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 کلیات:

  6817میزان این باشد که از هزار میلیارد ریال می 9526حدود  1395بودجه پیشنهادي براي سال میزان 

درصد)  29(هزار میلیارد ریال  3000سهم بودجه شرکتهاي دولتی است و  )درصد 71ریال ( هزار میلیارد

قتصاد و ی است سهم باالي شرکتهاي دولتی در اقتصاد و به عنوان حضور دولت در اومسهم بودجه عم

 شود.تلقی میپایین بودن سهم بخش خصوصی 

  هزار میلیارد ریال است که منبع تامین آن درآمدهاي مالیاتی، درآمدهاي  2673جمع منابع عمومی دولت

فروش خدمات و کاالها، درآمدهاي حاصل از فروش نفت، فروش اسناد خزانه و اوراق مشارکت، منابع 

میان درآمدهاي مالیاتی        نو... است. که در ای ، صندوق توسعه ملیحاصل از برگشت پرداختهاي سال قبل

 درصد دارا هستند.  25هاي نفتی فروش نفت و فرآوردهدرصد سهم و درآمدهاي حاصل از  38

  هزار  774پرداخت حقوق کارکنان  هزار میلیارد ریال، 600یزان حدود هاي عمرانی به ماجراي طرحبراي

هزار میلیارد ریال، اعتبارات واگذاري  655هزار میلیارد ریال، رفاه اجتماعی  162میلیارد ریال است، یارانه 

هزار میلیارد ریال و اصل اوراق مشارکت  7هزار میلیارد ریال و بازپرداخت اصل وامهاي خارجی  73سهام 

 زینه خواهدشد.هزار میلیارد ریال ه 17میزان  به

  و بودجه شرکتهاي درصد  6بودجه عمرانی حدود درصد افزایش،  5 حدود 94کل بودجه نسبت به سال

 دهد.نشان میدرصد رشد  13دولتی 

 

 

 

 

 

 

 

۱ 
 



     
 

 هاي مهم:مفاد تبصره

 :1تبصره 

  20سهم صندوق توسعه ملی  و درصد 5/14سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از درآمدهاي حاصله 

 درصد نظرگرفته شده است.

  التفاوت صادرات و واردات گاز را به صندوق توسعه ملی واگذار درصد حاصل از مابه 20بانک مرکزي

 ها قابل استفاده باشد.تواند جهت افزایش سرمایه بانککند که میمی

  هزار میلیارد ریال جهت  50به میزان اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزي و ریالی به شرکت ملی نفت

 گذاري در میادین مشتركسرمایه

 میلیارد دالري توسط صندوق توسعه ملی براي پیمانکاران  و سازندگان طرف  8/4بینی تسهیالت پیش

 گذاري مصوب شوراي اقتصادهاي سرمایهدر طرح هاي تابعه وزارت نفت جهت استفادهقرارداد شرکت

 هاي نفتی توسط شرکت ملی پاالیش و پخش جهت درصدي در قیمت فرآوري 5بینی افزایش پیش

 هاي نفتینوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازي و فرآورده

 

 :2تبصره 

 هاي بازنشستگی فوالد، صندوق ذخیره فرهنگیان، اجازه به دولت جهت پرداخت بدهی خود به صندوق

هزار میلیارد  45د فرمان امام (ره)، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي و... تا مبلغ بیمه قالیبافان، ستا

 ریال.

 و  سازياخذ مجوز از سازمان خصوصیهاي در حال واگذاري مشروط به اعطاي هرگونه تسهیالت بنگاه

 هرگونه دخل و تصرف در اموال و امالك آنها نیز مستلزم اخذ مجوز از آنهاست.

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی یک دوازدهم مالیات و سود  4ي دولتی باید طبق ماده کلیه شرکتها

 سهام خود را به صورت ماهانه بپردازند.

۲ 
 



     
 

 ها جهت افزایش سرمایه هاي بانکها و بیمهمانده سهام دولتاجازه صرف منابع حاصل از واگذاري باقی

 هاي دولتیبانک

 

 :3تبصره 

 هاي قبل.سال سهمیهمیلیارد دالر عالوه بر  50مالی خارجی تا سقف  مینتااجازه استفاده تسهیالت 

 

 :4تبصره 

  ملی و همچنین اجازه تسهیالت  بنیان توسط صندوق توسعههاي دانشمیلیون دالر به شرکت 200پرداخت

اي باالدستی نفت و گاز و با هاي توسعههاي خصوصی یا تعاونی طرحگذاران بخشبه سرمایه صندوق

مختلف  شقوقاي هاي توسعهگذاران بخش خصوصی و تعاونی طرحن مشترك و سرمایهادیاولویت می

 نقل. وحمل

 

 :5تبصره 

  هاي میادین نفت وگاز، مهار آبگذاري در طرحهاي جهت سرمایهشرکتهاي وابسته به وزارتخانهاجازه به-

هاي برق تکمیل شبکه فاضالب، نیروگاه ها، ایجاد وکنشیرینهاي آبرسانی و احداث آبهاي مرزي، طرح

اوراق مشارکت و یا صکوك جهت انتشار و طرح نیمه تمام ورزشی با تعیین اصل و سود توسط خود 

 اسالمی منتشر کنند.

  هاي نیمه تکمیل طرحجهت هزار میلیارد ریال  50اجازه به دولت جهت انتشار اوراق مشارکت تا سقف

 .5جدول  310102تمام ذیل ردیف 

  رفته دو بند فوق قابل واگذاري به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان ناوراق منتشر شده فروش

 هاست.تجهیزات در سقف مطالبات معوق طرح

۳ 
 



     
 

 می جهت هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوك اسال 70ها جهت انتشار اجازه به شهرداري

توسعه قطارهاي شهري با تضمین آن توسط دولت و شهرداري به نسبت  درصد آن به 50اختصاص حداقل 

 درصد توسط هرکدام. 50

  هزار میلیارد ریال اسناد خزانه قابل معامله در بازار ثانویه توسط دولت جهت پرداخت بدهی  75انتشار

 التفاوت قیمت تمام شده برق و آب مسجل دولت به پیمانکاران و مابه

  ها و طلب اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب اوراق تسویه خزانه.تهاتر بدهیاجازه به دولت جهت 

 

 :6تبصره 

  میلیون ریال و تمدید  156قانون مالیاتهاي مستقیم تا سقف  84افزایش سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده

 1395قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 

  ریال از مشترك برق شهري مازاد بر نرخ آنها و صرف آن  30ریال از مشترکان آب شهري و  150دریافت

 در توسعه آب و برق مناطق روستایی

 

 :7تبصره 

  درصد از مبلغ  20کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده فاقد قرارداد با شرکت ایمیدرو باید

آهن خام درصد براي سنگ  20 ،فروش را به حساب دولت واریز کنند و در صورت توسعه و تجهیز

 10به میزان  یاسفنجدرصد و به صورت آهن  13گندله درصد، به صورت  5/16فروش به صورت افشرده 

 درصد.

  به  شناسیمبالغ فوق در اختیار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین

محیطی و ایجاد زیستوهشهاي کاربردي، ژهاي پهاي اکتشافی، طرحدرصد جهت طرح 20و  80نسبت 

 شود.ه مینزیرساختهاي معدنی و ایمنی معدنی هزی

 شود.مالیات بر درآمد به خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می 

٤ 
 



     
 

 قانون امور گمرکی  68و  66حقوق ورودي کاالهاي وارداتی از همان مواد و قطعات موضوع مواد  داداستر

 روز. 15ظرف 

 

 :14تبصره 

  هاي هدف در قالب روشنه به گروهاهزار میلیارد یال به صورت یار 480دولت جهت پرداخت اجازه به-

 هاي نقدي و غیرنقدي.

 

 : 15تبصره 

 اي باید منابع تعیین شده را به شرکت مادر شرکتهاي تولید نیروي برق حرارتی و شرکتهاي برق منطقه

گذاري در توسعه نیروگاه ون و یا سرمایهتخصصی تولید نیروي برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دی

 حرارتی و توسعه شبکه انتقال پرداخت نمایند.

 

 :16تبصره 

 هاي مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عالوه بر اعتبارات منظور شده در بودجه هژجهت اجراي پرو

انتشار اوراق  هاي تملک دارایی ودرصد اعتبارات طرح 5درصد اعتبارات و  10هاي اجرایی دستگاه

 اعتبار درنظر گرفته شده است. 1395اسالمی تا دوبرابر مجوز بودجه سال 

 

 :17تبصره 

 هاي اجرایی باید حداکثر تا پایان ماه بعد از دریافت صورت وضعیت و یا صورت حساب مالیات دستگاه

پرداخت نشده مواجه درصد مالیات  10متعلق به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر اینصورت با جریمه 

٥ 
 



     
 

درصد مالیات پرداخت خواهدشد. در این  2معادل  خواهندشد و به خود مبلغ مالیات پرداخت نشده نیز

 خصوص براي پیمانکاران و مشاوران مسئولیتی مترتب نیست.

 

 :18تبصره 

 فروش هزار میلیارد به سرمایه آن از محل  50اي و تخصصی و افزایش تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه

 اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازي

  انداز، زمین و ساختمان و محصوالت جدید بانکی جهت ارتقاء هاي پساندازي انواع صندوقامکان راه

 دهیظرفیت تسهیالت

 و شرکتهاي دولتی و غیردولتی در قالب قراردادهاي  ک مسکن جهت انعقاد قرارداد با سازماناجازه به بان

 ذاري و مشارکتواگ

  میلیارد دالر با مشارکت  5اجازه به بانک مسکن جهت صدور انواع اوراق بهادار ارزي و ریالی به میزان

گان و نیز طرحهاي توسعه در زیرساخت ناو صندوق توسعه ملی به منظور تامین مالی ریالی و ارزي مورد

 مختلف حمل و نقل و مسکن و توسعه شهري. شقوقتجهیزات 

 

٦ 
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