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 2  انجمن مدیران صنایع

 مقدمه

 قانون عملکرد اساس بر الیحه بررسی به اقدام بودجه الیحه تقدیم از پس ساله هر روال طبق صنایع مدیران انجمن

 . نماید می بودجه

 بخش سه در آن از ای خالصه و گرفت قرار انجمن کارشناسان بررسی مورد 1041 سال بودجه الیحه  نیز امسال

 مهم اتکن و گرفت قرا بررسی مورد ها هزینه و درآمدها بررسی قالب در بودجه اعداد و ارقام مهمترین ابتدا. شد تهیه

 یها تبصره نیز گزارش  این از دیگری بخش در. است آمده آنها مهم نکات و ها تبصره دوم قسمت در. شد جاستخرا آن

 شده تهیه آن عملکرد و 1044 سال بودجه قانون با ای مقایسه جدول قالب در و صنعت بخش به نگاهی با بودجه

 .خواهد گرفت قرار بعدی اصالحات و پیشنهادات مبنای ،الیحه مفاد از تصویری ارائه با که است

 1خالصه ای از اعداد و ارقام بودجه -الف

  1041بودجه درآمدهای  

 رآمدهای نفتی و گازید 

شود. فروش نفت در  هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و گاز تامین می 282از بین سایر اقالم درآمدی، 

توجه اینکه میزان صادرات نفت بر    بینی شده است. نکته قابل میلیارد تومان پیش هزار281آینده بیش از سال 

هزار تومان اعالم    22دالری برآورده شده و نرخ تسعیر ارز  64میلیون بشکه نفت     1/ 2مبنای فروش روزانه 

تواند محقق  از انتظار نیست و می شده است. در شرایط حاضر، فروش این حجم نفت به صورت روزانه دور

تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز  0244شود. بیشتر افزایش درآمدهای نفتی به دلیل تغییر در تخصیص ارز 

 .ها باز گذاشته است   است و این امر عمال دست دولت را برای افزایش هزینه

 درآمدهای مالیاتی 

چشمگیری داشته است. میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود از بین درآمدها، درآمدهای مالیاتی رشد 

درصد افزایش داشته  61جاری بیش از  هزار میلیارد تومان عنوان شده که در مقایسه با قانون بودجه سال 222

د شده برآور هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال آینده بیش 222نظران اقتصادی، رقم    است. به باور صاحب

توان با قوانین فعلی، مالیات را بیش از  است، زیرا در سال آینده هیچ پایه مالیاتی جدیدی تعریف نشده و نمی

قبل از تصویب در دولت، موادی برای  1044رسد که در الیحه بودجه  درصد افزایش داد. به نظر می 61

داده شده بود اما این مواد در دولت رای نیاوردند و های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد قرار    پایه

درصدی مالیات همچنان در  61حذف شدند. با وجود حذف مواد مربوط به مالیات بر مجموع درآمد، افزایش 

بودجه ماند و میان اقالم مختلف مالیاتی تقسیم شد. در این میان، مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین افزایش 

درصدی را تجربه کرده است. بعد از آن، مالیات بر کاالها و  126ات داشته و افزایش حدود را بین اقالم مالی
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درصد افزایش  66/ 2درصدی را تجربه کرده که در این بین مالیات ارزش افزوده  60خدمات رشد بیش از 

است. با این حال  بینی شده هزار میلیارد تومان پیش 124داشته است. مالیات ارزش افزوده در سال آینده حدود 

رسد افزایش  هزار میلیارد تومان اعالم شده بود.به نظر می 04جاری، مالیات ارزش افزوده کمتر از  در سال

تواند قابلیت تحقق داشته  درصدی کاالها و خدمات نمی 24درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به تورم  68

 .باشد

 

 1041های بودجه    هزینه 

 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس آمارهای موجود  1262ه سال آینده بیش از های بودج   هزینه

دهد. بر  های بودجه سال آتی را حقوق کارمندان دولت تشکیل می   هزار میلیارد تومان از هزینه 644حدود 

جاری صرف  ر سالهزار میلیارد تومان د  24اساس سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت ماهانه حدود 

هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه  624تا  644پرداخت حقوق به کارمندان خود کرده و در کل سال، بین 

جاری برای پرداخت حقوق بوده است.  های بودجه سال   درصد از هزینه 66کرده است. به عبارت دیگر، حدود 

درصد  12درصد به صورت میانگین و حدود  14ق به اندازه این رقم در سال آینده با در نظر گرفتن افزایش حقو

های    هزار میلیارد تومان از هزینه 240هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین  644به میانگین وزنی، حدود 

هزار میلیارد  244های بازنشستگی را تامین خواهد کرد و  صندوق    سال آینده بر اساس الیحه بودجه، هزینه

حقوق « همت» 644با « همت» 044رف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی خواهد شد. مجموع این تومان ص

شود که دولت ناگزیر است در سال آینده پرداخت کند. عالوه بر  هزار میلیارد تومان می 1144کارمندان حدود 

های    لزامات تحقق رشد شاخصهای بودجه سال آینده برای تامین ا   هزار میلیارد تومان از هزینه 82اینها حدود 

 .اقتصادی اختصاص پیدا کرده است

  جاری افزایش داشته است.  درصد از سقف اول بودجه سال 06 ها    ، هزینه1041در الیحه بودجه 

  ،هزار میلیارد تومان از آن به  644هزار میلیارد تومان بوده که حدود  1262هزینه الیحه بودجه سال آینده

 .کارمندان اختصاص داردپرداخت حقوق 

  هزار  244هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی و  244، حدود 1041در الیحه بودجه

 یابد.  های بازنشستگی اختصاص می میلیارد تومان برای تامین هزینه صندوق

 آینده را به شرط تحقق  بینی شده خود از کسری بودجه سال های مجلس در گزارشی، رقم پیش   مرکز پژوهش

جاری، رقمی  بینی کسری سال هزار میلیارد تومان اعالم کرده که در مقایسه با پیش 126ها،    درصدی هزینه 144

 .کننده است امیدوار
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 استدالل که در الیحه  است با اینانقباضی  1041اند که بودجه  مقامات سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده

جاری،  بینی شده که نسبت به سقف دوم بودجه سال هزار میلیارد تومان پیش 1262ها    هزینهبودجه سال آینده، 

 .درصد رشد کرده است 6

  بودجه در سال    های الیحه   در نظر گرفت، میزان هزینه 1044اگر بتوان مبنای محاسبات را سقف اول بودجه

 های پژوهش مرکز بررسی  اکرده است.جاری افزایش پید درصد نسبت به بودجه سال 06، بیش از 1041

 و بوده تر صحیح آینده سال در ها   هزینه افزایش میزان آوردن دست به برای مبنا این که دهد می نشان مجلس

.بگیرد قرار آتی های   سیاستگذاری برای مبنایی تواند می
2

 

  06حدود  1044بودجه در سال نسبت به پیش بینی عملکرد  1041منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 

در سقف  1044درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال 

سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به  1041اول است. در الیحه بودجه سال 

است. این رشد قابل توجه می تواند حاکی از بیش  درصد رشد کرده 66حدود  1044پیش بینی عملکرد سال 

 .باشد 1041برآوردی رقم درآمدها در الیحه بودجه سال 

  منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای )صادرات نفت و فروش اموال( نسبت به پیش بینی عملکرد

درصد رشد داشته  284دود )که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود( ح 1044قانون بودجه سال 

است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی 

به « 10»و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها از تبصره 

 .تومان( حاصل شده استهزار میلیارد  64سرجمع منابع حاصل از نفت )حدود 

  06، 1044نسبت به مصوب سقف اول سال  1041از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه 

درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه ای در قانون  68درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود 

درصد تنزل یافته است. مهم ترین  28به  1041درصد بود که در الیحه بودجه  64حدود  1044بودجه سال 

 .دلیل این امر را می توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست

                                                           
2
 ر اساس نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی: - 
صادرات نفت مازاد از محل منابع حاصل از  1044با نظر مجلس شورای اسالمی قانون بودجه دو سقفی تدوین گردید. در سقف دوم قانون بودجه سال  1044در سال »

در صندوق تامین بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی های مازاد دولت مخارجی بری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
ا آخرین اطالعات در دسترس در هفت ماه و نیم اجتماعی و دیگر صندوق ها و بازپرداخت بدهی های دولت به نیروهای مسلح پیش بینی شد. از آنجایی که مطابق ب

وجه به اینکه منابع حاصل از صادرات نفت در سقف اول نیز تحقق نیافته است، لذا مخارج مربوط به آن در سقف دوم نیز قابلیت تحقق ندارند. همچنین با ت 1044سال 
نیز خارج از سقف بودجه قرار دارد، این بخش از سقف دوم نیز از مبنای  1041 های دولت به نیروهای مسلح از محل تحویل نفت در سال حکم بازپرداخت بدهی

، به نظر می رسدمبنای صحیح مقایسه الیحه 1044مقایسه خارج خواهد شد. با توجه به نکات طرح شده و پیش بینی عملکرد منابع و مصارف بودجه  عمومی در سال 
 «است. 1044، سقف اول قانون بودجه سال 1041بودجه سال 
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  1044سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال  1041در الیحه بودجه سال ،

ایه گذاری عمومی و تغییر درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرم 18درصد افزایش یافته و به  0

 .است 1206روند کاهشی اخیر از سال 

  هزار میلیارد  244)معادل  1041نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در الیحه بودجه سال

تومان( نسبت به بودجه سال های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات 

ی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از پیش بینی می شود ط

درصد است در حالی که این نسبت در الیحه  24حدود  1044مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 

 .درصد خواهد بود 11حدود  1041بودجه سال 

  برخی احکام مربوط به اصالح ساختار »ون گام هایی مثبت در راستای اجرای قان 1041در الیحه بودجه سال

برداشته شده است هرچند هنوز بخش های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. ازجمله « بودجه

تکالیف قانون مذکور در الیحه چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع 

امالت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست و میزان معافیت نهایی، الزام دستگاه ها به ثبت مع

 .های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای است

  در  1041تحلیل های کمّی مبتنی بر مدل های اقتصاد کالن نشان می دهد گام های مثبت الیحه بودجه

مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر 

 .کالن نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است

  و تداوم آن در سال های آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال  1041با تغییر رویکرد الیحه

بلندمدت، باالتر از آینده می تواند کاهش یابد. سرمایه گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد 

قرار خواهد گرفت که البته در صورت اصالح مثبت الیحه بودجه  1044سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال 

 .این روند قابل بهبود نیز می باشد 1041

  ازجمله ناترازی های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن )خلق پول به منظور پوشش ناترازی( داشته و می

جر به رشد باالتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند، می توانند من

توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به 

ندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل بانک ها اشاره کرد. باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بل

تمامی ناترازی های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. لذا پس از کنترل نسبی 

، اقدام 1041در الیحه تقدیمی، یکی از مهم ترین فوریت های اقتصاد ایران در سال  1041کسری بودجه 

2رچوب سیاست های پولی خواهد بودفعال به منظور سامان دهی نظارت بانکی و اصالح چا
. 
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 مروری بر تبصره ها و برخی نکات مهم -ب

 

 افزایش بودجه امور دفاعی و نظامی

 شود می نظامی و دفاعی امور خرج آینده سال نفت پول از یورو میلیون 244 و چهارمیلیارد

 درآمد از باید دولت ،«ملی توسعه صندوق/دولت با آن روابط و نفت» عنوان با بودجه یک تبصره «ی» بند اساس بر

 مسلح نیروهای به«  یورو میلیارد 244 و میلیارد چهار تا» دفاعی بنیه تقویت برنامه برای  ایران نفت ملی شرکت

 .دهد اختصاص

 

 78تا  78قطعی شدن پروندهای مالیاتی سالهای  :6بند ب تبصره 

امور مالیاتی کشور( اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده های به وزارت امور اقتصاد و دارایی )سازمان 

که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده  1206تا  1286مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 

ن امور مالیاتی کشور ظرف اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازما

یکماه بعد از ابالغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. 

( این قانون نزد خزانه داری کل 2جدول شماره ) 114216درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره 

 کشور واریز میشود.

 

بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و دریافت عوارض یک در هزار ارزش  :6و تبصرهبند 

 کاالها

، 1200/1/24قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب  6در اجرای ماده 

هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و  وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در

واریز  164180درآمدی شماره  فت را اخذ و منابع حاصل را به ردیسکاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت ا

 نماید.

تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، 

 ت و کاالهای خود اقدام نموده اند مشمول این عوارض نمی شوند.قطعا
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 درصد 54به  52کاهش نرخ مالیات از : 6بند ف تبصره 

قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره  142در راستای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده 

درصد تعیین میشود. این بخشودگی عالوه  24معادل  1044تولیدی سال  برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای

 بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور میباشد.

 

 ارز حاصل از صادرات :6بند ق تبصره  2بند 

جایزه و مشوقهای برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هر گونه 

 صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتضادی کشور است.

 

 پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه :6بند ش تبصره 

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر -مناطق آزاد تجاری 1041در سال 

 ده خواهند بود.ارزش افزو

 

 مالیات بر خانه های مسکونی

 گرفته مالیات 1041 بودجه الیحه 6 تبصره ث بند مطابق تومان میلیارد 14 باالی و قیمت گران مسکونی واحدهای از

 ساختن تاریخ از سال سه از بیش که آن غیر و مسکونی از اعم نوساز های ساختمان قطعی انتقال و نقل اولین و شود  می

 .شد خواهند درصدی 2.2 مالیات مشمول باشد نگذشته ها آن

 .نیستند مالیات این شامل تجاری و اداری واحدهای

 

 مالیات بر خودرو

 .بدهند مالیات باید تومان میلیارد یک باالی خودروهای 1041 بودجه الیحه اساس بر

 دهد. مالیات دولت به درصد یک ساالنه باید تومان میلیارد نیم و یک تا میلیارد یک از باالتر یخودروها بر این اساس

 

  صداوسیما بودجه درصدی 26 افزایش

 میلیارد 280 و هزار سه از: درصد 26 یعنی ؛دارد افزایش میلیاردتومان هزار دو تقریبا آینده سال برای صداوسیما بودجه

 .شود می داده افزایش تومان میلیارد 280 و هزار پنج  به 1044 سال در تومان

 هزار 2 ایران، اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان به یافته تخصیص بودجه میزان ،1041 سال بودجه الیحه طبق

 .است شده گرفته نظر در تومان میلیارد 280 و
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 درصدی 26 رشدی دهنده نشان که بوده تومان میلیارد 280 و هزار 2 با برابر ،1044 سال در سازمان این بودجه میزان

 .است

 

 ی پردرآمدهاها یارانه حذف

 با و ها یارانه هدفمندی سازمان همکاری با باید رفاه و کار وزارت آینده سال بودجه الیحه 10 تبصره «ب» بند طبق

 کلیه درآمدی بندی دهک ضمن بودجه قانون ابالغ از پس ماه سه ظرف حداکثر ایرانیان رفاه اطالعات پایگاه از استفاده

 .کند اقدام پردرآمد خانوارهای معیشتی و نقدی یارانه حذف به نسبت بگیر یارانه خانوارهای

 پشت و پوشش تحت خانوارهای اولویت با پذیر آسیب اقشار یارانه پرداخت صرف پردرآمدها یارانه حذف از حاصل منابع

 .شودمی حمایتی نهادهای نوبتی

 یارانه همچنین و تومانی 244 و هزار 02 نقدی یارانه برای تومان میلیارد هزار 62 از بیش مجموع در آینده سال برای

 یارانه مبلغ افزایش دهنده نشان و ندارد گذشته به نسبت تغییری که است شده بینی پیش بنزین به مربوط معیشتی

 .نیست

 

 افزایش حداقل و حداکثر سن بازنشستگی

 .یافت خواهد افزایش سال دو بازنشستگی سن حداکثر و حداقل آینده سال از

 های صندوق منابع پایدارسازی منظور به آینده سال بودجه الیحه 24 تبصره در گرفته صورت های بینی پیش براساس

 صندوق در خدمت سابقه میزان هر به زن و مرد مستخدمان تمامی بازنشستگی سن حداکثر و حداقل بازنشستگی

 .یابد می افزایش سال دو اجتماعی تامین سازمان

 کارشناسی مدرک حداقل دارای زن و مرد مستخدمان تمامی بازنشستگی برای قبول مورد خدمت سنوات همچنین

 خواهد افزایش سال دو اجتماعی تامین سازمان و لشگری و کشوری از اعم بازنشستگی های صندوق میاتم در معتبر

 .یافت

 تامین سازمان لشگری، کشوری، از اعم بازنشستگی های صندوق تمامی در بازنشستگی حقوق محاسبه

 .بود خواهد اشتغال زمان آخر سال سه حقوق متوسط اساس بر اجتماعی

 بیمه حق افراد این و باشد کارشناسی آنها مدرک حداقل که شود می کارکنانی شامل بازنشستگی سن افزایش

 .کنند واریز اجتماعی تامین یا و لشکری کشوری، بازنشستگی صندوق به را خود بازنشستگی
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 تومانی 0544حذف ارز 

 ارز حذف برای دولت اقدام از نشان و نشده ترجیحی ارز پرداخت با رابطه در بینی پیش آینده سال بودجه الیحه در

 .دارد 0244

 

 درآمدهای نفتی

 سال به نسبت که است کشور بودجه کل از درصد 22 معادل تومان میلیارد هزار 281 نفت صادرات از دولت سهم کل

 .میدهد نشان رشد 1044

 دولت عزم از حکایت که شده گرفته درنظر دالر 64 حدود نفت قیمت و روز در بشکه میلیون 1.2 حدود نفت فروش

 .دارد آمریکا با توافقی هرگونه بدون و تحریمی شرایط در کشور اداره برای

 آینده، سال در ملی توسعه صندوق درصدی 04 سهم از کند می برداشت را ملی توسعه صندوق سهم از درصد 24 دولت

 دولت به مابقی درصد 24 و کرد خواهد واریز را درصد 24 فقط دولت شده انجام بودجه الیحه در که بینی پیش طبق

 .کند می پیدا اختصاص

 

 اوراق تومان میلیارد هزار 76 انتشار

 آن تومان میلیارد هزار 14 که بود خواهد تومان میلیارد هزار 140 حدود دولتی شرکتهای و دولت منتشره اوراق کل

 این به هم ها شهرداری اوراق تومان میلیارد هزار 8. است قبلی و شده سررسید اوراق سود و اصل دهی بازپس صرف

 .میشود اضافه مبلغ

 

  ها پتروشیمی مصرفی خوراک نرخ معادل ها پاالیشی و پتروشیمی فوالد، سوخت نرخ

 حالی در این. داد قرار ها پتروشیمی مصرفی خوراک نرخ معادل را ها پاالیشی و ها پتروشیمی ها؛ فوالدی سوخت نرخ

 میشد فروخته صنایع به درصد هفتاد تخفیف با نرخ این 1044 سال بودجه قانون در که است

 

 .است تومان هزار 5۲ دالر تسعیر نرخ

 

تأمین اجتماعی که تاکنون به بیش از اعتباری برای پرداخت دیون دولت به سازمان  1041در سال 

 .هزار میلیارد تومان رسیده است؛ درنظر گرفته نشده است ۲44

 

 



 
 

 01  انجمن مدیران صنایع

  1041های مرتبط با بخش صنعت در الیحه بودجه سال بررسی تبصره -ج

بخش صنعت در اقتصاد ایران با توجه به نقشی که در اشتغال و ارزش افزوده کشور دارد، از بخشهای اصلی محسوب 

شود تا شرایط شود و برای این بخش در قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه با توجه به چنین اهمیتی تالش میمی

 ها فراهم شود. فراهم شود تا امکان دستیابی به آن اهداف و برنامه

سطوح داخلی  بندی کلی دربخش مذکور در سالهای اخیر با محدودیتها و تنگناههای مواجه شده است که در یک تقسیم

ترین مشکلی که این بخش در سطح خارجی با آن مواجه است تحریمهای وضع بندی هستند. عمدهو خارجی قابل طبقه

شده و محدودیتهایی است که از این محل به آن تحمیل شده است که باعث گردید کانال ارتباط این بخش با بازارها و 

 پذیری این بخش کاهش یابد. د سبب گردید قدرت رقابتدر مجموع عرصه تجارت پُر هزینه شود. این خو

تالش شده است  1041در عرصه داخلی هم این بخش با تنگناهها و محدودیتهایی روبروست که در الیحه بودجه سال 

 این مشکالت مورد توجه قرار گیرد و برای آنها راهکار مناسب ارائه شود.

 های بخش صنعت بررسی تبصره

دهد که در بخش صنعت پیگیری رویکردهای زیر از اولویتهای نشان می 1041الیحه بودجه سال های  بررسی تبصره

 الیحه بودجه سال مذکور بود و این موارد عبارتند از:

 (2الف(  تأمین مالی از طریق انتشار اوراق)تبصره 

 (6ای بخش صنعت و معدن)تبصره ب(کمک به سازمانهای توسعه

( الیحه و تغییر صندوق کارآفرینی امید به صندوق 18وری با استفاده از ظرفیتهای تبصره)ج( تمرکز به تولید و بهره

 پیشرفت و عدالت

 های مصوبهای مربوط به تخصیص بودجهنامهد( تسریع در تنظیم موافقت

در  برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده است که بعضاً 1041اینها ظرفیتهایی است که در الیحه بودجه سال 

نیز وجود دارند. در ادامه جزئیات مربوط به این بسترها در مقایسه با قانون  1044قانون بودجه سالهای قبل و سال 

 در قالب جدول ارائه شده است.   1044بودجه سال 

-صرههای دیگر، در این کار بررسی تبصورت ویژه بخش صنعت از حوزهبا توجه به مرتبط و متاثر بودن حوزه تولید و به

مدنظر قرار  1044با در نظر گرفتن عملکرد قانون بودجه سال  1041های مرتبط با بخش صنعت در الیحه بودجه سال 

 بر بخش صنعت تبیین شده است.  1041گرفته است و آثار احکام پیشنهادی الیحه 
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 و عملکرد آن 1044و قانون بودجه سال  1041های مرتبط با بخش صنعت در الیحه بودجه سال  تبصرهمقایسه 

توضیحات کارشناسی و عملکرد سال  1041الیحه بودجه سال  1044قانون بودجه سال 

1044 

 «2»تبصره « ب»بند 

 

اجازه به دولت برای انتشار اوراق مالی اسالمی 
منظور تأمین مالی مصارف این  )ریالی ـ ارزی( به

ای  سرمایههای تملک دارایی  قانون ازجمله طرح
تا مبلغ مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار 

 ریال،( 622.444.444.444.444میلیارد)

« ب»بند 

 «2»تبصره 

 

به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی 
مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت 

( ریال، 864،444،444،444،444هزار میلیارد)
ز جمله ارزی( اانواع اوراق مالی اسالمی )ریالی

اسناد خزانه اسالمی که منطبق بر قوانین و 
مقررات و در چارچوب عقود اسالمی باشد، را 
منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به 

( این 2جدول شماره ) 214148ردیف شماره 
قانون واریز و اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف 

( این قانون 2جدول شماره )  214142درآمدی 
با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال  را

منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرایی 1040
 بابت تادیه مطالبات واگذار کند.

همه ساله انتشار اوراق و اسناد مالی 
کننده اسالمی یکی از منابع تأمین

گذاری در کشور و بخش صنعت سرمایه
رود. این موضوع در الیحه به شمار می

نیز مد نظر قرار گرفته  1041ال بودجه س
است. اما نکته بسیار مهم این است که 
روشن شود از این ظرفیت چه میزان 
استفاده شده است و عملکرد آن چگونه 

 بود.
دهد که ایدرو با استفاده بررسیها نشان می

،  بیش 1044از ظرفیت این بند در سال 
هزار میلیارد تومان در قالب اسناد  166از 

اسالمی تخصیص داده شد که مبلغ خزانه 
هزار میلیارد تومان  آن تا پایان  140حدود 

آبان سالجاری هزینه شده است. سازمان 
های صنعتی  صنایع کوچک و شهرک

مندی از ظرفیت این ایران نیز با بهره



 
 

 02  انجمن مدیران صنایع

توضیحات کارشناسی و عملکرد سال  1041الیحه بودجه سال  1044قانون بودجه سال 

1044 

میلیون ریال طی  262444مبلغ  حکم،
 2/0/1044مورخ 142662ابالغیه شماره 

ای داراییهای سرمایهبه طرحهای تملک 
سازمان از طرف سازمان برنامه و بودجه 

از کشور اختصاص داده شده است و 

 120644مبلغ 6-22444ردیف متفرقه
 120246میلیون ریال طی ابالغیه شماره 

برای کمک به ایجاد 26/2/1044مورخ 
های جاسک تا گوادر اختصاص  زیرساخت

 داد.

 «8»تبصره « هـ»بند 

 

شود مطالبات قبل از  به دولت اجازه داده می
های گسترش و نوسازی  سازمان 1206سال 

و نوسازی   صنایع ایران )ایدرو( و توسعه
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( بابت 
مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی 
صنعت و معدن و همچنین مطالبات 

های مذکور و وزارت نفت از طریق  سازمان
رکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها ش

« د»بند 

 «8»تبصره 

 

به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از 
سازمانهای گسترش و نوسازی  1206سال 

صنایع ایران )ایدرو( و تو سعه و نو سازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( بابت 

ی مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصص
صنعت و معدن و همچنین مطالبات 
سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق 
شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها 

یکی از اهداف بند مزبور تهاتر مطالبات 
سازمانهایی نظیر ایدرو و ایمیدرو از 
بابت افزایش سرمایه بانک صنعت و 
معدن و وزارت نفت از طریق شرکت 

صنایع پتروشیمی در ارتباط با  ملی
سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام تا 
سقف مشخص شده در متن الیحه 

-با بدهی آنها به صورت جمعی 1041



 

 انجمن مدیران صنایع       03

توضیحات کارشناسی و عملکرد سال  1041الیحه بودجه سال  1044قانون بودجه سال 

1044 

از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط 
مشروط به انجام تکلیف موضوع قانون اجرای 

( 00وچهارم ) های کلی اصل چهل سیاست
قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت 

ده هزار میلیارد مالیات و سود سهام تا سقف 
صورت جمعی  به( ریال 14444444444444)
 خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ـ

از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، 
مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون 
اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) 

( قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت  00
ابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار ب

( ریال به  14،444،444،444،444میلیارد)
خرجی از طریق گردش  -صورت جمعی

 خزانه تهاتر کند.

خرجی با استفاده از کانال گردش خزانه 
است. اما نکته بسیار مهم این است که 

( قانون 2( ماده )6مطابق تبصره )
 00های کلی اصل اجرای سیاست

، باید 1286ن اساسی مصوب سال قانو
هفتاد درصد از وجوه حاصل از واگذاری 

های های وابسته به سازمانشرکت
-ای کشور باید در اختیار سازمانتوسعه

های مذکور قرار گیرد. با این توضیح 
توان اینگونه برداشت کرد که منابع می

« 6»تبصره « د»بینی شده در بند پیش
( ماده 6ره )الیحه بودجه جایگزین تبص

های کلی ( قانون اجرای سیاست2)
قانون اساسی شده است. این  00اصل 

شود آنچه بدین معناست که باعث می
های کلی اصل در قانون اجرای سیاست

قانون اساسی مد نظر بود با آنچه  00
 در الیحه آمده است، متفاوت است.

دهد در مورد این بند بررسیها نشان می
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، بین ایدرو و  1044الاز قانون بودجه س
نامه سازمان برنامه و بودجه موافقت

مبادله شد. اما  از سوی سازمان برنامه 
و بودجه تخصیصی در نظر گرفته نشده 

داریکل هم برای تهاتر است و خزانه
اقدامی انجام نداده است. همچنین  
برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
برای مطالبات این شرکت از طریق 

   عملکردی اعالم نشده است. تهاتر، 

(بند)الف(تبصره 1جزء)
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 (18بند)د( تبصره)

مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد -1
(ریال از منابع 224.444.444.444.444)

( این 10( مصارف جدول تبصره )28ردیف )
قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و 

های با نرخ بیکاری  کارآفرینی با اولویت استان
( 16یابد. بند )و( تبصره ) باالتر اختصاص می
تنفیذ  1044ل در سا 1208قانون بودجه سال 

و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه 
 شود. می

بند)الف( 
 (18تبصره)

 زا کشور پیشرفت و رشد منظور به- الف

-سرمایه توسعه و وریبهره ارتقاء طریق

 همچنین و سرزمین آمایش پایه بر هاگذاری

صندوق  پیشران، و بنیاندانش هایپروژه
 عدالت و پیشرفت صندوق به امید کارآفرینی

 استانی صندوق 21 با و یافته نام تغییر ایران

 .کرد خواهد آغاز را خود فعالیت تابعه،
 از آن استانی واحدهای و صندوق این منابع

سنواتی  بودجه قانون جداول و هاردیف محل

( الیحه بودجه سال 18بند)الف( تبصره)
کل کشور، همانند قوانین بودجه  1041

سالهای اخیر، به حمایت از تولید و 
ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف 

سرجمع منابع و  متمرکز است.
تسهیالت قابل تحقق در این تبصره تا 

هزار  244حدود  1044پایان سال 
میلیارد ریال برای بخش صنعت بوده 
است. سهم این بند از منابع هدفمند 
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های تابعه وزارت نفت اجازه  شرکت به  –د 

شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت  داده می
( ریال از 8444444444444هزار میلیارد)

محل منابع داخلی خود برای کمک به 
های خطرپذیر و حمایت از  گذاری سرمایه

ای  های توسعه ساخت داخل و طرح
های  آفرین و تولید بار اول در حوزه اشتغال

های  ف صنعت نفت از جمله طرحمختل
کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت 
بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت 

های جایگزینی خودروی فرسوده در  از طرح
حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با 
قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز به 

بنیانی که دارای مرکز  های دانش شرکت 
طراحی در داخل باشند و تحقیق و توسعه و 

با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به 
یک خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید 

های خصوصی و  باشد، در بخش انبوه می

 غیرمنقول و منقول اموال فروش جمله )از

 دولتی معادن، حقوق از ها استان سهم مازاد،

 درصد بیست و استانی درآمدهای مازاد

 از متوازن استفاده قانون اعتبار از درصد(24)

 تبعیض رفع و عادالنه توزیع و کشور امکانات

 و یافتهتوسعه کمتر مناطق سطح ارتقای و
 از حمایت اعتبارات عدالت، و پیشرفت تحقق

 عنوانها ( بهیارانه هدفمندسازی قانون تولید

 غیردولتی بخش بالعوض کمکهای و کمک

 .گرددمی تامین

 در ملی بخش در صندوق شده تجهیز منابع

 سود نرخ یارانه شده، اداره وجوه قالب

 برای اعتباری و فنی کمکهای و تسهیالت

دستگاههای  هایبرنامه از پشتیبانی و حمایت
 یابد. دستگاههایمی اختصاص ملی اجرایی

 استان هر سهم تعیین به مکلف اجرایی

 .هستند

 استانی تابعه صندوقهای شده تجهیز منابع

 و تولید هایزیرساخت مالی تأمین صرف

به   1044کردن در قانون بودجه سال 
هزار میلیارد ریال افزایش یافت.  224

های قبل آید همانند سالبه نظر می
 داشته است. درصد( 20اً تقریبعملکرد 

(قانون 18در اجرای بند)الف(تبصره)
کل کشور،  1044بودجه سال 
(بند مذکور طی 0(تا)1دستورالعمل جزء)

مورخ  20640بخشنامه شماره 
وزیر وقت کشور برای  10/0/1044

اجرا به استانداریهای کشور ابالغ شد. 
( قانون 16همچنین بند)و( تبصره)

تنفیذ  1044در سال  1208بودجه سال 
و منابع مالی حاصل از آن به منابع 

(قانون 18موضوع بند)الف( تبصره)
کل کشور اضافه  1044بودجه سال 

 شد.
 644مبلغ  1041در الیحه بودجه سال 

( 10هزار میلیارد ریال از محل تبصره )
هزار میلیارد ریال از محل وجوه  844و 
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تعاونی به صورت کمک بالعوض، وجوه اداره 
 .شده یا تسهیالت ترجیحی اختصاص دهند

 یارانه شده، اداره وجوه صورت به همچنین

و  فنی هایکمک و تسهیالت سود نرخ
 بخش خصوصی منابع با ترکیب در اعتباری

 منابع غیردولتی، عمومی نهادهای تعاونی، و

 غیربانکی اعتباری موسسات و بانکها داخلی

 و فعالیتهای اشتغال و تولید از حمایت صرف

شود. می پذیررقابت وکارهاکسب و اقتصادی
 های( درههای )پروژطرح تصویب مرجع

 آنها، اجرای حسن بر نظارت و استان سطح

 باشد.می استان و توسعه ریزیبرنامه شورای

وری و متفرقه منابع برای ارتقاء بهره
ها بر پایه آمایش گذاریسرمایهتوسعه 

-های دانشسرزمین و همچنین پروژه

بینی شده است. بنیان و پیشران پیش
لکن در خصوص توزیع این منابع از 

های تابعه استانی و طریق صندوق
نحوه تخصیص استانی این منابع ابهام 

 وجود دارد.
دهد تا بهمن ماه سال بررسیها نشان می

 24بود مبلغ بیش از  ریزی شدهبرنامه 1200
هزار میلیارد تومان در بخش صنعت به سه 

تسهیالت برنامه تکمیل طرحهای "عنوان 
تسهیالت برنامه بازسازی و "، "تمامنیمه

تأمین سرمایه در گردش "و   "نوسازی
هزار  12از این رقم، مبلغی حدود  "واحدها

درصداز کل(، قرارداد 20میلیارد تومان)معادل
هزار میلیارد  8قمی بیش از منعقد شده و ر

درصد از کل( به متقاضیان 01تومان)معادل
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پرداخت شده است. از مبلغ پرداخت شده، 
 22هزار میلیارد تومان  که معادل  2حدود 

های درصد به تسهیالت برنامه تکمیل طرح 
هزارمیلیارد تومان یعنی  6/4نیمه تمام، حدود 

ی درصد به تسهیالت برنامه بازساز 6معادل 
هزار میلیارد  0/2و نوسازی و مبلغ  حدود 

درصد به تأمین سرمایه در  64تومان معادل 
  0گردش واحدها اختصاص یافته است.

هزار  224از مجموع  1044در سال 
( مبلغ 18میلیارد ریال منابع تبصره )

هزار میلیارد تومان عملکرد  14بیش از 
داشته است که سهم بخش صنعت و 

درصد  و معادل حدود  20معدن تقریباً 
 هزار میلیارد تومان بوده است. 2044

 «54»بند)ج(تبصره 

 

های  دستگاه وری در  به منظور ارتقای بهره 
اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام 

( 2و )( 2شده در مواد ) بینی های پیش برنامه

بند)الف(تبصره 

«17» 

 

به منظور ارتقاء بهره وری خدمات عمومی،  
پذیری و پاسخگویی شفافسازی، مسئولیت

دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور 

لیاتی یک از ریزی عمموضوع بودجه
های سالیانه مباحث بسیار جدی بودجه

است. این موضوع در الیحه بودجه 

                                                           
4  -  https://www.mporg.ir/home 
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 قانون برنامه ششم توسعه:
ها و  شرکت های دولتی و  شرکت کلیه  – 2
هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم  دستگاه 

ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت 
های دولتی تابعه وزارت  شرکت ملی نفت، 

ربط، بانک  نفت، شرکت دولتی تابعه ذی
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان 
، بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند 

وری سرمایه، نیروی کار و  برای ارتقای بهره
سایر عوامل تولید و تحقق اهداف 

( 2( ماده )2شده متناسب با جدول ) بینی پیش
ت مورد نیاز قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارا

وری را به  های ارتقاء بهره اجرای برنامه
بینی و در قالب بودجه  صورت مستقل پیش

ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر 

موظف ا ست تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به 
متضمن تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی 

برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های 
تخصیص اعتبارات با  .ارزیابی عملکرد اقدام نماید

( قانون برنامه و بودجه براساس  24رعایت ماده ) 
میزان تحقق اهداف هریک از برنامه ها و متنا سب 
با میزان منابع و صولی د ستگاه اجرایی تعیین می 

 .گردد
ند شامل چارچوب تفاهم آیین نامه اجرایی این ب

نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه 
گزارشگیری از برنامه ها، نحوه بکار گیری نیروی 
مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق 
برنامه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور 

 به تصویب هیأت وزیران می رسد.

هم مد نظر قرار گرفته  1041سال 
( 10است. برای این منظور در تبصره)

الیحه زمینه برای ورود به این عرصه 
طرح شده است و بند)الف( آن به این 
موضوع اختصاص داده شده است. در 

( با توضیحات 10واقع اجرای تبصره )
که در این بند آمده است و تخصیص 

های اصلی متناسب با اعتبارت دستگاه
بینی میزان تحقق اهداف از قبل پیش

-سازی بودجهتواند زمینه پیادهشده می

ریزی عملیاتی را فراهم کند. اگر این 
هدف محقق شود مباحثی نظیر 
پاسخگو شدن دستگاهها، افزایش 

مسیرهای  کارایی، شفافیت، اصالح
انحرافی احتمالی و ... قابل دستیابی 
خواهد بود. نکته بسیار مهم این است 

وری در الیحه که موضوع ارتقاء بهره
نسبت به قانون بودجه  1041بودجه 
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ربط برسانند و گزارش آن را  مراجع قانونی ذی
  به سازمان 1044تا پایان خردادماه سال 

ربط  برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی
ن اداری و استخدامی کشور وابسته به سازما

 .کنند ارائه

تر مد نظر قرار به صورت کالن 1044
ها و گرفت و در این قالب همه برنامه

های دستگاه مورد توجه قرار فعالیت
ین موضوع در قانون گرفته است. ا

ای بود که به گونه 1044بودجه سال 
ها مکلف شدند تا اعتبارات مورد دستگاه

وری های ارتقاء بهرهنیاز اجرای برنامه
خود را به صورت  مستقل و در قالب 

 بینی کنند.بودجه ساالنه پیش
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