخت نمايد. بردارآن استفاده نموده و پس از بهره

ته در رابطه با جزئيات تبصره توجه کيد بر آنكه کليت اين رويكرد مطلوب است بايد به چند نكأضمن ت

 :کرد

 ماهيت به توجه با و است ايغيربودجه تبصره اين که است آن تبصره اين درباره نكته مهمترين .1

 قوانين در را آن توانمي دولت تمايل صورت در و ندارد بودجه اليحه در جايگاهي بودجه، سند ساله يك

 بيشتر بسيار تفصيل با رااي هتبصر گذشته، يهاسال در دولت است گفتني. ي تصويب کردديگر دائمي

. دادمي ارائه بودجه اليحه در خصوصي، و عمومي مشارکت هايروش اجراي براي تبصره اين به نسبت

 نهايت در بود، ايغيربودجه و نداشته عملكردي هيچ مختلف يهاسال در اينكه به توجه با تبصره آن

 .شد حذف بودجه قانون از و شده واقع ايراد محل نگهبان شوراي توسط

 هايطرح اجراي براي جامع اياليحه تهيه حال در حاضر حال در دولت آنكه ديگر مهم نكته .2

 است، مربوط اليحه آن موضوع به که نيز تبصره اين. است خصوصي و عمومي مشارکت روش به عمراني
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 با بودجه و برنامه سازمان که است تعجب جاي بهتر عبارتبه. شود ديده مذکور اليحه در است بهتر

 .است کرده ارائه بودجه در رااي هتبصر چنين مذکور اليحه تهيه به عنايت

 در. است شده ياد غيردولتي بخش کنندهمشارکت عنوانبه مشارکت طرف از تبصره اين در .3

 پيمانكاري هايقرارداد انواع از يكي تحت و مشخص پيمانكار يك دستكم تمام،نيمه هايطرح در کهحالي

 سازندگان با گاه حتي و مشاوره قراردادهاي انواع از يكي تحت مشخص مشاور يك با موارد بسياري در و

 چارچوب و مفاد اينكه به توجه با. هستند مربوطه قراردادهاي اجراي حال در ديگر کنندگانتأمين و

 مشخص است، متفاوت مشارکتي قراردادهاي چارچوب و مفاد با کليطوربه متعارف و سنتي قراردادهاي

 فعلي قرارداد داراي عوامل ديگر و مشاوران پيمانكاران، با است قرار تبصره، اين اجراي در دولت نيست

 1.باشد داشته تعاملي چه

 ملي توسعه صندوق از منابع و طرح به مربوط عمومي منابع توديع از تبصره «3» و «2» بند در  .4

 در عامل بانك به ملي توسعه صندوق منابع اختصاص. است شده بحث عامل بانك نزد مشخص مواعد در

 :است ملي توسعه صندوق اساسنامه و پنجم برنامه قانون خالف جهت دو از تبصره اين

 داد اختصاص منابع دولتي عمراني هايطرح به توسعه صندوق منابع از تواننمي آنكه اول. 

 شوند داده تخصيص ريالي صورتبه بايد منابع تبصره، اين در بحث مورد سازوکار در آنكه دوم 

 .است مذکور قوانين با تناقض در نيز امر اين که

 

 اندازي سامانه ثبت حقوق و مزایاو راهوجوه در خزانه  تمركز. 2-18

هاي بخش عمومي طراحي شده است. اليحه بودجه سازوکارهاي افزايش نظارت بر هزينه «21»تبصره  در

 1396طور که در مقدمه گزارش بيان شده يكي از مسائلي که در زمان تدوين اليحه بودجه سال همان

طرح شده است  («د»)بند « 21»هاي نجومي بود. در تبصره کشور، دولت با آن روبرو بود مسئله حقوق

تجميع  که سامانه ثبت حقوق و مزايا توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور طراحي شود تا امكان

بر آن در راستاي مشخص شدن گردش مالي ها به کارکنان دولت فراهم گردد. عالوهکليه پرداخت

هاي ها در حسابهاي دستگاه، تمرکز دريافت«21»تبصره « الف»هاي اجرايي کشور، در بند دستگاه

درآمدي و  هايداري کل کشور پيشنهاد شده است. اقدامات مربوط به دريافت و پرداخت حسابخزانه

بايد از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان محاسبات انجام « 21»تبصره « ب»اي نيز مطابق بند هزينه

گيرد. اقدامات مذکور در صورتي که در بازه زماني بيش از يك سال قابل تحقق باشند بايد از طريق 

بودجه انجام گيرد. اين  اصالح قوانين مرتبط ازجمله قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برنامه و

                                                 

 طرف را منابع %20 که شده مقرر «1» بند در اينكه به توجه با) خير؟ يا کند قرارداد فسخ فعلي پيمانكار با است قرار آيا مثال براي .1

 اين در .(شود انتخاب ديگري مشارکت طرف تا است الزم و نبوده امر اين به قادر پيمانكاران از بسياري احتماالً نمايد، مينأت مشارکت

  نمود؟ خواهد انتخاب را مشارکت طرف معيارهايي چه و سازوکار چه اساس بر دولت و است چگونه مشارکت طرف انتخاب نحوه صورت،
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تواند ظرفيت دولت در مديريت منابع مالي را تقويت کند و از چندپارچه شدن نظام مديريت اقدامات مي

شدن نظام حقوق و دستمزد آثار خود را ي اخير چندپارچه هاسالمنابع جلوگيري کند. درحالي که در 

اي هاي بخش عمومي مفسدههاي دستگاهتهاي نجومي نشان داد عدم تمرکز درآمدها و دريافدر حقوق

 تر را به بار خواهد آورد.به مراتب بزرگ

 

 دولتي  يهابانكبه بانك مركزي براي افزایش سرمایه  تکالیف. 2-19

 پرداخت ازجمله مختلف، داليلبه اخير يهاسال طي( خصوصي يهابانك از بسياري و) دولتي يهابانك

 در گذاريسرمايه ها،دارايي از حاصل درآمد محل از آن پوشش عدم و گذارانسپرده به باال سودهاي

 با پايين، نقدشوندگي باهاي دارايي سهم افزايش و هلندي بيماري آثار در شدن گرفتار و ساختمان

 اين در سرمايه کفايت نسبت آنكه بر عالوه تا شده موجب امر اين. اندشده مواجه متعددي مشكالت

 داشته نيز مرکزي بانك از برداشت اضافه زيادي نسبتاً مقادير شود، منفي بعضاً و پايين بسيار هابانك

 بانك هاي بااليجريمه مشمول که) هابرداشت اضافه اين. نمايند جبران را خود منابع کمبود تا باشند

 15-10 سود هاينرخ با) اعتباري خط به تبديل مرکزي بانك توسط مختلف مقاطع در( است مرکزي

 .1يابد کاهش بانكي بين بازار از مالي مينـأت به هابانك نياز ترتيب بدين تا شده( درصد

 به مذکور يهابانك پرداختنيهاي حساب محل از تا شده مجاز دولت« 17» تبصره «ب» بند در

 در خود سرمايه دريافتي، اعتباري خطوط و برداشت اضافه به مربوط التزام وجه و سود بابت مرکزي بانك

 1395 بودجه اصالحيه در دولت که است سياستي تداوم واقع در سياست اين. دهد افزايش را هابانك اين

 که( دهد افزايش را خود منابع مرکزي بانكهاي دارايي مجدد ارزيابي طريق از تا) بود گرفته درنظر

 حاصل توجهي قابل نتيجه عمل در بودجه، قانون اصالحيه در نظر مورد منابع از غيرواقعي برآورد دليلبه

 :است توجه قابل زير نكات بند اين با رابطه در. نشد

 دولت توسط مرکزي بانك منابع از بخشي تملك از حاکي« 17» تبصره «ب» بند ضمني داللت .1

 اعتباري، خطوط سود يا برداشت اضافه جريمه بابت مرکزي بانك به هابانك بدهي آنكه توضيح. است

 آن پشتوانه به تا کند تملك را دارايي اين است صدد در دولت. شودمي محسوب مرکزي بانك دارايي

 مرکزي بانك از دولت استقراض پديده از بدتر امر اين. دهد افزايش را دولتي يهابانك در خود سرمايه

 .هستند مخالف آن با مواقع اکثر در اقتصاددانان و بوده ممنوع کشور قوانين در که است

 بدين. است «سالم و خوب» يهابانك مقابل در «بد» يهابانك تشويق نوعي به واقع در بند اين .2

 و کرده تخلف بيشتر گذشته يهاسال در که بانكي هر اليحه، از بند اين اجراي صورت در که ترتيب

                                                 

 را مدتکوتاه نمسك يك نقش صرفاً سياست اين نشده، حل ايريشه طورهب هابانك هايدارايي انجماد لهئمس اينكه به توجه با البته .1

 .نمايدمي بازي
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 از زيرا. شودمي منتفع بيشتر کرده، تسويه کمتر را خود هايبدهي و داشته بيشتري برداشت اضافه

 مقررات رعايت عدم براي را هابانك سياستگذاري نوع اين. شد خواهد برخوردار بيشتري سرمايه افزايش

 .نمايدمي تشويق آينده در مرکزي بانك

 احكام( توليد موانع رفع قانون مانند) دائمي قوانين برخي همچنين و سنواتي بودجه قوانين در. 3

 قابل عملكرد آنها از يك هيچ اما. است رسيده تصويب به هابانك سرمايه افزايش براي متعددي قانوني

 .نيست دسترس در احكام آن عملكرد مورد در مستندي گزارش و نداشته توجهي

 شده موکول سازمان و مرکزي بانك و اقتصاد وزارت توافق به هابانك سهم تعيين ماده متن در .4

 .برسد مجلس تصويب به و شده مشخص جدولي در بايد هابانك از يك هر سهم کهحالي در. است

 ميليارد هزار 10 تا شده مجاز دولت ،1396اليحه بودجه سال « 17» تبصره «ج» بند دربر اين عالوه

 اختصاص هابانك سرمايه افزايش به را مالي واي هسرمايهاي دارايي تملك اعتبارات سرجمع از تومان

 بودجه تصوب در مجلس صالحيت عمل در کار اين. است آن تصويب ضمن «بودجه اصالح» بند اين. دهد

 و جداول در را آن تواندمي هابانك سرمايه افزايش به تمايل صورت در دولت. بردمي سؤال زير کامالً را

 .کند منعكس مشخصهاي رديف در

 

 1396 سال در دستمزد و حقوق هايهزینه. 20-2

 ميزان چه ساليانه دولت»صريح به اين سؤال که صورت به که است آن سنواتي بودجه مهم نقايص از يكي

 بودجه عمالً و دهد پاسخ نمي «کندمي هزينه يا دهدمي تخصيص کارکنان مزاياي و حقوق بابت اعتبار

. يابدمي تخصيص امر اين براي( جاري) ايهزينه اعتبارات از ميزان چه که است شفافيت اين فاقد سنواتي

 هايهزينه و گرديد مطرح جاري سال در که بود نجومي هايفيش مسئله شفافيت عدم اين عوارض از يكي

 .کرد کشور متوجه نيز را توجهي قابل

 1396در اليحه بودجه سال  که دهدمي نشان 1مفروضات برخي براساس شده انجام محاسبات

هاي اي( صرف پرداخت هزينهاعتبارات هزينهدرصد  45حدود هزار ميليارد ريال ) 1.065اعتباري معادل 

هاي دولتي و نهادهاي نظامي و انتظامي خواهد شد. همچنين ها، مؤسسات و سازمانپرسنلي وزارتخانه

اي( نيز صرف پرداخت حقوق درصد اعتبارات هزينه 5/17حدود هزار ميليارد ريال ) 412اعتباري بالغ بر 

                                                 

( و هفتم ياز اعتبارات فصول دوم )استفاده از کاالها و خدمات(، ششم )رفاه اجتماع يبر معضل بخشاست که عالوه حيبه توض الزم. 1

و نيروهاي خدماتي، شرکتي و  يياجرا يهاکارکنان دستگاه رمستمريمستمر و غ يايبابت پرداخت حقوق و مزا زي( نهانهيهز ري)سا

است  ييها)منظور دستگاه يياجرا يهاکارکنان دستگاه يايمزامربوط به حقوق و  يهانهيهز گر،يعبارت د. بهشوديم نهيقراردادي هز

(، صرفاً معطوف به اعتبار فصل اول )جبران شوديم ينيبشيپ يسنوات يهاکارکنان آنان در بودجه يايکه اعتبار مربوط به حقوق و مزا

جبران خدمت کارکنان  يشم و هفتم برااز اعتبارات فصول دوم، ش زانيچه م ستيکه مشخص ن يي. لكن از آنجاستيخدمت کارکنان( ن

 پرسنلي هايهزينه براي نيز مذکور سرفصل سه اعتبارات سرجمع از درصد بيست حدود که است اين بر فرضلذا  شود،يم نهيهز

 .شودمي داده تخصيص
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بگيران کشوري و لشگري و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدين بگيران و مستمريبازنشستگان، وظيفه

درصد  5/62هزار ميليارد ريال ) 1.477اعتباري معادل  1396شهدا خواهد شد. در مجموع در سال 

هاي اجرايي و براي پرداخت حقوق و مزاياي شاغلين و بازنشستگان دستگاه صرفاًاي( اعتبارات هزينه

 6/61) ريال ميليارد هزار 1.317آن اعتبار  1395در قانون بودجه سال ) هد شدوالدين شهدا هزينه خوا

  (.بود( ايهزينه اعتبارات درصد

تبع آن حقوق و قابل اعتنا اينكه در بخش اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان و به نكته 

اي )جاري(، اعتبارات هزينهدرصدي  10هاي اجرايي عليرغم افزايش مزاياي مستمر کارکنان دستگاه

دهد. اين افزايش در حالي است که درصد رشد را نشان مي 17اعتبار جبران خدمات کارکنان به ميزان 

هزار ميليارد ريال کاهش  307درصد رشد منفي به  8اعتبار فصل دوم )استفاده از کاالها و خدمات( با 

درصد رشد مواجه شده است. از آنجايي که همواره  5/7يافته و اعتبار فصل ششم )رفاه اجتماعي( تنها با 

هاي پرسنلي بخشي از اعتبارات دو سر فصل استفاده از کاالها و خدمات و رفاه اجتماعي براي هزينه

دهد که بخشي لذا رشد منفي و رشد کمتر از حد متعارف اين دو سر فصل نشان مي ،يابدتخصيص مي

ل )جبران خدمات( منتقل شده است. سرجمع اعتبار اين سه از اعتبارات اين دو سرفصل به فصل او

درصد رشد داشته است. در  9تنها  1395دهد که به نسبت سال نيز نشان مي 1396سرفصل در سال 

گردد درج مي 7هاي اجرايي که در جدول همين حال اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي مستمر دستگاه

هزار ميليارد ريال در سال  595از )صد رشد مواجه شده است در 7/17 حدود 1395نيز به نسبت سال 

اين امر نيز ناشي از جابجايي  ( وافزايش يافته است 1396هزار ميليارد ريال در سال  700به  1395

هاي اجرايي است به نحوي که اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي مستمر برخي از اعتبارات دستگاه

گرديد به ستون حقوق و مزاياي مستمر منتقل شده است. ستون ساير درج ميهاي اجرايي که در دستگاه

نشان از شفافيت بيشتر اعتبارات مربوط به حقوق و هاي اجرايي مذکور نيز جابجايي اعتبارات دستگاه

 مزاياي پرسنلي طي دو سال اخير دارد. 

 هزار پانصد و ميليون يك سقف تا که است شده بينيپيش «الف»بند« 6» تبصره درهمچنين  

 . نگيرد تعلق ماليات ماه، در دستمزد و حقوق تومان

 

 . افزایش سقف تسهیالت مالي خارجي 21-2

 به اختصاص براي دالر ميليارد پنجاه ريالي معادل( فاينانس) خارجي مالي تسهيالت سقف بينيپيش

 طرح برداريبهره محل از نيز آن عايدات که محيطيزيست و مالي اقتصادي، فني، توجيه داراي هايطرح

 «(. 3» تبصره) بود خواهد
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 اختصاصي درآمدهاي. 22-2

 که است شده بينيپيش ريال ميليارد هزار 511 حدود 1396 بودجه اليحه در اختصاصي درآمدهاي

. دهدمي نشان افزايش درصد 24 حدود( ريال ميليارد هزار 411) جاري سال بودجه قانون رقم به نسبت

 زيادي بسيار تغييراتها دانشگاه اختصاصي درآمدها دهدمي نشان اختصاصي درآمدهاي تغييرات بررسي

 سال بودجه قانون در که است ذکر به الزم. است انتظار از دور متعددي موارد در آنها تحققو  اندداشته

 تحول طرح اجراي به مربوط عمدتاً که بود شده برابر 2 به كينزد مصارف و درآمدها اين نيز1394

 .بود دولتيهاي بيمارستان درآمدهاي در تغيير و سالمت

 

 خارجي استقراض. 23-2

ميليارد دالر از  5بيني شده است که وام خارجي تا مبلغ اليحه بودجه پيش« ب»بند « 3»در تبصره 

بازپرداخت وام خارجي . اما سازوکار دريافت و شودالمللي اقدام ها، مؤسسات مالي خارجي و بيندولت

مذکور مشخص نيست. نرخ سود، مدت زمان بازپرداخت، اقساط بازپرداخت، اقساط دريافت وام و ... و 

دهنده ازجمله موضوعاتي است که در تبصره مذکور مشخص نشده است. الزم هاي وامکشورها و سازمان

 3تا سقف  يانتشار اوراق مالي ارز ميليارد دالر وام خارجي مذکور، اجازه 5بر به ذکر است که عالوه

اليحه بودجه « 3»به شرکت نفت داده شده و همچنين در تبصره «( ي»ـ بند « 5»ميليارد دالر )تبصره 

ميليارد  50ي قبل معادل ريالي هاسالبر باقيمانده سقف تسهيالت تأمين مالي خارجي )فاينانس( عالوه

نيز به تصويب «( 3»)تبصره  1395مذکور در بودجه سال ميليارد دالر  50دالر تعيين شده است. سقف 

اقساط آنها، سررسيدهاي بازپرداخت  رسيده بود. بر همين اساس الزم است ميزان دريافت تسهيالت ارزي،

 و ... مشخص شود. 

 

   مجلس گیريتصمیم محورهاي. 3

اي که در زمان تدوين بودجه عيان شده بود و برخي از شرايط در مقدمه گزارش برخي از شرايط زمينه

اي که در تصويب بودجه اثر داشته يا اينكه در ميزان تحقق بودجه در سال آينده اثر خواهند داشت زمينه

بخش اول گزارش تصوير اجمالي از ساختار منابع و مصارف و ميزان واقعي بودن آنها و  ردارائه گرديد. 

 در ادامه در بخش دوم برخي از محورهاي مهم سياستگذاري مالي دولت در اليحه بودجه ارائه گرديد. 

اتخاذ  با ،ول و دوم گزارشادر مقدمه، بخش شده بر محورهاي تشريح نمايندگان مجلس مبتني 

. هستندريزي در امر بودجهمهم بودجه به دنبال احقاق حقوق قوه مقننه  محورهايدرباره  تصميم

عبارتند از: صالحيت تصويبي و صالحيت نظارتي. صالحيت انه يسالبودجه درباره صالحيت قوه مقننه 

تفريغ بر گزارش کشي از دولت مبتنينظارت نمايندگان در زمان اجراي بودجه و حساب از طريق نظارتي،
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 :شوند که عبارتند ازعمده دنبال ميهدف در صالحيت نظارتي مجلس دو درواقع شود. بودجه اعمال مي

هاي تعيين شده توسط دولت براي و بررسي و تأييد و اصالح اولويت برقراري انضباط مالي در کشور

 .در انجام وظايف دولتيي عملياتي آکارتخصيص منابع و همچنين ايجاد 

عنوان يك قوا و تقسيم کار بين دولت )بهتصويبي نمايندگان با مالحظه مسئله تفكصالحيت  

کننده بودجه و ناظر پيشنهاددهنده اليحه بودجه و اجراکننده قانون بودجه( و مجلس )به عنوان تصويب

 . کندپيدا ميبر اجراي بودجه( معني و مفهوم 

لي درباره اعمال صالحيت تصويبي کدو ديدگاه  دهد کهبرخي کشورها نشان مي وبررسي تجربه ايران  

 :مجلس در زمان تصويب بودجه وجود دارد

 ؛ها و راهبردهاي دولت در انجام وظايف قانوني و بودجه متناسب با آنهابررسي اولويت. 1 

 ؛تغيير آنهاو ورود در جزئيات و بررسي اقالم ريز و درشت جداول . 2 

 :است کهاي گونهتعامل دولت و مجلس بهمجموع  در 

ها بيني نشده بود و هزينه)منابع خوب پيش نباشد بودجه قادر به برقراري انضباط مالي دولتاگر  ـ 

د تفاوت اساسي ندهکه خود را در ارقام بودجه نشان ميدولت نظر  هاي مداولويتکنترل نشده بود( يا 

ها و راهبردها شود و مجلس اولويتکليات اليحه در مجلس رد مي ،نظر مجلس داشت هاي مدبا اولويت

 توسط دولتبودجه شده، هايي که با مجلس تفاهم کند و دوباره براساس اولويترا به دولت اعالم مي

. در صورتي که رد کليات بار سياسي داشته باشد اين کار شودميو به مجلس تقديم شده بازنويسي 

هاي مجلس به دولت انجام گيرد و اصالح رسمي و از طريق اعالم راهبردها و اولويتغيرصورت به تواندمي

در حين تصويب با توافق لس در دستور کار دولت قرار گرفته و بودجه جبر راهبردهاي مبودجه مبتني

  شود.دولت اصالح مي

کار خود قرار  در دستورسريع در صورتي که مجلس در سطح عالي مذکور وارد نشود و بودجه را  - 

 دهد باز هم دو نوع روش برخورد مجلس با بودجه وجود دارد:

اي در سطح راهبردها و عدم ورود به جزئيات الف( پذيرش کليات بودجه و انجام اصالحات بودجه 

 بودجه

 ها و جزئيات بودجه.ب( پذيرش کليات بودجه و ورود مجلس به رديف 

و شود ميکالن باعث به هم ريختن بودجه در سطح  ،ياتتجربه نشان داده است که ورود در جزئ 

رسد بسيار شود که آنچه در عمل به اجرا ميدر نتيجه باعث مي .کندرا براي دولت مشكل ميآن  ياجرا

 متفاوت از بودجه مصوب باشد. 

 تواند:اي )اقتصادي و سياسي( آنچه در باال آمد مجلس ميبا مالحظه شرايط زمينه 

ها و بلكه اولويت ،مالحظات سياسي رد رسمي کليات بودجه را در دستور قرار ندهد دليلبه .1 

دولت نيز براساس راهبردهاي اعالم شده بودجه را بازنويسي کند  .را به دولت اعالم کند راهبردهاي خود
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 ؛گيرديند رسيدگي به بودجه در مجلس، اصالحات الزم صورت آو در طي فر

نظر  هاي مدها ورود کند و در اموري که اولويتر سطح راهبردها و اولويتکليات را بپذيرد و د .2 

 ها را تغيير دهد.مجلس تفاوت زيادي با دولت دارد آن اولويت

اي بين دولت تواند مبناي مذاکرات بودجهبا توجه به نكات فوق مهمترين موضوعات پيشنهادي که مي 

 شرح زير است:و مجلس قرار گيرد به

 

 مصارف و منابع كردن واقعي. 3-1

 برآورد بيش ريال ميليارد هزار 600 حدود دولت عمومي منابع بينيپيش در دولت شد بيان که طورهمان

 درصد که است طبيعي شوندمي محقق کمتر منابع بودجه، اجراي هنگام در که وقتي. است داشته منابع

 برابر هادستگاه به بودجه تخصيص کاهش نسبت اما ،شوندمي کاهش دچار نيز مصارف به منابع تخصيص

 ويژهبه و دولت به ،بودجه يتصويب صالحيت بودجه مصارف و منابع نبودن واقعي دليلبه نتيجه در. نيست

 رسيده تصويب به مجلس در بودجه اينكه عليرغم و يابدمي انتقال کشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان

 اين که داشت خواهد را خود ترجيحات بر مبتني منابع تخصيص حق انحصاريصورت به دولت اما ،است

 مصارف و منابع که است الزم اساس همين بر. کندمي تضعيف را مجلس قانونگذاري صالحيت امر

 . برسند تصويب به مجلس در واقعيصورت به

 

 . رابطه بودجه با برنامه ششم 2-3

در کميسيون تلفيق برنامه به پايان رسيده و براي بررسي به مجلس تقديم توسعه بررسي برنامه ششم 

شده است. طبيعي است که پس از تصويب، ارقام کالن مالي برنامه ششم مبناي نهايي کردن ارقام کالن 

دهد که ارقام در بودجه باشد. مقايسه ارقام کالن مالي در اسناد برنامه ششم با اليحه بودجه نشان مي

 اي با هم دارند. اما اجزاي آنها تفاوت عمده ،سطح کالن تقريباً شبيه هم هستند

 

 ملي توسعه صندوقاستفاده از . 3-3

 شده قرار نيز يازدهم ماه از و است شده گرفته نظر در ملي توسعه صندوق براي درصد 20 بودجه اليحه در

 و الزم است که اصالح شود.. است کلي هايسياست خالف بر حكم اين .يابد تخصيص صندوق به که است

 صادر تسهيالت برخي پرداخت براي صندوق منابع از استفاده اجازه «4» تبصره در اينكه ديگر نكته

 شرايط ملي توسعه صندوق اساسنامه درکه  حالي در شده تكليف تعيين ملي توسعه صندوق براي و شده

 تكليف تعيين هرگونه ششم برنامه کلي هايسياست طبق همچنين. است شده تعيين منابع از استفاده

بر همين اساس الزم است که سهم صندوق توسعه و . است ممنوع ملي توسعه صندوق براي بودجه در

 تعيين تكليف شوند.« 4»همچنين حكم تبصره 
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 استفاده از حساب ذخیره ارزي . 3-4

 ،است شده بينيپيش «استقراض و رزي ا ذخيره حساب از استفاده» ،210111 رديف در بودجه اليحه در

(. است شده گذاشته مربوط رديف مقابل 1 عدد) است نشده گرفته نظر در رديف اين براي اعتباري اما

 شود کمتر رسد،مي تصويب به مجلس در که مقداري از نفت صادرات ارزش که صورتي در نتيجه در

 درج اين، بر عالوه. است استقراض به مجاز بودجه متمم اليحه ارائه و مجلس از اجازه کسب بدون دولت

 مجلس که است الزم اساس همين بر. است اشتباهاي هسرماي هايدارايي فروش بخش ذيل در استقراض

 . بگيرد تصميم درباره آن

 

 تعهدزا  اوراقحجم انتشار  تعیین. 3-5

ليارد ريال اوراق مالي اسالمي يهزار م 200بيني شده است که دولت در اليحه بودجه پيش در طرف منابع

هزار ميليارد  50هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسالمي بابت تسويه بدهي و  75هاي عمراني، براي طرح

مطالبات هاي قطعي خود انتشار دهد. در مقابل در طرف منابع براي تسويه ريال براي پرداخت بدهي

شود دولت از محل ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که اين امر در عمل باعث مي 500قطعي فقط 

هاي جاري استفاده کند. اين روش به نوعي استقراض است که در اين منابع اين اوراق تعهدزا براي هزينه

 گيري کند. مورد نيز دولت بايد تصميم

هزار ميليارد ريال اوراق براي بازپرداخت  50بيني کرده که پيش«( ح»)بند « 5»دولت در تبصره   

درج شده است  «1»عدد  5جدول  310107اما رقم آن در رديف  ،دهدانتشار اصل و سود سررسيد شده 

مجلس  م استو الزکند و نظارت را با اشكال روبرو مي نامعلوم شودشود سقف بودجه که اين امر باعث مي

 گيري کند. در اين مورد نيز تصميم

تداوم اين  .يكي از راهبردهاي دولت در دو سال اخير براي تأمين منابع مراجعه به بازار اوراق است  

باره نيز ها در بلندمدت کشور را با خطر بحران بدهي اوراق مواجه خواهد کرد که در ايننوع سياست

 گيري کند. مجلس بايد تصميم

 

 هایارانه هدفمندكردن تکلیف تعیین. 6-3

 در امسال. شدمي تكليف تعيين هايارانه هدفمندي مصارف و منابع تبصره يك در گذشته، يهاسال در

 بر. نيست مشخص آن جزئيات و است شده ارائه هايارانه هدفمندي مسئله کليصورت به بودجه اليحه

 که نيست مشخص و دارد هايارانه نقدي پرداخت براي سياستي چه دولت که نيست معلوم اساس همين

 يارانه حذف بر عالوه دولت که صورتي در. خير يا کرد خواهد پيگيري را باال درآمد با افراد حذف سياست

درباره  که است الزم اساس برهمين. کند مديريت نيز را هاپرمصرف يارانه تواندمي باال، درآمد با افراد

 . شود تكليف تعيين نيز هايارانه هدفمندي
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 مشخص كردن سقف بودجه. 7-3

برخي از  .انداند که در جداول بودجه بازتاب نيافتهها آورده شدهدر موارد متعددي احكامي در تبصره

ميليارد دالر ارز خارجي( و برخي  5احكام بودجه ردپايي از آنها در جداول بودجه نيست )مانند استقراض 

شود لحاظ شده است، که هر دو حالت باعث مي «1»آنها عدد  از احكام بودجه نيز در جداول بودجه براي

 گيري کند. باره تصميميندر اشوراي اسالمي الزم است مجلس نامعلوم باشد و تا سقف بودجه 

 

 ي اعتباراتجابجایسقف تعیین . 8-3

هاي هزار ميليارد تومان جابجايي اعتبارات عمراني، مالي و رديف 10اجازه « ج»بند « 17»در تبصره 

درصد اعتبارات  10اجازه جابجايي تا « 16»ي دولتي و در تبصره هابانكمتفرقه براي افزايش سرمايه 

 9بر آنها درصد اعتبارات عمراني داده شده است و عالوه 5اي )به استثناي فصول اول و ششم( و هزينه

اليحه بودجه داده شده است. اعطاي  14به جدول  7و  9هزار ميليارد تومان امكان جابجايي ارقام جداول 

کند و انحراف عملكرد بودجه گسترده اعتبارات حق صالحيت تصويبي مجلس را نقض ميحق جابجايي 

 گيري کند. تصميمشوراي اسالمي بايد مجلس نيز دهد که در اين مورد از مصوب را افزايش مي

 

 هاي عمرانيتعیین تکلیف مشاركت عمومي ـ خصوصي در طرح. 9-3

صندوق با استفاده از منابع ولت روشي را براي مشارکت بخش خصوصي د«( 20»در اليحه بودجه )تبصره 

اکنون اليحه مشارکت عمومي ـ بيني کرده است و همهاي عمراني پيشتوسعه ملي براي اتمام طرح

مشارکت عمومي ـ خصوصي در اليحه لت در حال نهايي شدن است. با مالحظه اينكه وخصوصي در د

مجلس بايد تصميم بگيرد که اين امر آن،  ابعاد گستردهتوجه به با  و دولت در حال نهايي شدن است

 گيري کند. آن تصميم دربارهبايد از طريق اليحه مجزا پيگيري شود يا در قانون بودجه 

 

 تمركز وجوه در خزانه و مدیریت حقوق و دستمزد. 10-3

است که سامانه ثبت حقوق و دولت در اليحه بودجه پيشنهاد داده  هاي نجومي،براي حل معضل حقوق

بر آن مشكل ديگري که دولت در تبصره عالوه«(. 21»اندازي شود )تبصره مزايا حداکثر تا يك سال راه

داري است. ضمن پذيرش ضرورت حل معضالت به دنبال حل آن بوده است، تمرکز وجوه در خزانه« 21»

در کشور و با مالحظه چندبعدي بودن  هاي اصالح مديريت بخش عموميعنوان بخشي از ضرورتفوق به

گيري کند که اين سازوکارها از طريق اصالح قوانين مرتبط يا تدوين قوانين آنها، مجلس بايد تصميم

 جديد انجام گيرد يا از طريق بودجه. 
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 ي دولتيهابانكافزایش سرمایه . 11-3

هاي هزار ميليارد تومان از محل حساب 5بيني شده است که اليحه بودجه پيش« 17»در تبصره 

هزار  10ي دولتي به بانك مرکزي و اضافه برداشت و خطوط اعتباري و هابانكپرداختي برخي از 

ص اختصا هابانكميليارد تومان نيز از اعتبارات عمراني، مالي و متفرقه بودجه به افزايش سرمايه 

است که در  1395در اليحه بودجه سال  هابانكهاي افزايش سرمايه يابد. اين کار تداوم سياست

. نظام بانكي مجوز آن به دولت اعطا شداصالحيه بودجه تصويب اما از طريق  ،مجلس تصويب نشد

پيگيري تواند از طرق قوانين مربوط ل روبرو بوده و اصالح آن ميكداليل متعددي با مشکشور به

گيرنده اصالحات بايد فراتر از بانك مرکزي شود و بدون انجام اصالحات نهادي مهم )که تصميم

موقت بوده و کارآمد نيست. مجلس صورت به (هابانكها )افزايش سرمايه گونه سياستباشد( اين

کند از طريق اتخاذ مي هابانكگيري کند نوع راهبردي که در قبال مديريت باره بايد تصميمدر اين

 پذيرد. را مي« 17»اصالح قوانين مرتبط است يا روش دولت در تبصره 

 

 حقوق و دستمزد. 12-3

در نظر گرفته  در ماه ميليون تومان 5/1، سقف معافيت مالياتي را درآمد «6»دولت در تبصره 

افزايش متناسب يا برمبناي باشد مبناي خط فقر بر تواند است. تعيين سقف معافيت مالياتي مي

 .نسبت به رقم سال قبل

 

 استقراض خارجي و سقف تسهیالت مالي خارجي تکلیف تعیین. 13-3

ميليارد  5بيني شده است که دولت بتواند تا مبلغ پيش«( ب»بند « 3»در اليحه بودجه )تبصره 

دهنده، نرخ سود، اقساط بازپرداخت و ساير اما کشورها يا مؤسسات وام ،دالر وام خارجي بگيرد

 گيري کند. موارد آن مشخص نشده است و مجلس در اين مورد بايد تصميم
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