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 3131ویژگیهای الیحه بودجه سال  -الف

 بودجه کلیات 

 3131و قانون بودجه سال  3131جدول مقایسه کلیات الیحه بودجه سال 
 ریال هزار میلیاردارقام به 

 31قانون  31الیحه  عنوان

 052 591 منابع و مصارف عمومي دولت جمع

 01 02 درآمدهاي اختصاصي و مصرف از محل آن

 022 052 منابع و مصارف بودجه عمومي دولت

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته 
 به دولت

122 122 

 770 222 جمع

 51 02 كسر مي شود ارقامي كه دوبار منظور شده است.

 707 722 صارف بودجه كل كشورمنابع و م

 

 درآمدهای مالیاتی 

 55ریال، آمده است كه از این میزان هزار میلیارد  27درآمدهاي مالیاتي با بیشترین رقم، در قسمت درآمدهاي بودجه، 
 ست. ریال اهزار میلیارد  51ریال مربوط به مالیات بر واردات بوده و رقم مالیات بر ارزش افزوده رقم  هزار میلیارد

 منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی 

هاي مالي، بیشترین رقم مربوط به منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي با رقم و  در بخش مربوط به واگذاري دارایي
بیني شده است. در این قسمت منایع  م پیشپس از آن منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي با رق

حاصل از استفاده از موجودي حساب ذخیره ارزي و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي رقم صفر در نظر گرفته 
 شده است.

  درآمدهای پیش بینی شدهمیزان 

 522ا احتساب فروش هر بشكه نفت بریال آمده است كه هزار میلیارد  77رقم  نفت و فرآورده هاي نفتيمنابع حاصل از 
 92تومان و از طرفي درآمد شركت ملي نفت ایران مي توان گفت براي سال  0222دالري و همچنین قیمت هر دالر 

با توجه به اینكه  .بشكه نفت مي توان فروخت 222هزار و  519میلیون و  050پیش بیني شده است حدود یک میلیارد و 
 77هزار میلیارد تومان است از این رو با مشاهده درآمد  591حدود  92در الیحه بودجه سال رقم بودجه عمومي كل كشور 
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مدهاي نفتي تامین آبا در 92درصد از بودجه عمومي سال  29.52هزار میلیارد توماني حاصل از فروش نفت باید گفت كه 

 .خواهد شد

 صندوق توسعه ملی 

 .بیني شده است درصد پیش 09وق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي كشور سهم صند 92الیحه بودجه  2براساس تبصره 

 و اعتبارات ها هزینه 

 05ها،  ریالي جبران خدمت كاركنان، رقم مربوط به یارانههزار میلیارد  22هاي بودجه بعد از رقم  در بخش مربوط به هزینه
نظر گرفته شده است. الزم به ذكر است كل هزار میلیارد ریال در  272و اعتبارات طرحهاي عمراني  ریال هزار میلیارد

 شود. هزار میلیارد ریال پیش بیني مي 552حدود  5290عملكرد اعتبارات عمراني براي سال 

 

 31الیحه بودجه سال  مرتبط با بخش خصوصی در تبصره های -ب

 3131متن قانون بودجه سال  31متن الیحه بودجه سال   ردیف

قرارداد انعقاد  3

با  بیع متقابل

گذاران  سرمایه

بخشهای 

خصوصی و 

 عمومی

 1بند م تبصره 
به منظور اجراي طرحهاي افزایش بازدهي 
نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه 
هاي سیكل تركیبي، توسعه استفاده از انرژي هاي 
تجدیدپذیر، كاهش تلفات، بهینه سازي مصرف، 
صرفه جویي در مصرف سوخت مایع، كاهش 

ي گلخانه اي و حفاظت از محیط زیست و گازها
طرح هاي آلودگي هوا و افزایش سهم صادرات 
سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده مي شود تا سقف 
یكصد و بیست هزار میلیارد 

( ریال از محل منابع 502.222.222.222.222)
داخلي به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش 

جراي طرح هاي هاي خصوصي و عمومي قرارداد ا
افزایش بازدهي و تولید نیروگاههاي بخش دولتي و 
خصوصي، توسعه نیروگاه هاي تجدیدپذیر، كاهش 
تلفات و بهینه سازي مصرف انرژي با اولویت 

  از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.استفاده 

دولت مكلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه 
با محاسبه جویي شده یا معادل آن نفت خام را 
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 3131متن قانون بودجه سال  31متن الیحه بودجه سال   ردیف
میزان صرفه جویي حاصله در مدت حداكثر دوسال 
به سرمایه گذاران تحویل نماید. آیین نامه اجرایي 
این بند توسط وزارتخانه هاي نیرو و نفت حداكثر 
دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور به 

 تصویب هیأت وزیران مي رسد.

قرارداد انعقاد  1

با بیع متقابل 

گذاران  سرمایه

بخشهای 

خصوصی و 

 عمومی

 1بند ن تبصره 
 كاهش سازي، بهینه هاي طرح اجراي منظور به

 در انرژي مصرف كاهش و اي گلخانه گازهاي

 اولویت )با صنعت جمله از مختلف هاي بخش

 ریلي و نقل عمومي و حمل بر(، انرژي صنایع

 از استفاده توسعه ساختمان، شهري، برون و درون

از  استفاده گسترش تجدیدپذیر، هاي انرژي
CNG راه مسیر و بزرگ شهرهاي اولویت با 

 كم خودروهاي تولید ،(شهري بین اصلي هاي

 با شود مي داده اجازه نفت وزارت به مصرف،

 و خصوصي بخش گذاران سرمایه و متقاضیان

لیارد پنج می معادل تا متقابل بیع روش به عمومي
 از استفاده اولویت ( با دالر  1.222.222.222)

 .نماید منعقد قرارداد داخل، ساخت تجهیزات
 زمانبندي محیطي، زیست و اقتصادي و فني توجیه

 از هریک در دولت تعهد سقف و بازپرداخت و اجرا

 شوراي تصویب به نفت وزارت پیشنهاد با ها طرح

 .رسد مي اقتصاد

 موضوع هاي گذاري مایهسر اصل بازپرداخت تعهد

 ایران نفت ملي شركت و بوده دولت بعهده بند این

 حاصل جویي صرفه سوخت صادرات از ناشي منابع

 اعالم از پس پروژه هر در خام معادل( را شد )نفت

 گذار سرمایه به سررسید سالهاي در نفت وزارت

 دولت )خزانه بدهكار حساب به همزمان و پرداخت

 .نماید مي تسویه حساب و ركشور( منظو كل داري

آیین نامه اجرایي این بند به پیشنهاد مشترك 
وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارایي و 
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس 
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 3131متن قانون بودجه سال  31متن الیحه بودجه سال   ردیف
 .جمهور به تصویب هیأت وزیران مي رسد

بدهی پرداخت  1

های بخش 

خصوصی و 

 تعاونی

 1بند ج تبصره 

ي شود بدهي هاي خود به به دولت اجازه داده م
بخش هاي خصوصي و تعاوني را از محل منابع 
حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه، حق بهره 

موضوع این تبصره و ردیف  برداري و بهره مالكانه
( این قانون 2جدول شماره ) 525222-9شماره 

پس از تأیید معاونت برنامه ریزي و نظارت 
ازمان حسابرسي راهبردي رییس جمهور با اعالم س

یا ذیحساب دستگاه هاي اجرایي ذیربط حسب   و
( قانون اجراي 09مورد بدون الزام به رعایت ماده ) 

( قانون 55سیاستهاي كلي اصل چهل و چهارم)

  نماید. اساسي پرداخت و یا تسویه

 

تسهیالت  4

تأمین مالی 

خارجی 

 )فاینانس(

  4بند الف تبصره 

بخشهاي خصوصي  استفاده دستگاههاي اجرایي و
و تعاوني با سپردن تضمین هاي الزم به بانكهاي 
عامل از تسهیالت تأمین مالي خارجي )فاینانس( 

عالوه بر باقي مانده سهمیه سالهاي  5292در سال 
قبل هم ارز ریالي سي و پنج میلیارد 

( دالر تعیین مي گردد تا  21.222.222.222)
( 20توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده )

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران 
به طرحهاي داراي توجیه فني، اقتصادي ، مالي و 

 .زیست محیطي اختصاص یابد

استفاده دستگاههاي اجرائي و بخشهاي  -5-22
هاي الزم به  خصوصي و تعاوني با سپردن تضمین

بانكهاي عامل از تسهیالت مالي خارجي )فاینانس( در 
مانده سهمیه سالهاي قبل  الوه بر باقيع 5290سال 

( دالر تعیین 21.222.222.222معادل سي و پنج میلیارد)
( 20گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده) مي

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي 
ایران به طرحهاي داراي توجیه فني، اقتصادي و مالي 

 اختصاص یابد.

تسهیالت  5

دوق صن

 توسعه ملی
 

 

 

 5تبصره 
به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود تا  -الف

متناسب با پذیرش و تصویب طرح ها در اركان 
اعتباري بانک هاي عامل، منابع ریالي مانده 

( و 1-5موضوع بندهاي ) اعتبارات و وصولي هاي
كل  5290و  5295( قوانین بودجه سال هاي 0-1)

انک هاي خصوصي و دولتي سپرده كشور را در ب
گذاري نماید تا براي پرداخت تسهیالت ریالي به 
طرح هایي كه توجیه فني ، اقتصادي و مالي و نیز 

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 25ماده) -1
جمهوري اسالمي ایران موضوع صندوق توسعه ملي در 

 :شود ات زیر اجراء ميبا اصالح 5290سال 

از منابع صندوق ناشي از اجراي   %(52درصد)  : ده5-1
كشور جهت پرداخت  كل 5290قانون بودجه سال 

تسهیالت به بخشهاي غیردولتي به طرحهاي داراي 
صورت  اقتصادي، مالي و اهلیت متقاضي به  ، توجیه فني

در بخش آب و كشاورزي،  پرداخت و بازپرداخت ریالي
 یابد. زیست تخصیص مي بیعي و محیطمنابع ط

%( از منابع صندوق توسعه ملي ناشي  52ده درصد)  -ه
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 3131متن قانون بودجه سال  31متن الیحه بودجه سال   ردیف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک هاي عامل 
 رسیده است، اختصاص یابد.

به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود تا  -ب
را نزد بانک هاي %( از منابع خود  02بیست درصد)

داخلي)خصوصي و دولتي( سپرده گذاري ارزي 
نماید . سود حاصل از سرمایه گذاري به حساب 
صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق بكار 

 گرفته خواهد شد. 

( قانون برنامه 25ماده )« ح»  ( بند0تبصره )  -ج
پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران در سال 

و حساب هاي مورد » عبارت با اضافه شدن  5292
تأیید بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران در 

 اجرا میشود.«  خارج از كشور
%( از منابع صندوق توسعه ملي  52ده درصد ) -د

كل كشور  5292ناشي از اجراي قانون بودجه سال 
جهت پرداخت تسهیالت به بخشهاي غیردولتي به 
 طرحهاي داراي توجیه فني ، اقتصادي، زیست

محیطي، مالي و اهلیت متقاضي به صورت پرداخت 
بازپرداخت ریالي در بخش آب و كشاورزي، منابع و 

طبیعي و محیط زیست تخصیص مي یابد. تبدیل 
دالر به ریال موضوع این بند در مركز مبادالت 

 ارزي صورت مي گیرد.
«  هـ»و « د»%( از منابع بندهاي 0دو درصد) -و

امداد امام خمیني)ره( و  این تبصره با معرفي كمیته
 52سازمان بهزیستي كشور و همچنین ده درصد )

%( از منابع بندهاي مذكور به ایثارگران اختصاص 
 مي یابد.

اي  به منظور سرمایه گذاري سازمانهاي توسعه -ز
ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم و فناوري هاي 
نوین كه داراي مجوز سرمایه گذاري مشترك با 

%( مي  59ي تا چهل و نه درصد) بخش خصوص
باشند، صندوق توسعه ملي مجاز است براي طرح 
هاي داراي توجیه فني و اقتصادي و زیست 
محیطي از طریق بانک هاي عامل تسهیالت ارزي 

كل كشور به صورت  5292از اجراي قانون بودجه سال 

به  ریالي براي بخش غیردولتي صنعت و معدن و خدمات
استثناي بخش ساخت مسكن اختصاص مي یابد. تبدیل 

الت ارزي دالر به ریال موضوع این بند در مركز مباد
 .صورت مي گیرد

%( از منابع صندوق ناشي از اجراي 52درصد)  : ده0-1
براي  ریاليصورت  كشور به كل 5290قانون بودجه سال 

استثناي بخش  بخش غیردولتي صنعت و معدن به 
 یابد. ساخت مسكن اختصاص مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گذاري در مناطق محروم كشور، به  به منظور سرمایه -2

اي گسترش و نوسازي صنایع ایران )ایدرو(، ه سازمان
سازمان توسعه صنعتي و معدني ایران )ایمیدرو( و 
شركتهاي شهركهاي صنعتي و صنایع كوچک ایران اجازه 

شود با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و  داده مي
 %( در قالب شخص حقوقي مشاركت نمایند.59نه درصد )
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 3131متن قانون بودجه سال  31متن الیحه بودجه سال   ردیف
مورد نیاز را تأمین و پرداخت نماید. در این مورد 

%( بخش عمومي  02رعایت سهم بیست درصد)

 . الزم االجرا نیست
منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در به  -ح

حمایت از شركتها و مؤسسات دانش بنیان "قانون 
به ویژه  "و تجاري سازي نوآوري و اختراعات

( قانون مذكور، صندوق توسعه 1( ماده ) 0تبصره ) 
ملي مكلف است هم ارز ریالي مبلغ دویست میلیون 

( دالر براي افزایش سرمایه 022.222.222)
ي و شكوفایي بابت حمایت از شركت صندوق نوآور

هاي دانش بنیان به صورت تسهیالت اختصاص 
دهد. تبدیل دالر به ریال موضوع این بند در مركز 

 مبادالت ارزي صورت مي گیرد.
%( منابعي كه از حساب  522صد درصد)  -ط

ذخیره ارزي به عاملیت بانكهاي دولتي صرف 
اعطاي تسهیالت به بخش هاي خصوصي و 

ي شده است به حساب افزایش سرمایه دولت تعاون
در بانكهاي مربوط منظور مي شود. بانكهاي عامل 
موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول 

 . مطالبات مزبور اقدام نمایند

تسویه بدهی  6

طلبکاران غیر 

ولتی با صدور د

اسناد خزانه 

 اسالمی

 6بند ط تبصره 
دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمي با حفظ 
قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به 
صورت بي نام و یا بانام، صادر كرده و به منظور 
تسویه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک 

( قانون 02دارایي هاي سرمایه اي مطابق ماده )
ت عمومي كشور را به قیمت اسمي تا سقف محاسبا

( ریال 22.222.222.222.222سي هزار میلیارد ) 
اسناد مزبور از  طلبكاران غیردولتي واگذار نماید.به 

پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار 
مصوب  –مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار 

ر محسوب شده و با امضاي وزیر امو - 5225
 اقتصادي و دارایي صادر مي شوند.

دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در  -5

د خزانه اسالمي با حفظ ـ دولت مجاز است اسنا 50
قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت 

منظور تسویه بدهي مسجل  نام و بانام، صادر كرده و به بي
اي مطابق  هاي سرمایه خود بابت طرحهاي تملک دارایي

كشور اسناد مزبور را به  عمومي ( قانون محاسبات02ماده )
قیمت اسمي تا سقف شصت هزار میلیارد 

( ریال به طلبكاران غیردولتي 22.222.222.222.222)
واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف 

عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار  بوده و به
محسوب شده و با امضاي وزیر امور  5225مصوب  –

 شوند اقتصادي و دارایي صادر مي

 
تأمین اعتبار اسناد مزبور در ـ دولت به منظور  5تبصره 

زمان سررسید، ردیف خاصي را در الیحه بودجه سنواتي 
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 3131متن قانون بودجه سال  31متن الیحه بودجه سال   ردیف
زمان سررسید، ردیف خاصي را در الیحه بودجه 

در صورت عدم وجود سنواتي پیش بیني مي نماید. 

مصوب در بودجه عمومي دولت،  یا تكافوي اعتبار
اسناد خزانه اسالمي در سررسید، توسط وزارت امور 

دي و دارایي از محل درآمد عمومي همان اقتصا
سال قابل تأمین و پرداخت است. این حكم تا زمان 

 تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقي است.
اسناد خزانه اسالمي از قابلیت داد و ستد در   -0

بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق 
آنها را در  بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه

 فرابورس فراهم كند. بازار بورس یا
تعیین بانكهاي عامل براي توزیع و بازپرداخت  -2

اسناد خزانه اسالمي پس از سررسید توسط بانک 
مركزي جمهوري اسالمي ایران و وزارت امور 

 صورت مي پذیرد. اقتصادي و دارا ي ي
خرید و فروش این اوراق توسط بانک مركزي  -5

 مي ایران ممنوع است.جمهوري اسال
آیین نامه اجرایي این بند ظرف سه ماه از زمان  -1

تصویب این قانون توسط معاونت برنامه ریزي و 
نظارت راهبردي رییس جمهور، وزارت امور 
اقتصادي و دارایي و بانک مركزي جمهوري 
اسالمي ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران مي 

 رسد.

 بیني نماید. پیش

 
 
 
 

ـ اسناد خزانه اسالمي از قابلیت داد و ستد در  0تبصره 
بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار 

رس یا باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بو
 فرابورس فراهم كند.

 
 
 
 

ـ تعیین بانكهاي عامل براي توزیع و بازپرداخت  2تبصره 
اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مركزي 
جمهوري اسالمي ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایي 

 پذیرد. صورت مي
ـ خرید و فروش این اوراق توسط بانک مركزي  5تبصره 

 المي ایران ممنوع است.جمهوري اس

ماه از زمان  نامه اجرایي این بند ظرف سه ـ آیین 1تبصره 
تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي 

 رسد. تهیه و به تصویب هیأت وزیران مي

  8تبصره   7
به منظور افزایش كارآمدي و اثربخشي طرح هاي 
سرمایه اي و استفاده از ظرفیت هاي بخش 

دولتي با رعایت قانون نحوه اجراي اصل چهل غیر
و چهارم قانون اساسي، كلیه دستگاههاي اجرائي 
مكلفند براي شروع عملیات اجرائي پروژه ها و 
طرحهاي تملک دارایي سرمایه اي ملي خود و یا 
طرحهاي بزرگ مصوب مجمع از محل منابع 

( 02( و)00داخلي شركتهاي دولتي با رعایت مواد)
و قانون  5215مه و بودجه كشور مصوب قانون برنا

برگزاري مناقصات براساس مفاد این تبصره اقدام 
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 3131متن قانون بودجه سال  31متن الیحه بودجه سال   ردیف
 كنند.

موارد استثناء در زمینه طرح هاي تملک دارایي 
اي ملي به پیشنهاد دستگاه اجرایي و  هاي سرمایه

با تأیید معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

 . رسد رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران مي
مدت اجراي آزمایشي قانون مالیات بر ارزش  -ب

 تمدید مي گردد. 5292افزوده تا پایان سال 
( قانون برنامه پنجم توسعه  559حكم ماده )  -و

جمهوري اسالمي ایران در مورد معافیت ها و 
تخفیفات گمركي در قانون امور گمركي و در سایر 

 خواهد بود. قوانین مصوب، جاري

کمک و  8

از حمایت 

پروژه ها و 

های  طرح

ای  توسعه

اشتغال آفرین 

و یا صادرات 

کاال و خدمات 

در بخش 

ارتباطات و 

فناوری 

 اطالعات

 31 بند ج تبصره

به منظور توسعه و ارتقاء بخش ارتباطات و فناوري 
اطالعات كشور و سطح فناوري و كیفیت تولیدات 
زیربخش ارتباطات و تولید برنامه هاي نرم افزاري 

اد زمینه صدور خدمات فني و مهندسي در و ایج
زمینه ارتباطات و فناوري اطالعات، به دستگاههاي 
وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه 
داده مي شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوري 
اطالعات تا مبلغ نهصد 

( ریال از اعتبارات 922.222.222.222میلیارد)
هاي سرمایه  اي و هزینه تملک دارایي هاي سرمایه

اي خود را به صورت وجوه اداره شده و 
گذاري خطرپذیر براي كمک و حمایت از  سرمایه

اي اشتغال آفرین و یا  هاي توسعه پروژه ها و طرح
صادرات كاال و خدمات در این بخش توسط بخش 
هاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهیالت بر 

اد مشترك اساس آیین نامه اجرایي كه به پیشنه
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور تهیه 
و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص داده 
و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت 

 . نماید
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  3131بودجه سال  برایمحورهای پیشنهادی  -ج

گیري دولت در خصوص حمایت از تولید و سیاستها و موارد فوق و موضعدر جلسات مختلف و  با توجه به نظرات ارائه شده

 :موضوعات زیر در اولویت هستند توجه به بخش خصوصي

 های مرتبط با صنعت و معدنبندی طرحاولویت -3

بر اساس  هاي سنواتيهاي عمراني این بخش در بودجهبه دلیل كمبود منابع امكان تخصیص بودجه به كلیه طرح

هایي كه در آستانه تكمیل هاي در دست اجرا باید ابتدا طرحالنفع طرحپیشرفت كار وجود ندارد لذا براي كاهش عدم

ها در تأمین زنجیره بندي باید با توجه به نقشي كه این طرحهستند از اولویت تخصیص اعتبار برخوردار شوند این اولویت

 شود: دستور كار قرار گیرد. لذا پیشنهاد مي ارزش دارند با مشورت بخش خصوصي در

 پیشنهادات: 

  و یا داراي اهمیت در تامین درصد رشد فیزیكي داشته  22اعتبارات كلیه طرح هاي فصل صنعت و معدن كه باالي

همچنین با اولویت طرح هاي فوالدي و صنایع غذایي صدرصد پیش بیني و زنجیره ارزش صنایع مرتبط باشد، 

 یافته منظور شود. صدرصد تخصیص

  استاني به اي  هاي سرمایه درصد از از اعتبارات تملک دارایي 51 5292در سال استان تصویب شوراي برنامه ریزي با

  همان استان تخصیص یابد.و كشاورزي هاي صنعتي  ركزیرساختهاي شه

شرکتهای اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای وصول مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت و  -1

 دولتی

الزم است مد نظر قرار گیرد، اتخاذ راهكارهاي عملیاتي براي وصول مطالبات  5292محور دیگري كه در بودجه سال 

 باشد.پیمانكاران بخش خصوصي از دولت و شركتهاي دولتي مي

شود پرداخت تامین منابع مطالبات بخش خصوصي از دو منظر در بودجه قابل پیگیري است، اول اینكه دولت ملزم 

-ها و یا پرداخت اعتبار دستگاهمستقیم مطالبات را در بودجه در دستور كار قرار دهد و در صورت امكان كمک به شركت

مقرر نماید  5292هاي اجرایي را مشروط به پرداخت مطالبات پیمانكاران نماید. در مرحله بعدي طي قانون بودجه سال 

هاي بانكي هاي تایید شده پیمانكاران جهت صدور ضمانتهاي مربوطه صورت وضعیتها با تایید دستگاهها و بورسبانک

 را مورد استفاده قرار دهند.

نسبت  ریاست جمهوري و نظارت راهبردي سازمان امور مالیاتي موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ریزي: 5پیشنهاد 
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ماه پس از  0الزم را انجام دهد. آیین نامه اجرایي این بند حداكثر  اقداماتمالیاتي آنها   تهاتر طلب پیمانكاران با بدهيبه 

 تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

هاي  درصد از میزان بدهي 51راهبردي ریاست جمهوري موظف است تا سقف برنامه ریزي و نظارت : معاونت 0پیشنهاد 

بارات آن دستگاه اجرایي را در زمان تخصیص بودجه آن كسر و به حساب قطعي هر دستگاه به پیمانكاران از میزان اعت

 شود واریز تا مستقیما به حساب پیمانكار منظور شود. اي كه به همین منظور براي هر دستگاه تعریف مي ویژه

 د.الیحه بودجه عبارت طلبكاران غیردولتي به طلبكاران بخش خصوصي تبدیل گرد 2در بند ط تبصره : 2پیشنهاد 

 ایجاد ثبات در بازارهایی نظیر بازار ارز، مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور  -1

پیگیري هدف مربوط به ایجاد ثبات در بازارهایي نظیر بازار ارز، مواد اولیه مورد نیاز صنایع كشور و ... دیگر محور اساسي 

 در بودجه سال آینده باید باشد.

ي موظف است  از طریق بورس هاي كاالیي و سهام جهت ایجاد ثبات در بازار ارز و پیشنهاد: وزارت امور اقتصادي و دارای

ایجاد پوشش ریسک ناشي از نوسانات ارز براي تولیدكنندگان موظف است نسبت به راه اندازي قراردادهاي آتي 

(futures.ارزهاي معتبر حداكثر دو ماه پس از تصویب این قانون اقدام نماید ) 

نتشار اوراق مشارکت به منظور پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی بابت ایجاد امکان ا -4

 طرحهای عمرانی و خریدها

گیران و مسئولین حوزه هاي نیمه تمام عمراني و مطالبات پیمانكاران به دغدغه اصلي تصمیمهاست كه مشكل طرحسال
 ل شده است.اي كشور از یک طرف و فعاالن بخش خصوصي از طرف دیگر تبدیمالي و بودجه

اي و هم در قوانین بودجه و هـم  هاي توسعههاي متعدد و متفاوتي براي حل مشكل هم در برنامههاي گذشته راهدر سال
ها به نتیجه قابل اند ولي همانطوریكه مشخص است هیچ كدام از آندر قالب طرح و لوایح جداگانه مورد آزمون قرار گرفته

 اند.قبول نرسیده
اي به تزریق منابع مـالي جدیـد   ها به گونهراه اصلي كه باعث عدم موفقیت این روشها این بود كه این یكي از دالیل

توان به ها به عرصه عمل نرسید حال راه حل جدید را ميمشروط شده بود كه به دلیل كمبود منابع هیچ كدام این راه
 شرح ذیل تشریح كرد:

 به پیمانكاران توسط نهادهاي ذیربط از جمله سازمان مدیریت و دیوان هاي دولتي تعیین دقیق بدهي دولت و شركت
 محاسبات

 تبدیل مطالبات پیمانكاران به اوراق بهادار در قالب ساز و كار بازار سرمایه 
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 هاي كاال و انرژيها و تأمین كاال از بورساستفاده از اوراق مورد نظر جهت اخذ تسهیالت از بانک 

توان موجودي انبار تولیدكننـدگان را  هاي قطعي را به اوراق بهادار تبدیل كرد، ميصورت وضعیت توانعالوه بر اینكه مي
نیز در قالب سیستم قبض انبار به اوراق بهادار تبدیل و كلیه اعتبارات تولیدكننده و پیمانكـار در قالـب نظـام اعتبـاري بـه      

 نقدینگي قابل تبدیل است.
 پیشنهاد:

-اق مشاركت بابت مطالبات پیمانكاران به اوراق بهادار جهت استفاده از تسهیالت بانكي و بـورس ایجاد امكان انتشار اور 

 هاي كاالیي

 ها معافیت ناشی از افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی -5

ادي ناشي از تجدید افزایش سرمایه بنگاههاي اقتص» 5290و  5295، 5292براساس بندهاي قوانین بودجه سالهاي 

هاي آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهالك دارایي مربوطه و یا در  ارزیابي دارایي

از جمله «. زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یادشده طي پنج سال اخیر تجدید ارزیابي نشده باشد

 :از یاتي عبارتندمزایاي این معافیت مال

 الیحه اصالحي قانون تجارت 555ها و خروج از ماده  حذف زیان انباشته شركت. 

  5292شفافیت ترازنامه و صورت سود و زیان بدون تحمل مالیات تجدید ارزیابي در سال. 

 ها و موسسات مالي هاي موجود براي اخذ تسهیالت از بانک تقلیل برخي از محدودیت. 

 هاي مالي و امكان تنظیم بهتر گزارش حسابرسي عملیاتي  الزم براي شفاف كردن صورت فراهم آوردن بستر

 .قانون برنامه پنجم 052هاي بورسي در اجراي ماده  شركت

 31حکم تنفیذی قانون بودجه سال 

است مشروط هاي آنها، از شمول مالیات معاف  افزایش سرمایه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجدید ارزیابي دارایي -52بند 

بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهالك دارایي مربوطه و یا در زمان فروش، مبناي محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه 

نامه اجرایي این بند از جمله شركتهاي مشمول یا غیرمشمول  سال اخیر تجدید ارزیابي نشده باشد. آیین یادشده طي پنج

 رسد. ان ميوزیر تصویب هیأت موضوع این بند به 

 افزایش سرمایه در گردش بانکهای تخصصی -6

هاي اخیر به دلیل مشكالت ایجاد شده تجهیز منابع در شبكه بانكي كشور دچار اخالل شده و درنتیجه رشد منابع  در سال
با كاهش مواجه شده است. برآیند كاهش در رشد منابع و افزایش در تقاضا براي تسهیالت موجب شده است كه شبكه 
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اي  گونه هاي سختگیرانه در پرداخت تسهیالت، به كارانه و برقراري شیوه هاي بسیار محافظه انكي ضمن اتخاذ سیاستب
عنوان  اي موجب شده است كه بخش صنعت كشور به عدم تعادل در منابع و مصارف را مدیریت كند. اتخاذ چنین رویه

 ي در تامین مالي خود مواجه شود.ا یكي از متقاضیان اصلي تسهیالت بانكي با مشكالت عدیده

 پیشنهادات:

 منظور  دولت موظف است سرمایه سه بانک تخصصي دولتي )بانک صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات( را به
 اعطاي تسهیالت به بنگاههاي تولیدي، افزایش دهد.

 ظام بانكي باید صرفا بر ن دولت موظف است سهمیه تسهیالت هر كدام از بخش هاي اقتصادي را مشخص نماید و
 اساس این طبقه بندي تسهیالت خود را تخصیص دهند.

 31حکم تنفیذی قانون بودجه سال 

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 92دولت مكلف است از طریق شوراي پول و اعتبار، عالوه بر منابع مندرج در ماده) -52بند 

شده و فروش اموال و امالك مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد  ه ادارهجمهوري اسالمي ایران، از محل وصول اقساط وجو

منظور  ( ریال سرمایه سه بانک تخصصي دولتي)بانک صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات( را به1.222.222.222.222)

 اعطاي تسهیالت به بنگاههاي تولیدي، افزایش دهد.

 واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی -7

 يها در واگذاري طرحها و اقدام دولت به این امر در بودجهقانون اساسي،  55اصل سیاستهاي كلي ي اجرام تاكید قانون علیرغ

اوال  مشكل مطرح است 0كند. در این خصوص  دست و پنجه نرم ميطرحهاي عمراني ري اواگذ مشكلعمال دولت با  سنواتي

دوم اینكه امكان تغییر كاربري در این طرحها نمیشود و وارد اجراي  دذاري ها شفاف نیست و بخش خصوصي قدرتمنفرایند واگ

در مورد آنها به غیر از تغییر كاربري توجیه دیگري مطرح نمیشود شده اند و در نتیجه  شروعخصوص طرحهایي كه سال ها است 

 وجود ندارد. 

 :پیشنهاد میشودواگذاري از طرق زیرلذا 

 ورسهاي مرتبطواگذاري از طریق حراج حضوري در ب -5

 ایجاد امكان تغییر كاربري در مورد طرحهاي غیرحاكمیتي -0
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 ( 3131های تولیدی در قانون بودجه سال  احکام قابل تنفیذ مرتبط با بخشسایر پیشنهادات ) -د

 ارائه تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی

 تسهیالت ارزيكشور به صورت  كل 5290ل%( از منابع صندوق ناشي از اجراي قانون بودجه سا52) هجده درصد -1-5

اي باالدستي نفت و گاز با اولویت میادین مشترك با  گذاران بخش خصوصي یا تعاوني براي طرحهاي توسعه به سرمایه

 یابد. تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالكیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدي تخصیص مي

 

غیردولتي موظفند حداكثر طي یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیالت، كلیه مدیران عامل بانكهاي دولتي و  -1-2

صورت كتبي به اطالع متقاضي برسانند و پس از تحویل كلیه مدارك موظفند حداكثر طي دوماه  مدارك مورد نیاز را به

صندوق توسعه ملي نسبت به بررسي توجیه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهلیت متقاضي اقدام و در صورت تأیید به 

نظر در رابطه با پرداخت  ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعالم

ماه نسبت به عقد قرارداد  كند. بانک عامل حداكثر طي یک ربط اقدام مي تسهیالت در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذي

 كند. دو هفته آن را پرداخت مي تسهیالت به متقاضي اقدام و ظرف

 

 واحدهای تولیدیتامین سرمایه در گردش 

شود، معادل  ـ در راستاي حمایت از تولید و سرمایه و كار ایراني به بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران اجازه داده مي 2
معدن و توسعه صادرات ایران، ( دالر نزد بانكهاي كشاورزي، صنعت و 2.122.222.222میلیارد و پانصد میلیون) مبلغ سه

هاي صنعت،  گذاري نماید تا مبلغ مذكور با رعایت قوانین و مقررات از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارتخانه سپرده
معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوري در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي بخش غیردولتي و 

 شود. بنیان اعطاء شركتهاي دانش

( دالر از منابع مذكور در قالب تسهیالت سرمایه 5.712.222.222ـ مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) 5تبصره 
گیرد تا در  در گردش به شكل ارزي با معرفي وزارت جهادكشاورزي در اختیار واحدهاي تولیدي بخش غیردولتي قرار مي

 .هزینه شود جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامي

هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي  نامه اجرایي این جزء حداكثر ظرف دوماه توسط وزارتخانه ـ آیین 0تبصره 

جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران تهیه، تدوین و پس از  با هماهنگي و همكاري معاونت علمي و فناوري رئیس

 .گردد تصویب هیأت وزیران ابالغ مي
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هاي  بانكها موظفند تسهیالت ارزي و ریالي مورد نیاز طرحهاي داراي توجیه فني و اقتصادي در حوزه فعالیتـ 02

بندي اجراي  صنعتي، معدني و كشاورزي را همزمان بررسي و تعیین تكلیف نموده و تسهیالت مصوب را براساس زمان

شده مصوب، متناسب با  بندي طابق برنامه زمانطرح و پیشرفت كار پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیالت م

 گردد. روز مي شده و به تأخیر در پرداخت، تسهیالت اعطائي قبلي، بدون دریافت جریمه استمهال

 

 مشوق های مالی

بنگاههاي  5295و  5292، 5229هاي مالیاتي ناشي از تأخیر در پرداخت مربوط به عملكرد سالهاي  كلیه جریمه  -75

قانون نسبت به تسویه اصل بدهي  االجراء شدن این از الزم ماه پس برداري كه بتوانند ظرف شش ي پروانه بهرهتولیدي دارا

 شود شده خود اقدام نمایند، بخشوده مي مالیاتي قطعي

 

به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعي، كارفرمایان مدیون واحدهاي صنفي، صنعتي و  -22

باشند،  داراي بدهي قطعي شده حق بیمه و بیمه بیكاري به سازمان تأمین اجتماعي مي 5295ه تا پایان سال كشاورزي ك

تكلیف اصل بدهي قطعي شده  االجراء شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین ماه از تاریخ الزم كه ظرف شش درصورتي

 شود. هاي حق بیمه آنان بخشوده مي اقدام نمایند، جریمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


