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 تعاليسمهاب

 

 هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی

 

 سالم علیکم

کميسيون  گزارشپيوست به اسالمي  ( آيين نامه داخلي مجلس شوراي107) ماده (1تبصره) مستند بهبا احترام، 

هاي  ها و ردیفبررسي عملکرد مهم ترین احکام تبصره "مجلس شوراي اسالمي با موضوع  برنامه و بودجه و محاسبات

مجلس شوراي جهت قرائت در صحن علني  "کل کشور 1401مرتبط با واگذاري دارایي هاي مالي در قانون بودجه سال 

 شود.اسالمي ارائه مي

 

 حمیدرضا حاجی بابایی                                                                                                                                       

   برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی کمیسیون رئیس                                                                                                                
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 مجلس شورای اسالمی برنامه و بودجه و محاسباتکمیسیون گزارش 

 

 واگذاری دارایی های مالی ها و ردیفهای مرتبط با بررسی عملکرد مهم ترین احکام تبصره "در خصوص

 "کل کشور 1401در قانون بودجه سال  

 
 

 مقدمه :

در راستای دستیابی به توسعه و به طور معمول دولت ها  آیدهای رایج در اقتصاد کشورها به شمار میکسری بودجه از پدیده

سری شوند. اما بحث اصلی درباره این پدیده، نحوه جبران کو بهبود وضعیت اقتصادی، با پدیده کسری بودجه مواجه می

ها، پدیده کسری بودجه را با شدت اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی به درآمدهای نفتی، تقریبا در تمام سال. بودجه است

واگذاری دارایی های سرمایه ای ) عمدتاً فروش نفت و می کند. در این میان در تمام این سال ها،  و غلظت متفاوتی تجربه

ی اموال منقول و غیرمنقول دولت ( و  واگذاری دارایی های مالی )عمدتاً فروش و واگذاری فرآورده های نفتی و مولد ساز

انواع اوراق مالی و اسالمی ، واگذاری شرکت های دولتی و .. ( از جمله روش های تأمین مالی کسری بودجه ساختاری در 

ن به ارائه لوایح بودجه سنواتی اقدام نموده اند. اقتصاد ایران محسوب می شده است که دولت ها طی ادوار مختلف با تکیه برآ

اما این که درآمد پیش بینی شده حاصل از این روش های تأمین مالی تا چه میزان محقق شده یا می شود خود موضوع 

بسیار مهمی است که به نظر می رسد غفلت از آن بر پیچیدگی ابعاد کسری بودجه ساالنه کشور افزوده است، دراین میان 

که عمدتاً شامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری های دارایی 1401قایسه منابع درآمدی پیش بینی شده در قانون بودجه سال م

حکایت  1402های سرمایه ای و واگذاری های دارایی های مالی می باشد با منابع درآمدی پیشنهادی در الیحه بودجه سال 

که به نظر می رسد کم و کیف تحقق آن بایستی مورد دقت نظر بیشتری درصدی منابع درآمدی دارد 40از رشد نزدیک به 

. از این رو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با نظر به اهمیت موضوع و قرار داشتن 1واقع گردد

بررسی عملکرد منابع کل کشور، برآن شده است تا از طریق تدوین سلسه گزارش هایی به  1402در ایام بررسی بودجه سال 

پیش بینی شده حاصل از درآمدهای دولت شامل سه حوزه واگذاری دارایی های مالی ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و 

درآمدهای عمومی به ویژه با تأکید بر درآمدهای مالیاتی وگمرکی با محوریت مهم ترین احکام تبصره ای و و احکام جداول 

واگذاری  -1گزارش نخست در حوزه  بررسی عملکرد واگذاری های دارایی های مالی در سه بخشدرآمدی بپردازد که اینک 

سایر موارد همچون استقراض  -3فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی و-2سهام شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها، 

داخلی مجلس شورای اسالمی( به حضور  آیین نامه 107)در اجرای ماده  کل کشور 1401خارجی در قانون بودجه سال 

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و مردم شریف ایران تقدیم می گردد.  

 

                                                
میلیارد ریال  954،995،6برابر  1401میلیارد ریال و منابع درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال  925،781،9برابر 1402منابع درآمدهای پیش بینی شده در الیحه بودجه سال  1

 شده است.برآورد 
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  بخش اول : عملکرد مهم ترین احکام تبصره ای  مرتبط با واگذاری سهام شرکت های دولتی

 وسایرواگذاری ها و ارزیابی کیفیت تأمین مالی حاصل از محل منابع پیش بینی شده

به عنوان  "واگذاری شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها"کل کشور منابع حاصل از  1401مطابق با قانون بودجه سال 

هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بوده که به استناد گزارش  712یکی از اقالم درآمدی در بخش واگذاری های مالی، مبلغ 

درصد از سهم مصوب ده ماهه محقق 56میلیارد ریال معادل  326،910  ام دی ماه سال جاری24خرانه داری کل کشور تا 

شده است. بر همین اساس گزارش عملکرد اهم احکام تبصره ای مندرج در ماده واحده قانون مرتبط با واگذاری سهام شرکت 

ندرج در جدول شماره های دولتی به عنوان یکی از مهمترین اقالم واگذاری های دارایی های مالی و نیز احکام درآمدی م

 مرتبط با واگذاری شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها به شرح ذیل می باشد: 1401قانون بودجه سال ( 5)

 

 الف : عملکرد احکام تبصره ای در خصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی:

گردیده تا در خصوص واگذاری کل کشور دولت مجاز  1401( قانون بودجه سال 2به استناد مفاد بند )الف( تبصره ) -1

قانون  44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 2( موضوع ماده )2( و )1بنگاه های دولتی مشمول گروه های )

مصوب  3( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی63با رعایت ماده )  2اساسی

اقدام نماید و نیز مطابق با حکم فراز  4قانون اساسی 44( بند )د( سیاست های کلی اصل 2و جزء ) 30/02/1397

پایانی بند قانونی مذکور، دولت مکلف به واگذاری سهام عدالت از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت به افراد 

ازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(، مددجویان س

 طبق قانون می باشد.

  که فهرستی فراگیر  1401بررسی ها حاکی از آن است که اگرچه برنامه واگذاری سهام و بنگاه های مشمول واگذاری در سال

تاکنون تنها آگهی عرضه  در هیأت واگذاری مصوب شده لیکن 5/02/1401از شرکت های قابل واگذاری می باشد، در تاریخ 

درصد سهام شرکت پارس فوالد سبزوار، سهام  13/7درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و  12بلوکی و یکجا 

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، شرکت دماوند انرژی عسلویه، شرکت دخانیات 

درصد از  12سفراین از طریق بورس منتشر شده است. که ازاین تعداد نیز صرفًا عرضه بلوکی ایران، شرکت مجتمع صنعتی ا

سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی فرآیند برگزاری مزایده در بورس، به شرکت سرمایه گذاری اهداف وابسته 

ز فهرست مفصل تصویب شده در هیأت به صندوق بازنشستگی نفت واگذار شده است،  بنابراین طی مدت ده ماهه گذشته، ا

واگذاری در ابتدای سال، هنوز واگذاری کامل هیچ بنگاه دولتی و تغییر شخصیت آن از دولتی بودن به خصوصی محقق نشده 

 است. 

                                                
 ( : فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:2ماده ) 2

 گرو یک: تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده

 ( قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه044صل چهل و چهارمگروه دو: فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر ا

 ( شبکه های مادرمخابراتیو امور واگذاری بسامد و ...1گروه سه: فعالیت ها، موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از: 

خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل ( : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردارشده انند، حق 63ماده )  3

 نقدی بالمانع است. 100واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.تبصره: خرید %

 د( : الزامات واگذاری : نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری( بند )2جزء )  4
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 با موضوع واگذاری مستقیم سهام  5نامه هیأت وزیران درخصوص حکم بخش پایانی بند قانونی مذکور، توضیح آن که تصویب

د فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(  و سازمان بهزیستی کشور و سه دهک اول ایثارگران به افرا

 تصویب و ابالغ گردیده است. 1401( قانون بودجه سال 2در اجرای بخش پایانی بند )الف( تبصره )

ردیده است با رعایت سیاست کل کشور دولت مکلف گ 1401( قانون بودجه سال 2به استناد بند )ی( تبصره ) -2

میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت 1،300،000قانون اساسی مبلغ  44های کلی اصل 

اجرای احکام ذیل به دستگاه های مربوطه به شرح ذیل اقدام نماید.این دستگاه ها مکلفند... به مصارف مندرج 

 د ر این حکم برسانند.

 با تعیین پرتفویی از سهام برخی از شرکت های مشمول  6نامه ای صورت گرفته دولت طی یک تصویبمطابق با بررسی ه

میلیارد ریال، مصوبه ای در این خصوص مبنی بر واگذاری بنگاه ها و سهام به صندوق  1،240،000واگذاری به ارزش بالغ بر 

ی نیروهای مسلح و بنیاد شهید امورو امور ایثارگران های تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماع

داشته و اقدامات الزم در خصوص واگذاری سهام توسط سازمان خصوصی سازی به سازمان های مذکور نیز صورت پذیرفته 

خالف و بدین ترتیب حکم مصرح در بند قانونی مذکور اجرایی شده است. البته الزم به اشاره است در طی این واگذاری ها بر

  که مقرر می دارد :  1395مصوب –(  قانون اساسی 44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل )4مفاد  تصریح حکم ماده )

تسویه تهاتر و تأدیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها... ممنوع است و دولت  "

و تبدیل وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تأدیه  می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها ...

. برای تأدیه بدهی های دولت به دستگاه های مذکور واگذاری به روش رد دیون مستقیم سهام انجام گردیده است. "نماید

( بند )د( تبصره 2در جزء ) ( و حکم مصرح2خاطرنشان می سازد مطابق با بررسی های صورت گرفته مفاد بند )ج( تبصره )

نیز داللت بر ادامه رویه غلط گذشته در واگذاری مستقیم سهام شرکت های دولتی  1402( الیحه بودجه پیشنهادی 19)

 .7دارد

کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف  1401( قانون بودجه سال 2مطابق با حکم تکلیفی بند )ن( تبصره ) -3

ه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع بوده است نسبت به طبق

( قرار نگرفته اند 2( ماده )2( و )1قانون اساسی در گروه های ) 44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 2ماده )

ست طبقه بندی های یاد ( اقدام نموده و ظرف سه ماه از ابالغ قانون بودجه، فهر2( و )1در یکی از گروه های )

 شده را به تصویب هیأت وزیران برساند...

  مطابق با بررسی های صورت گرفته، علی رغم اتمام مهلت سه ماهه ، تاکنون مصوبه ای از سوی هیأت وزیران در این

 خصوص صادر نشده است و درنتیجه حکم تکلیفی بند قانونی مذکور تحقق نیافته است.

                                                
 12/09/1401ه مورخ 5999ت/167000نامه به شماره  تصویب  5
 59979ت/75558نامه به شماره  تصویب  6
دولت سهام یا سهام الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار کند، اشخاص دریافت کننده سهام به : درمواردی که مطابق با این قانون، 1402( الیحه بودجه سال 2بند )ج( تبصره ) 7

 قانون اساسی خواهد رسید. 44( بند )د( سیاست های کلی اصل 2نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، مصرف مشخص شده در جزء )

: از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در  1402الیحه پیشنهادی بودجه سال  19د )د( تبصرهه )( بن2جزء )

اقدام  310501تدمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی  بنگاه های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری ، لشگری و

 نماید. 
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کل کشور دولت مجاز گردیده است نسبت به واگذاری  1401( قانون بودجه سال 2( تبصره )به استناد مفاد بند )ق -4

سهام طرح )پروژه ( های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی عام طرح 

 .)پروژه( اقدام نماید

دامنه مصادیق طرح های مشمول این حکم و علی رغم مطابق با بررسی های صورت گرفته، با وجود اهمیت فراوان و گستردگی 

ضرورت باال، به دلیل برخی ابهامات  و فقدان تعیین جزئیات تفصیلی و یا فقدان پیش بینی آیین نامه اجرایی برای آن که به نکاتی 

حکم تجویزی بند قانونی اشاره نماید،  وارد و مصادق مشمول واگذاری و مانند تعیین متولی مشخص، زمان بندی و نحوه اجراء، م

دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه "مذکور دارای عملکرد نبوده است. شایان ذکر است 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  27موضوع ماده  "تمام،تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی

( نیز از دیدگاه فعاالن بخش خصوصی تنها به عنوان یک مجوز کلی تلقی شده که به دلیل ابهامات کلی، تاکنون عملکرد قابل 2)8الیم

 توجهی نداشته است.

ظرف پنج کل کشور دولت مکلف بوده است  1401( قانون بودجه سال 2( بند )م( تبصره )2مطابق با حکم جزء ) -5

ت به واگذاری شرکت هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، ماه از ابالغ این قانون نسب

قانون اساسی اقدام  44سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل  20کمتر از %

طریق بازار کرده و سهام خود را در قالب شرکت های سهامی عام  طرح )پروژه( یا سایر روش های واگذاری از 

 .سرمایه واگذار نماید

ماهه مندرج در این حکم، گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته 5مطابق با ارزیابی های صورت گرفته، علی رغم گذشت مهلت 

 دال بر تحقق این بند قانونی واصل نگردیده است. 

ت اجازه داده شده است با رعایت کل کشور به دول 1401( قانون بودجه سال 18به استناد مفاد بند )د( تبصره ) -6

میلیارد ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت  35،000قانون اساسی، تا سقف  44سیاست های کلی اصل 

های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی نماید. بانک 

 44ایه را به تسهیالت مرتبط با مصارف مذکور در سیاست های کلی اصل ها نیز موظفند سه برابر افزایش سرم

 .قانون اساسی اختصاص دهند

مطابق با بررسی های صورت گرفته، تا پایان دی ماه سال جاری تخصیص سهام شرکت پاالیش نفت شازند و تخصیص سهمیه  افزایش 

ن ها از محل بند قانونی مذکور در دولت تصویب شده است. همچنین سرمایه به هریک از بانک های دولتی متناسب با کفایت سرمایه آ

علی رغم اقدامات انجام شده، ارزیابی های صورت گرفته حاکی از آن می باشد که درخصوص تحقق حکم تکلیفی بخش پایانی بند 

انونی مذکور به تسهیالت مرتبط با ( مبنی بر تکلیف بانک ها برای هزینه کرد سه برابر افزایش سرمایه از محل بند ق18)د( تبصره )

( با محوریت افزایش سطح اشتغال، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع، 44موارد مصرح در سیاست های کلی اصل )

 سازوکار اجرایی و  نظارتی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی محقق نگردیده است.

 

                                                
ی ....به بخش غیر دولتی با حفظ کاربری (: به دولت اجازه داده می شود: الف:  واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره بردار27ماده ) 8

 ای ... دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده ...ج: واگذاری ملکیت،حق بهره برداری و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ب: واگذاری طرح های تملک
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ردیف های درآمدی در خصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی و سایر ب: عملکرد احکام مندرج در 

 واگذاری ها

 30،000با موضوع منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به میزان مبلغ  310501تحقق منابع ردیف درآمدی  -1

 میلیارد ریال

درصد از سهم مصوب ده ماهه  122ریال معادل میلیارد  30،000مبلغ  1401ام دی ماه 24مطابق با گزارش خزانه داری کل کشور تا 

 محقق شده است

با موضوع منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارائی ها و   310502تحقق منابع ردیف درآمدی -2

 678،000حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه به میزان مبلغ 

 ارد ریالمیلی

از سهم مصوب ده ماهه(  53میلیارد ریال ) معادل % 296،694، مبلغ 1401ام دی ماه  24مطابق با گزارش خزانه داری کل کشور تا 

 از منابع پیش بینی شده در ردیف مذکور محقق شده است. 

 

ه میزان مبلغ با موضوع واگذاری سهام متعلق به وزارت جهادکشاورزی ب 310515تحقق منابع ردیف درآمدی  -3

 میلیارد ریال 2000

از سهم  13میلیارد ریال ) معادل % 216ام دی ماه ، عملکرد ردیف درآمدی مذکور صرفاً مبلغ  24به استناد گزارش های واصله تا 

 مصوب ده ماهه ( ازمنابع پیش بینی شده بوده است.

 ها. ههام دولت در بانک ها و بیممیلیارد ریال از محل واگذاری باقی مانده س2000تحقق منابع به مبلغ  -4

ام دی ماه وصولی از محل درآمدی مذکور به خزانه داری کل کشور صورت نپذیرفته 24مطابق با گزارش واصله به کمیسیون، تا  

 است.

 

  بخش دوم : عملکرد مهم ترین احکام تبصره ای و ردیف های درآمدی  مرتبط با فروش و واگذاری انواع

 ی و ارزیابی کیفیت تأمین مالی حاصل از محل منابع پیش بینی شدهاوراق مالی و اسالم

کل کشور منابع پیش بینی شده حاصل از  فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی به عنوان  1401مطابق با قانون بودجه سال 

ینی شده بوده که به استناد گزارش میلیارد ریال پیش ب1،030،000دومین بخش درآمدی از حوزه واگذاری دارایی های مالی، مبلغ 

به استناد همین  درصد از سهم مصوب، محقق شده است. 102میلیارد ریال معادل  864،462ام دیماه ،  24خرانه داری کل کشور تا 

میلیارد  671،300سهم مصوب ده ماهه( از محل فروش اسناد خزانه اسالمی و   65میلیارد ریال )معادل % 193،162گزارش مبلغ 

سهم مصوب ده ماهه( از محل انتشار، فروش اوراق مالی اسالمی در راستای منابع پیش بینی شده محقق شده  122ریال ) معادل %

 150،000شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشارغیرنقدی  28/02/1401ردد درسال جاری به استناد مصوبه خاطرنشان می گاست. 

 1401( قانون بودجه سال 5میلیاردریال اوراق مالی اسالمی پیش بینی شده است. همچنین کلیات الیحه دوفوریتی اصالح تبصره )

میلیارد ریال برای تسویه بدهی دولت به شرکت توانیر در مجلس  150،000مبنی بر اجازه انتشار انواع اوراق مالی اسالمی تا سقف 
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بر همین اساس گزارش عملکرد تعدادی از احکام تبصره ای مندرج در ماده واحده  و احکام شورای اسالمی به تصویب رسیده است. 

          ع اوراق مالی اسالمی به شرح ذیل مرتبط با واگذاری و فروش انوا 1401قانون بودجه سال  5درآمدی مندرج در جدول شماره 

 می باشد :

: اجازه به دولت بابت انتشار انواع اوراق مالی اسالمی 1401( قانون بودجه سال 5مطابق به مفاده بند )ب( تبصره ) -1

و اسناد خزانه تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد ریال بابت تأدیه مطالبات دستگاه های اجرایی و نیز 

اخت مطالبات پیمانکاران روستایی، بهسازی معابر هزار میلیارد ریال از محل منابع این بند برای پرد 35اختصاص 

 روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی عشایر 

میلیارد ریال از محل  660،000به استناد گزارش خزانه داری کل کشور، تا آذرماه سال جاری برای تحقق مصارف این بند، مبلغ 

 580ار اسناد خزانه اسالمی پیش بینی شده است که تاکنون صرفاً میلیارد ریال از محل انتش 200،000انتشار اوراق مالی اسالمی و 

هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق به حساب خزانه داری واریز شده است.از نحوه هزینه کرد منابع مذکور گزارشی به کمیسیون 

أمین مالی مصارف پیش بینی شده، برای ت 1402( الیحه بودجه 5. الزم به ذکر است در بند )ب( تبصره )9واصل نگردیده است

 میلیارد ریال انواع اوراق اسالمی پیش بینی شده است. 1،850،000انتشار معادل 

: اجازه به دولت بابت انتشار اوراق مالی اسالمی به 1401( قانون بودجه سال 5مطابق با بند )ط( و )ل( تبصره ) -2

موزشی و پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و مبلغ سی هزارمیلیارد ریال جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آ

پرورش، بیست هزار میلیارد ریال جهت تعمیر و نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضاهای فیزیکی فرسوده 

دانشگاه های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و به مبلغ بیست هزارمیلیارد ریال جهت آب و راه روستایی و 

های هادی روستایی، احیای قنوات و تکمیل آب و راه روستایی و یکصد عشایری، احیای قنوات، اجرای طرح 

هزار میلیارد ریال جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور و طرح های برق آبی اوراق 

 مالی اسالمی

میلیاردریال برای  14،030 مطابق با گزارش خزانه داری کل کشور، از محل منابع پیش بینی شده برای مصارف مذکور، مبلغ

 9،542میلیاردریال  برای هزینه کرد در حوزه دانشگاه های وزارت علوم، مبلغ  9،447هزینه کرد در حوزه آموزش و پرورش، مبلغ

میلیارد ریال برای هزینه کرد دربخش طرح های آبی و برق آبی  47،070میلیارد ریال برای هزینه کرد در حوزه روستایی و مبلغ 

درصد منابع پیش بینی شده از این محل  48اق مالی اسالمی منتشر و به حساب خزانه واریز شده است که در مجموع حدود %اور

 می باشد.

 

 

                                                
کصدو بیست هزارمیلیارد ریال به اجازه به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته بابت انتشار اوراق تا سقف یکل کشور:  1401( قانون بودجه سال 5)د( تبصره ) بند 9

گزارشی از  -یر رسمیمنظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غ

 منابع و مصارف این بند به کمیسیون واصل نشده است
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  بخش سوم : عملکرد مهم ترین احکام تبصره ای مرتبط با سایر واگذاری های دارایی های مالی همچون

اصل وام ها ، منابع صندوق توسعه ملی و  ..ارزیابی استفاده از تسهیالت خارجی، منابع حاصل از دریافت 

 کیفیت تأمین مالی حاصل از محل منابع پیش بینی شده

کل کشور سقف تسهیالت تأمین منابع مالی خارجی ) فاینانس( برای طرح  1401( قانون بودجه سال 3مطابق با بند )الف( تبصره )

رو مقرر شده است. در همین راستا بررسی ردیف های درآمدی مندرج در جدول های دولتی و غیر دولتی معادل ریالی سی میلیارد یو

 16،118( قانون بودجه سال جاری نشان می دهد از محل منابع حاصل از دریافت اصل وام ها و استفاده از تسهیالت خارجی 5)

میلیارد ) معادل  1،603صرفاً مبلغ ناچیز  دی ماه 24میلیارد ریال پیش بینی شده است که مستند به گزارش خزانه داری کل کشور تا 

 سهم مصوب ده ماهه( محقق شده است. %12

میلیارد  10،785همچنین در قانون بودجه سال جاری، منابع پیش بینی شده از برگشتی پرداختی های سال های قبل نیز به مبلغ

 سهم ده ماهه مصوب( محقق شده است.  260میلیارد ریال ) معادل % 23،008ام دی ماه 24ریال پیش بینی شده است که تا 

میلیارد ریال نیز از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت  380،000الزم به ذکر است به استناد گزارش خزانه داری کل کشور مبلغ 

 اخذ شده است. 

 

 جمع بندی نهایی

ری های دارایی های مالی در قانون پیرو آن چه به تفضیل گزارش آن ارائه شد، جمع بندی نهایی وضعیت عملکردی واگذا

کل کشور مشتمل بر سه بخش عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی، واگذاری و انتشار انواع اوراق  1401بودجه سال 

مالی اسالمی و در نهایت منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی و دریافت اصل وام ها و... با هدف تصویرسازی دقیق 

 ، در قالب موارد ذیل تقدیم می گردد:1402تحقق منابع پیش بینی شده از این روش  در الیحه بودجه سال از چشم انداز 

 1،768،905کل کشور جمعاً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ  1401در قانون بودجه سال  -1

از سهم  110میلیارد ریال آن ) معادل % 1،595،983ری مبلغ ام دی ماه سال جا24میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا 

منابع پیش بینی شده از  1402مصوب ده ماهه(تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در الیحه بودجه 

نسبت  درصدی 67میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی  2،940،000محل واگذاری های دارایی های مالی 

 به سال جاری مواجه می باشد.

میلیارد  1،030،000، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، 1401در قانون بودجه سال  -2

( سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسالمی تعیین گردیده است و 58ریال آن ) معادل %

از  1402آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در الیحه بودجه سال  102ماه سال جاری معادل % ام دی24تا 

کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق 

از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری  63معادل تقریبی % میلیارد ریال برآورد شده است که 1،850،000مالی و اسالمی 

 80کل کشور، % 1401های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال 

 درصد رشد داشته است.  
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میلیارد ریال  712،001ایی های مالی، ، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دار1401در قانون بودجه سال  -3

( سهم منابع پیش بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها تعیین گردیده 40آن ) معادل %

که عمدتاً ناشی از واگذاری   آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه تحقق یافته است 56ام دی ماه سال جاری معادل %24است و تا 

. بنابراین با عنایت به آن که در الیحه بودجه سال درصدی هلدینگ خلیج فارس در نیمه دوم سال جاری می باشد 12بلوک 

از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت  1402

شده حاصل از واگذاری  نیاز منابع پیش بی 36معادل تقریبی %میلیارد ریال برآورد شده است که  1،060،000های دولتی 

کل کشور بیش از  1401های دارایی های مالی می باشد و  مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال 

دولتی در درصد رشد یافته است به نظر می رسد تحقق منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های سهم شرکت های  %49

 کل کشور با تردید مواجه باشد.  1402الیحه بودجه 

از دیدگاه کمیسیون، اقدام به واگذاری بلوکی شرکت های دولتی نیازمند تمکن های مالی باالیی است که به علت ناتوانی  -4

تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی، عدم مشارکت سرمایه گذاران بالقوه خصوصی برای حضور در رقابت و  محدود شدن 

ی و نهادهای عمومی را در امر واگذاری سهام های دولتی در پی خواهد دایره خریداران به خریدارانی با شخصیت شبه دولت

 داشت. بدیهی است این وضعیت از اهداف قانونگذار انحراف دارد. 

قانون اساسی، دولت موظف است برای تأدیه بدهی  44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4مطابق با حکم تکلیفی ماده ) -5

اگذاری را در سازو کار بازار و با اولویت شیوه بورس به صورت عرضه عمومی و طی یک های خود، سهام شرکت های قابل و

فرآیند رقابتی به خریداران و سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی و فنی واگذار کند و منابع حاصل را پس از گردش خزانه کل 

حکم تکلیفی ناظر بر سازوکار رقابتی، درلوایح  کشور به طور شفاف بابت بدهی خود به طلبکاران پرداخت کند. الزم است این

 و قوانین بودجه سنواتی نیز تصویب و اجرا گردد. 

از جمله اهداف اصلی برای انتشار انواع اوراق مالی، تأمین منابع الزم برای اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی   می باشد،  -6

ت طی چندسال اخیر بخش قابل توجهی از اوراق مالی صرف این درحالی است که بررسی های صورت گرفته حاکی از آن اس

تعهدات هزینه ای کشور شده و حتی گاهًا آن بخش از اوراق بدهی انتشار یافته بابت ساماندهی و تسویه بدهی های مسجل 

خ دولت نیز از هدف اصلی خویش منحرف گردیده است، به طوری که به منظور تسویه اصل و سود اوراق مذکور در تاری

سررسید، اوراق جدید منتشر شده است. الزم است دولت در اتخاذ تصمیم برای انتشار انواع اوراق مالی، هدف اصلی که همانا 

 کمک به تأمین مالی در حوزه تولید و اشتغال زیربنایی کشور است را مدنظر خود قرار دهد. 

ی، مهلت واگذاری سهام و بنگاه های متعلق به دولت قانون اساس 44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 14براساس ماده ) -7

خاتمه یافته است و به همین دلیل دولت همه ساله در قالب حکم بودجه ای مشخص،  مجوز ساالنه در  1393تا پایان سال 

)الف( در قالب بند  1401مورد واگذاری سهام و بنگاه های دولتی را اخذ می کند ) به عنوان نمونه در قانون بودجه سال 

چنین مجوزی  1402( . اما مطابق با بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد درالیحه پیشنهادی بودجه سال 2تبصره 

درخواست نشده و در صورت عدم درج این حکم طبق روال سنوات پیشین، مجوز الزم برای واگذاری شرکت های دولتی 

 دقت نظر الزم در این خصوص را به کار گیرد. وجود ندارد. بدیهی است الزم است مجلس شورای اسالمی 

 سخن پایانی :

استقرار بودجه مبتنی بر منابع درآمدی قابل تحقق و در مرحله بعد هزینه کرد شفاف این منابع در راستای مصارف مقرر در قانون از 

ضمن جلوگیری از کسری بودجه  جمله مهمترین ویژگی های انضباط مالی در بودجه ساالنه کشور محسوب می شود تا بدین ترتیب
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های غیرقابل کنترل و تبعات آن در اقتصاد کالن کشور، زمینه توسعه و پیشرفت کشور در ابعاد مختلف فراهم گردد. ازاین رو با عنایت 

 به اهمیت موضوع، همان طور که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی برآن شد ضمن

پرداخته تا زمینه اتخاذ رویکرد  1401برگزاری جلساتی به ارزیابی کیفیت تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 

برای نمایندگان محترم  1402مناسب برای تصمیم گیری در خصوص منابع درآمدی پیش بینی شده در الیحه پیشنهادی بودجه سال 

کیفیت تحقق منابع درآمدی حاصل از واگذاری های دارایی  "ن راستا پیرو گزارش نخست با موضوع هرچه بیشتر فراهم گردد، درهمی

، که اینک ارائه شد، نتایج بررسی های این کمیسیون در قالب گزارشات بعدی طی روزهای "1401های مالی در قانون بودجه سال 

 سالمی ارائه خواهد شد.  ان شاء اهلل آتی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای ا

 


