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ود سال  غ  ارش  ور  ١٣٩۴خال    ل 
طـول  و آرزوی راحل  امامشهدا و ر درود به روح مطهر و منوّبا حمد و ستایش خداوند منّان و 

تبریـک ایـام مبـارک دهـه فجـر و       و       معظم رهبریسالمتی برای مقام عمر با عزت و توام با 
سالروز ورود معمار کبیر انقالب و همچنین عرض تبریک به مناسبت سی و نهمین سالروز پیـروزی  

از  ملّـت شـریف ایـران،   محتـرم  نماینـدگان  شـما  به محضر  احترامادای با انقالب اسالمی ایران و 
ه محتـرم کـه ایـن وقـت را در اختیـار دیـوان       ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و هیأت رئیس

بـه عنـوان بیسـت و    کـل کشـور را    1394تا گزارش تفریغ بودجه سال  ،محاسبات کشور قرار دادند
  . نماید، سپاسگزارم تقدیم گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمیهفتمین 

قـانون اساسـی جمهـوری    ) 55(کل کشور، مستند به اصـل   1394گزارش تفریغ بودجه سال 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، در موعـد مقـرر قـانونی تهیـه     آیین) 221(اسالمی ایران و ماده 

   .گردیده است

روز از ابتـدای   270دیوان محاسبات کشور بـا انجـام اقـدامات کارشناسـی و تخصصـی طـی       
  ی اجرایـی، بررسـی و تلفیـق    هـا ماه هر سال نسبت به حسابرسی دستگاهماه تا پایان دیاردیبهشت

های ماده واحده قانون بودجه کل کشـور، بررسـی   گزارش واصله در خصوص تبصره 5.000بیش از 
 ،تبصره، بنـد و جـزء در کـارگروه فنـی ـ حقـوقی و هیـأت عمـومی         174های تلفیقی تعداد گزارش

  .است کردهصفحه تهیه  456های ذیل آن را در گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره
  گزارش تفریغ بودجـه کـل کشـور بـا هـدف ارزیـابی ایفـای مسـئولیت پاسـخگویی مـالی و           

  ای توسـط  هـای بودجـه  عملیاتی بخـش عمـومی از نظـر رعایـت قـوانین و مقـررات و محـدودیت       

ه( یدظ عا  ) ا
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اینک خالصه گزارش مذکور . شده استکننده از بودجه کل کشور، تهیه استفاده ِهای اجراییدستگاه
  یی برای بهبود فرآینـد  های ماده واحده و پیشنهادهاتبصره منابع و مصارف، شامل؛ بخش 3 در قالب
   . درسو ملت بزرگوار ایران می شریفشما نمایندگان  ،به استحضار نویسیبودجه

  منابع و مصارف: بخش اول

تحقـق  میـزان  کل کشور و  1394بینی منابع و مصارف بودجه سال در این بخش میزان پیش
  : شودارائه می زیر بندهای قالبآن در 

  منابع) 1- 1

. آمده است) 1(ور، در جدول شماره کل کش 1394بینی و تحقق منابع بودجه سال میزان پیش
بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات قانونی بـالغ بـر    میزان پیشبر اساس این جدول 

 بـوده  تومـان ) 836.691.000.000.000(هشتصد و سی و شش هزار و ششصد و نود و یک میلیارد 
  .استآن محقق شده % 94 که حدود

بینی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بـر دویسـت و بیسـت     میزان پیش
آن تحقـق یافتـه   % 92حـدود  که تومان بوده ) 220.037.000.000.000(هزار و سی و هفت میلیارد 

  .است
بینی منابع اختصاصی بالغ بر سی و هشت هزار و یکصد و بیست و هشت میلیـارد   میزان پیش

  .آن محقق شده است% 71که بالغ بر تومان بوده ) 38.128.000.000.000(
ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت های دولتی، بانکبینی منابع بودجه شرکت میزان پیش

غ بـر ششصـد و هشـت هـزار و یکصـد و سـی و سـه میلیـارد         پس از اعمال تغییـرات قـانونی بـال   
  . است% 97میزان تحقق آن حدود  کهتومان بوده ) 608.133.000.000.000(
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*
* 

  کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان1394بینی و تحقق منابع بودجه سالپیش)1جدول شماره
  درصد یافته تحقق   بینی پس از اعمال تغییرات قانونیپیش عنوان

  42/92  203.361   220.037    منابع عمومی دولت
  97/70  27.061  38.128  منابع اختصاصی

  60/96  587.437  608.133 ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولتهای دولتی، بانکمنابع بودجه شرکت
  -  )31.107(  )29.607(  منظورشده ارقام دوبار:شودکسر می

  03/94  786.752  836.691 منابع بودجه کل کشور
ها و مؤسسات انتفاعی وابسـته بـه دولـت در    های دولتی، بانکماده واحده و تغییرات منابع بودجه شرکت) ب(تغییرات قانونی منابع عمومی دولت ناشی از اجرای حکم ذیل بند  *

  .باشدقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می) 2(اجرای ماده 
  

های  ای و واگذاری دارایی های سرمایه دولت متشکل از درآمدها، واگذاری داراییمنابع عمومی 
ای حدود  های سرمایه ، واگذاری دارایی%59باشد که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود  مالی می

در عمـل میـزان درآمـدهای     .باشد از منابع عمومی می% 16های مالی حدود  و واگذاری دارایی% 26
هـای مـالی    و واگـذاری دارایـی  % 33ای حـدود   های سرمایه ، واگذاری دارایی%56یافته حدود  تحقق
  .از منابع عمومی دولت بوده است% 11حدود 

ــات  ــولی مالی ــزان وص ــارد      می ــک میلی ــاه و ی ــد و پنج ــزار و نهص ــتاد ه ــر هش ــالغ ب ــا ب ه
 خام منابع عمومی وصولی و منابع حاصل از نفت% 40حدود یعنی تومان، ) 80.951.000.000.000(
تومان، ) 67.036.000.000.000(شصت و هفت هزار و سی و شش میلیارد  به مبلغ میعانات گازی و

  .از منابع عمومی وصولی، است% 33حدود 
  رود کـه میـزان تحقـق آن    درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین بخش درآمدها به شمار مـی 

جـدول   دردهنده درآمـدهای مالیـاتی،   بینی و تحقق اجزاء تشکیلمیزان پیش .باشدیم% 92بالغ بر 
  . آمده است) 2(شماره 

  ـ مبالغ به میلیارد تومان دهنده درآمدهای مالیاتیبینی و تحقق اجزاء تشکیلپیش)2جدول شماره 
  درصد  یافتهتحقق بینیپیش  عنوان

  04/97  28.999 29.885  مالیات اشخاص حقوقی
  02/100  11.595 11.593  مالیات بر درآمدها

  42/104  2.456 2.352 ثروتمالیات بر
  35/96  13.229 13.730  وارداتمالیات بر

  04/80  24.672 30.826  مالیات بر کاالها و خدمات
  59/91  80.951 88.386 جمع درآمدهای مالیاتی
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  بـه عنـوان مهمتـرین بخـش واگـذاری      میعانـات گـازی   و خـام  منابع حاصل از فروش نفـت  
بینـی و  میـزان پـیش  . است% 125رود که میزان تحقق آن حدود ای به شمار میهای سرمایهدارایی

  . باشدمی )3(تحقق منابع مذکور به شرح جدول شماره 
  ومانمبالغ به میلیارد تمیعانات گازی ـو خامبینی و تحقق منابع حاصل از فروش نفتپیش) 3جدول شماره 

  درصد  یافتهتحقق  بینیپیش عنوان
  75/124  67.036  53.737 خام و میعانات گازیجمع منابع حاصل از نفت 

  

های دولتی منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره، واگذاری شرکت
رود کـه  های مالی به شـمار مـی  داراییهای واگذاری و استفاده از صندوق توسعه ملی به عنوان مهمترین بخش

منـابع بـه شـرح    ایـن  بینی و تحقـق  میزان پیش .باشدمی% 21و % 54، %96 بالغ برمیزان تحقق آنها به ترتیب 
  .است) 4(جدول شماره 

  های مالی ـ مبالغ به میلیارد تومانهای واگذاری داراییبینی و تحقق مهمترین بخشمیزان پیش) 4جدول شماره 
  درصد  یافتهتحقق بینیپیش عنوان

  52/95  10.507 11.000 اوراق مشارکت و صکوک اجاره،منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی
  66/53  9.444 17.600 های دولتیمنابع حاصل از واگذاری شرکت

  94/20  895 4.275 منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی
  

  مصارف) 2-1

تقـدیم  ) 5(ور، در جدول شـماره  کل کش 1394بودجه سال  مصارفبینی و تحقق میزان پیش
بینی مصارف بودجه کـل کشـور    میزان پیشبر اساس این جدول . شما نمایندگان محترم شده است

پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بـر هشتصـد و چهـل و سـه هـزار و چهارصـد و هجـده میلیـارد         
  .بینی، استمبلغ پیش% 93 معادلتومان بوده و میزان تحقق آن ) 843.418.000.000.000(

بر دویسـت و بیسـت و    میزان برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ
% 88حـدود  کـه  تومان بوده ) 226.763.000.000.000(شش هزار و هفتصد و شصت و سه میلیارد 

  .آن تحقق یافته است
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* 

* 

بدون در نظر گـرفتن محـدودیت    ،1394ریزی کشور در ابتدای سال  سازمان مدیریت و برنامه
تومـان از  ) 16.245.000.000.000(عدم توزیع مبلغ شانزده هزار و دویست و چهـل و پـنج میلیـارد    

بـه   29/12/1394اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات نموده و در تـاریخ  
دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ نه هزار و یکصد و شصـت و نـه میلیـارد    

ای  بـوط بـه اعتبـارات هزینـه    ای مر بودجـه  ردیـفِ  406تومان از اعتبـارات  ) 9.169.000.000.000(
  ای  هـای سـرمایه   ردیف متفرقه تملـک دارایـی   6ای،  ردیف متفرقه هزینه 129ی اجرایی، ها دستگاه

  گـذار  کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانون      های مالی کسر نمـوده   ردیف تملک دارایی 11و 
  .باشدمی

و بیست و هشـت میلیـارد   میزان برآورد مصارف اختصاصی بالغ بر سی و هشت هزار و یکصد 
  . آن محقق شده است% 71حدود که تومان بوده ) 38.128.000.000.000(

ها و مؤسسـات انتفـاعی وابسـته بـه     های دولتی، بانکبینی مصارف بودجه شرکت میزان پیش
دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر ششصد و هشـت هـزار و یکصـد و سـی و سـه میلیـارد       

  . تحقق یافته است% 97حدود که عمالً تومان بوده ) 608.133.000.000.000(
  د تومانکل کشور ـ مبالغ به میلیار 1394بینی و تحقق مصارف بودجه سال پیش) 5جدول شماره 

  درصد  یافتهتحقق  بینی پس از اعمال تغییرات قانونیپیش عنوان
  36/88  200.362   226.763  مصارف عمومی دولت

  75/70  26.977  38.128  مصارف اختصاصی
  60/96  587.437  608.133 سسات انتفاعی وابسته به دولتؤها و مهای دولتی، بانکمصارف بودجه شرکت

  -  )31.107(  )29.607(  منظورشده ارقام دوبار:شودکسر می
  92/92  783.669  843.417 مصارف بودجه کل کشور

  قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم     ) 224(ماده ) ل(بند ) 2(جایی اعتبارات به استناد جزء ماده واحده، جابه) ب(تغییرات قانونی مصارف عمومی دولت ناشی از اجرای حکم ذیل بند  *
هـای  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و تغییرات منابع بودجه شـرکت ) 12(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ) 10(افزایش اعتبارات بر اساس ماده ، ...توسعه 

   .باشدقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می) 2(ماده  ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در اجرایدولتی، بانک
   

  بینی و تحقق مصارف عمومی دولـت بـه تفکیـک نـوع اعتبـار بـه شـرح جـدول         میزان پیش
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کمترین میـزان مصـارف عمـومی دولـت     دهد که این جدول نشان می. تقدیم شده است )6(شماره 
  .باشدمیتحقق % 50حدود با ای های سرمایهمربوط به اعتبارات تملک دارایی

  مصارف عمومی دولت به تفکیک نوع اعتبار ـ مبالغ به میلیارد تومانبینی و تحقق پیش) 6جدول شماره 
  درصد  یافتهتحقق  بینی پس از اعمال تغییرات قانونیپیش  نوع اعتبار 

  41/100  170.973 170.267 ایهزینه
  75/49  26.566 53.399  ای های سرمایهتملک دارایی
  15/91  2.823 3.097  های مالی تملک دارایی
  36/88  200.362 226.763  مصارف عمومی دولتجمع

  

هـا و مؤسسـات   هـای دولتـی، بانـک   بینی و تحقق منابع و مصارف بودجه شرکتمیزان پیش
   .درج شده است) 7(نیز در جدول شماره انتفاعی وابسته به دولت 

  مبالغ به میلیارد تومانها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ـ های دولتی، بانکبودجه شرکت) 7جدول شماره 
  

  *بینی پس از اعمال تغییرات قانونی پیش  عنوان 
  

  یافتهتحقق
  

  درصد
  91/86  466.230 536.432  های دولتی شرکت
  74/184  113.951 61.683 هابانک

  43/72  7.256 10.018  مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 
  60/96  587.437 608.133  جمع

  . قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی صورت گرفته است) 2(تغییرات قانونی بر اساس ماده  *

  

  تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت) 3-1

کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهـار هـزار و    1394بر اساس قانون بودجه سال 
تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای    ) 34.172.000.000.000(یکصد و هفتاد و دو میلیارد 

ای، در عمـل مبلـغ پنجـاه و هفـت هـزار و هفـده میلیـارد         یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه   تحقق
از  ایـن مبلـغ  . اسـت تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشـهود  ) 57.017.000.000.000(

تملک کاهش اعتبارات و عمالً باعث است ای و مالی تأمین شده  های سرمایه محل واگذاری دارایی
  . ای و مالی گردیده است های سرمایه دارایی

  هـای مختلـف بـه شـرح جـدول      تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخش
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  .باشدمی )8(شماره 
  تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت ـ مبالغ به میلیارد تومان) 8جدول شماره 

  اختالف  *یافته تحقق بینی طبق قانون بودجهپیش  عنوان

  - 113.956 128.851 درآمدها
  - 170.973 163.023  ایاعتبارات هزینه
  )22.845(  )57.017( )34.172( تراز عملیاتی
  - 67.415 56.482  ایهای سرمایهواگذاری دارایی
  - 26.566 47.385  ایهای سرمایهتملک دارایی

  31.752 40.849 9.097  ایهای سرمایهخالص دارایی
  - 21.990 34.703  های مالیواگذاری دارایی
  - 2.823 9.628  های مالیتملک دارایی

  )5.908( 19.167 25.075  مالی هایخالص دارایی
تومان، به تفصیل در گزارش تفریغ ) 2.999.000.000.000(ای و مالی نسبت به تراز عملیاتی به مبلغ دو هزار و نهصد و نود و نه میلیارد های سرمایهدالیل فزونی خالص دارایی *

  . ماده واحده درج شده است
  

  دهزیان وهای دولتی سودده  بودجه شرکت) 4-1

شرکت دولتی تحت عنوان  10کل کشور، تعداد  1394قانون بودجه سال ) 3(در پیوست شماره 
شـده از محـل منـابع عمـومی      های یادبینی زیان شرکتپیش .است شدهده درج  های زیانشرکت

تومـان بـوده کـه    ) 1.261.000.000.000(هزار و دویست و شصت و یک میلیـارد  دولت بالغ بر یک
  . های موردنظر پرداخت شده استزیان به شرکتبابت کمکآن % 98نهایتاً 

 .انـد ده شـده الـذکر زیـان  های فـوق تعالوه بر شرک 1394شرکت در سال  124در عمل تعداد 
آب و فاضـالب  «و » ایآب منطقـه «هـای  لیکن از محل منابع عمـومی دولـت صـرفاً بـه شـرکت     

  . تومان پرداخت شده است) 160.000.000.000(مبلغ یکصد و شصت میلیارد ها استان» اییروست
  های دولتیاستفاده از تسهیالت و وام داخلی و خارجی توسط شرکت) 5-1

مجاز به استفاده از مبلغ شصت و هفت  ،های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولتشرکت
  تومـان تسـهیالت بـانکی و سـایر     ) 67.684.000.000.000(هزار و ششصد و هشتاد و چهار میلیارد 

تومـان  ) 13.563.000.000.000(های داخلی و مبلغ سیزده هزار و پانصد و شصت و سه میلیـارد  وام
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ـ  % 43که در عمل حدود اند های خارجی بودهوام   % 83 وهـای داخلـی   انکی و سـایر وام تسـهیالت ب
تقدیم شما نماینـدگان شـریف   ) 9(که به تفکیک در جدول شماره است های خارجی جذب شده وام

  . شودمجلس شورای اسالمی می
  های دولتی ـ مبالغ به میلیارد تومانشده توسط شرکتمیزان تسهیالت و وام داخلی و خارجی استفاده) 9جدول شماره 

  درصد  یافتهتحقق بینیپیش  عنوان
  های دولتیشرکت

  21/43  28.873 66.822  های داخلیتسهیالت بانکی و سایر وام
  14/83  11.193 13.463 های خارجیوام

  90/49  40.066 80.285  جمع 
  سسات انتفاعی وابسته به دولتؤم

  0  0 862  های داخلیتسهیالت بانکی و سایر وام
  0  0 100 های خارجیوام

  0  0 962  جمع 
  

  های ماده واحده قانون بودجهتبصره: بخش دوم

ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکـام  در این بخش وضعیت اجرای تبصره
   .شودمیها ارائه تبصره

  های ماده واحده قانون بودجه وضعیت اجرای تبصره) 2- 1

در محدوده  .استبند و جزء تبصره،  174کل کشور دارای  1394ماده واحده قانون بودجه سال 
از احکـام قـانونی رعایـت شـده      %33حدود که مشخص است ) 10(طبق جدول شماره  ؛هارسیدگی

  طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهـداف مـدنظر   بهموارد  %55در  احکام قانونی. است
فاقـد   احکـام % 5 اسـت و نیـز  یا بخشی از آن محقق نشده  و طور کاملهب %14گذار در حدود قانون

  . باشدعملکرد می
  های ماده واحده قانون بودجه ـ تعداد تبصره، بند یا جزءوضعیت اجرای تبصره)10جدول شماره 

  درصد   *تعداد عنوان
  33 58  رعایت احکام 

  55 96 عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام
  14 25 گذاربخشی از اهداف قانونعدم تحقق تمام و یا 

  5 9  فاقد عملکرد
  . باشدپوشانی برخی از عناوین مذکور میناشی از هم) مورد174(ها، بندها و اجزاء فزونی تعداد موارد مندرج در جدول فوق نسبت به تعداد کل تبصره *



 

  
ور  بات  حا وان   د

 

 

 19از  9    

  بودجههای ماده واحده قانون ای از تفریغ مهمترین احکام تبصرهخالصه) 2-2

های ذیـل مـاده   مندرج در احکام تبصره در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیتِ
  : شودمیواحده تقدیم 

  نفت) الف

، مقــدار نفــت خــام تولیــدی معــادل یــک میلیــارد و بیســت و چهــار میلیــون  1394در ســال 
ــ  ) 1.024.000.000( ــاه و س ــارد و هفتصــد و پنج ــنج میلی ــه ارزش چهــل و پ ــون بشــکه، ب ه میلی
دالر و مقدار میعانـات گـازی تولیـدی معـادل یکصـد و نـود و شـش میلیـون         ) 45.753.000.000(
  .بوده است دالر) 9.009.000.000(نه میلیارد و نه میلیون بشکه به ارزش ) 196.000.000(

بشـکه  ) 412.000.000(از نفت خام تولیدی و موجودی اولیه، مقدار چهارصد و دوازده میلیـون  
دالر صـادر و ششصـد و   ) 17.951.000.000(زش هفده میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون به ار

همچنـین از میعانـات گـازی    . ها شده استمیلیون بشکه تحویل پاالیشگاه) 613.000.000(سیزده 
بشکه به ارزش چهار میلیـارد  ) 101.000.000(تولیدی و موجودی اولیه، مقدار یکصد و یک میلیون 

) 61.000.000(دالر صادر و شصت و یک میلیون ) 4.194.000.000(نود و چهار میلیون  و یکصد و
  .ها شده استها و پتروشیمیبشکه تحویل پاالیشگاه

مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات، بـالغ بـر چهارصـد و هفتـاد و پـنج      
  .باشدمیدالر ) 475.000.000(میلیون 

میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانـات گـازی مطـابق    ؛ )11(جدول شماره 
   . دهدرا نشان می بودجه اصالحی شرکت ملی نفت ایران
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  خام و میعانات گازی ـ میلیون بشکهمقدار تولید، صادرات و فروش داخلی نفت)11جدول شماره 
  درصد  یافتهتحقق  شرکت ملی نفت ایران بینی مطابق بودجه اصالحیپیش عنوان

  14/103  1.052  1.020 )های تولیدیبا احتساب موجودی ابتدای دوره نزد شرکت(نفت خام   تولید
  06/146  241  165 )های تولیدیبا احتساب موجودی ابتدای دوره نزد شرکت(میعانات گازی 

  100  412  412  نفت خام   صادرات
  100  101  101  میعانات گازی

  82/100  613  608  نفت خام   فروش داخلی
  85/93  61  64  میعانات گازی

  -  27  0  نفت خام موجودی پایان دوره 
  -  79  0  میعانات گازی

  

ارزش ریالی تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصـالحی  
   .است تقدیم شده )12(شرکت ملی نفت ایران به شرح جدول شماره 

  میلیون دالر/  خام و میعانات گازی ـ مبالغ به میلیارد تومانارزش تولید، صادرات و فروش داخلی نفت) 12شماره جدول 
  ارزی   ریالی   درصد  یافتهتحقق  بینی مطابق بودجه اصالحی شرکت ملی نفت ایرانپیش  عنوان

  75/91  45.753  134.227 146.290  نفت خام   تولید
  10/111  9.009  26.632 23.972  انات گازیمیع

  96/85  17.951  52.336 60.887  نفت خام   صادرات
  24/82  4.194  12.260 14.907  میعانات گازی

  84/92  26.942  79.292 85.403  نفت خام   داخلی فروش
  89/76  2.365  6.970 9.065  میعانات گازی

  -  860  2.599 0  نفت خام   موجودی پایان دوره 
  -  2.450  7.402 0  انات گازیمیع

  
  سازی  خصوصی )ب

از طریـق سـازمان    است کـه  شده داده اجازه دولت به واحده، ماده) 3( تبصره) الف( بند بقمطا
ح در بند مـذکور را  و سایر موارد مصرّ الشرکه کلیه سهام، سهم ؛1394تا پایان سال  ،سازی خصوصی

مـورد   133مقرر گردید تعـداد   ؛هیأت واگذاری 1394سال با توجه به برنامه زمانبندی . واگذار نماید
 5لیکن صرفاً تعـداد   .شدمورد طی سال مذکور آگهی و عرضه  113از این تعداد بالغ بر  .شودواگذار 

ــید   ــروش رس ــه ف ــورد ب ــارد      .م ــار میلی ــاه و چه ــت و پنج ــغ دویس ــه مبل ــل از آن ب ــابع حاص من
رغم اینکه بر  علی. به حساب خزانه واریز شد ی،بین پیش% 9حدود یعنی تومان ) 254.000.000.000(

 ،مقـرر گردیـده   کلی اصل چهل و چهارم قـانون اساسـی  های  قانون اجرای سیاست 14اساس ماده 
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هـا بـه اتمـام نرسـیده و عملکـرد       خاتمه یابد، عمالً واگذاری 1393ها حداکثر تا پایان سال  واگذاری
  .شود ی میضعیف ارزیاب زمینهسازی در این  سازمان خصوصی

   صندوق توسعه ملی )ج

شـامل نفـت خـام، میعانـات     (سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفـت  
) 6.672.000.000(به مبلغ شش میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیـون  ) های نفتیگازی و فرآورده

مجمـوع مصـارف    دهـد کـه  نشان مـی ) 13(جدول شماره . دالر به حساب صندوق واریز شده است
دالر است کـه  ) 14.645.000.000(صندوق به مبلغ چهارده میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون 

 ،ای و قـانونی هـای عمرانـی، تکـالیف بودجـه    تسهیالت طرحعمده ارقام آن بابت تسهیالت ارزی، 
  . ی و ارزی پرداخت شده استگذاری ریالسپرده

  ـ مبالغ به میلیون دالر 1394در سالمصارف صندوق توسعه ملی)13جدول شماره
  درصد به کل   مبلغ عنوان ردیف

  05/0  61/6 مصارف جاری صندوق 1
  60/4  674  تسهیالت ریالی  2
  99/35  5.271  تسهیالت ارزی  3
  22/11  9/1.642 گذاری ریالی سپرده 4
  87/8  1.300  گذاری ارزی سپرده 5
  33/19  6/2.830 ای و قانونیتکالیف بودجه 6
  94/19  2.920 های عمرانیتسهیالت پرداختی بابت اجرای طرح 7

  100  11/14.645 جمع
  

  هدفمندکردن یارانه) د

هـای  ها به تفکیک بخـش یافته جهت مصارف قانون هدفمندکردن یارانهمیزان منابع اختصاص
منـابع  دهـد کـه   ایـن جـدول نشـان مـی    . خالصه شـده اسـت  ) 14(مختلف، به شرح جدول شماره 

تومـان  ) 43.555.000.000.000(یافته بالغ بر چهل و سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد  تحقق
که شامل مبلغ سی و سه هزار و چهارصد و دو میلیـارد   استبینی شده  مبلغ پیش% 80 معادلیعنی 

های انرژی و مبلغ ده هزار و یکصـد و  تومان از محل اصالح قیمت حامل) 33.402.000.000.000(
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بـه  . تومان از محل بودجه عمومی دولـت بـوده اسـت   ) 10.153.000.000.000(پنجاه و سه میلیارد 
و مـابقی   تحقق یافتـه های انرژی  اصالح قیمت حاملبینی شده از محل  از منابع پیش% 77عبارتی 

و ی نقـد سـهم یارانـه    .اسـت  گردیـده بینی شده از محل بودجه عمـومی دولـت تـأمین     منابع پیش
. بینـی طبـق قـانون بـوده اسـت     پـیش غ مبل% 107، معادل اختصاص یافته هاخانواربه که غیرنقدی 

رانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافتـه و  منابع وصولی به عنوان یا% 97دهد که محاسبات نشان می
  . ابع وصولی جهت بخش تولید و سالمت اختصاص پیدا کرده استنم% 3صرفاً 

تأمین بخشـی از یارانـه   ، بابت 1394در راستای اجرای این تبصره، طی سال  شایان ذکر است؛
شـایر،  پـذیر، روسـتاییان و ع   هـای جـوان، اقشـار آسـیب    سود تسهیالت تأمین مسکن حمـایتی زوج 

کمـک بـه   و  های حاشیه شهرها و مسـکن مهـر   های فرسوده، سکونتگاهساماندهی مسکن در بافت
  . پرداختی صورت نگرفته است ،ها التحصیالن دانشگاه های اشتغال جوانان و فارغ برنامه

ماده واحـده، دولـت اجـازه اسـتفاده از شـش هـزار و       ) 20(تبصره ) ب(و ) الف(مطابق بندهای 
تومان از بودجه عمومی برای مصارف قـانون هدفمنـدکردن   ) 6.300.000.000.000(میلیارد سیصد 
ــه ــته یاران ــا را داش ــارد     اســت ه ــزار و هشتصــد و پنجــاه و ســه میلی ــغ ســه ه ــه در عمــل مبل ک

  . شده استبودجه عمومی برداشت از  ترتومان بیش) 3.853.000.000.000(
  ـ مبالغ به میلیارد تومان 1394در سال هاردن یارانهمیزان مصارف قانون هدفمندک)14جدول شماره 

  بینی درصد به پیش  شده مبلغ پرداخت  بینی شده مبلغ پیش شرح
سـازیها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقـل عمـومی و بهینـه قانون هدفمندکردن یارانه)8(ماده

  10/11  577  5.200 زیستجلوگیری از آلودگی محیطمصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و
تحولهایاجرای برنامه(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران) 34(ماده )ب(اجرای بند

  65/16  799  4.800 )سالمتنظام
  32/107  41.853  39.000 هاقانون هدفمندکردن یارانه) 7(پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 

پـذیر، روسـتاییان وهای جوان، اقشـار آسـیبتأمین بخشی از یارانه سود تسهیالت تأمین مسکن حمایتی زوج
  0  0  1.300 های حاشیه شهرها و مسکن مهرهای فرسوده، سکونتگاهعشایر، ساماندهی مسکن در بافت

  0  0  4.000 هاالتحصیالن دانشگاه های اشتغال جوانان و فارغکمک به برنامه
  -  257  -   1390الحساب سال بازپرداخت علی

  08/80  43.486  54.300 جمع
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  حذف یارانه خانوارهای پردرآمد) هـ

یارانه خانوارهای پردرآمـد را قطـع   بوده  دولت موظفماده واحده، ) 20(تبصره ) ح(مطابق بند 
دولت دستورالعمل نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای مشمول را تهیه و در اجرای حکم مذکور . کند

 تعـداد یارانـه   1394های سال طی ماهمذکور بر اساس دستورالعمل . معیارهایی را تعیین نموده است
. قطـع شـد   نفـر  3.235.456 سه میلیون و دویست و سی و پنج هزار و چهارصـد و پنجـاه و شـش   

نهصـد و پنجـاه و پـنج میلیـارد و یکصـد میلیـون       دولـت حـدود    جویی حاصل از ایـن اقـدام  صرفه
  .است بوده تومان) 955.100.000.000(
  ابزارهای تأمین مالی دولت )و

مبلــغ پــنج هــزار میلیــارد دولــت اجــازه داشــته اســت  1394در ســال  : اوراق مشــارکت دولــت
به دلیل عدم فروش، دولـت اقـدام   . کندمنتشر اوراق مشارکت ریالی  تومان) 5.000.000.000.000(

ــه واگــذاری  ــارد   ب ــارد و ششصــد و شــانزده میلی ــغ چهــار هــزار و هفتصــد و پنجــاه و دو میلی مبل
کننـدگان   بـه پیمانکـاران، مشـاوران و تـأمین    از اوراق فروش نرفتـه   تومان) 4.752.616.000.000(

هـای عمرانـی   ت بابـت طـرح  بدین ترتیب بخشی از بدهی دول. نموده استها  تجهیزات همان طرح
  . تسویه شد

بـه وزارت نفـت از طریـق    مـاده واحـده،   ) 2(تبصـره  ) ک(مطابق بند  :اوراق مشارکت وزارت نفت
  های نفت و گاز با  گذاری در طرح به منظور سرمایه است شدهاجازه داده  ربطذیشرکت دولتی تابعه 

هـزار میلیـارد    پـنج بـه مبلـغ   ریالی  ـ ارزی اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت
اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهـران عرضـه و    این. نمایداقدام  تومان) 5.000.000.000.000(

به مبلغ چهارهزار و نهصد و یازده میلیارد و ششصد و پنجـاه میلیـون    ،منابع حاصل. به فروش رسید
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مشترک غرب کارون و طرح توسعه فازهـای  تومان به طرح توسعه میادین ) 4.911.650.000.000(
حـدود   صـرفاً  ،رغم انتشار و فروش اوراق مـذکور علی .ال احداث پارس جنوبی اختصاص یافتدر ح
 .مصرف شده استیاد شده های  در طرح 1395تا پایان شهریورماه سال  منابع حاصله،% 11

خزانـه  شد اسناد  دولت اجازه دادهبه ماده واحده، ) 6(تبصره ) ب(مطابق بند  :اسناد خزانه اسالمی
به طلبکاران  تومان) 5.000.000.000.000(اسالمی با حفظ قدرت خرید را تا سقف پنج هزار میلیارد 

بابت بـدهی  آن % 60حدود  که ساله انتشار یافتهبا سررسید یکاسناد مذکور . غیردولتی واگذار نماید
التفـاوت قیمـت    بابـت مابـه  مـابقی  % 40ای و  های سـرمایه  های تملک دارایی دولت مربوط به طرح

  . ای واگذار شده استشده برق با قیمت تکلیفی فروش در قالب اعتبارات هزینه تمام
  تـا سـقف    اسـت  بـوده دولت مجاز  ماده واحده،) 6(تبصره ) ک(مطابق بند  :اوراق صکوک اجاره 

کنـد کـه در عمـل    منتشـر  » اوراق صکوک اجـاره « تومان )1.000.000.000.000( هزار میلیاردیک
  .به مدت چهار سال انتشار یافته است% 18آن با نرخ سالیانه % 50صرفاً 

دولت  1394، مجموعاً در سال 1393لغایت  1380های  سال مانده مجوز با احتساب باقی :فاینانس
دالر ) 200.126.000.000(استفاده از مبلغ دویست میلیارد و یکصد و بیسـت و شـش میلیـون     مجاز به

  .استفاده شده استآن % 2/0 از که در عمل صرفاًبوده فاینانس 
های ماده واحده به بینی و تحقق تعدادی از ابزارهای تأمین مالی دولت که در تبصرهمیزان پیش

   .تقدیم گردیده است) 15(آن اشاره شد به شرح جدول شماره 
  میلیون دالر/ های ماده واحده ـ مبالغ به میلیارد تومانابزارهای تأمین مالی دولت در تبصرهبینی و تحققپیش) 15جدول شماره 

  درصد تحقق  یافته مبلغ تحقق شدهبینیمبلغ پیش  شرح
  06/95  4.753 5.000  اوراق مشارکت دولت 

  24/98  4.912 5.000  اوراق مشارکت وزارت نفت 
  92/99  4.996 5.000  اسناد خزانه اسالمی 
  50  500 1.000  اوراق صکوک اجاره 

  20/0  404 200.126 )ارزی(فاینانس 
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  حق انتفاع معادن ) ز

مجموعاً مبلغ دو هـزار و سـیزده    ،گهر بابت حق انتفاع های معدنی و صنعتی چادرملو و گل شرکت
تمهیـدات  باشند که  تومان بدهکار می) 2.013.986.000.000(میلیارد و نهصد و هشتاد و شش میلیون 

  . الزم جهت تسویه بدهی مذکور به عمل آمده است
  اعطای زمین، مسکن و تسهیالت خرید یا ساخت مسکن به ایثارگران ) ح

با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت  است وزارت راه و شهرسازی موظف بوده
لیکن صرفاً  ،دنفر اقدام نمای 70.000 ای برای حداقلبه تأمین مسکن یا زمین مسکونی به قیمت منطقه

همچنـین بانـک مرکـزی    . انـد برخـوردار شـده  این امکان از  1394نفر از افراد مشمول در سال  2.178
 ،نفر از افراد مشـمول  100.000 های عامل بهاز طریق بانک است جمهوری اسالمی ایران موظف بوده

مند بهره از این امکان نفر 31.912که صرفاً  یک فقره تسهیالت برای خرید یا ساخت مسکن اعطا کند
  .اندشده

   نویسی یی برای بهبود فرآیند بودجهپیشنهادها: بخش سوم

  نویسـی منجـر   کـل کشـور از نظـر فرآینـد بودجـه      1394شناسی قانون بودجـه سـال   آسییب
  شـود  مـی به پیشنهادهایی به شرح زیر شده است که از نمایندگان محترم ملت بزرگ ایـران تقاضـا   

  . ها را مورد عنایت قرار دهندکل کشور آن 1396االمکان در بررسی و تصویب بودجه سال حتی
  جامعیت بودجه) 3- 1

ی هـا برخی از دستگاهبودجه به دلیل عدم درج قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسالمی، 
در قـوانین بودجـه ذکـر    ها های دولتی که نام آنو تعداد کثیری از شرکت ها نظیر شهرداری اجرایی

نشده است از قبیل مناطق آزاد تجاری، صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین عـدم درج منـابع و   



 

  
ور  بات  حا وان   د

 

 

 19از  16    

کـل   بودجه اصل جامعیتبیانگر نقض  مندرج در فهرست واگذاری، شرکت دولتی 89مصارف تعداد 
  .کشور است

  شفافیت بودجه) 2-3

بـه   های مـالی های متفرقه و تملک داراییاعتبارات ردیفدهد که نشان می) 16(جدول شماره 
% 28یعنـی حـدود   ، تومـان ) 61.702.000.000.000(مبلغ شصت و یک هزار و هفتصد و دو میلیارد 

ذیـل بودجـه    ج درباشد که در قانون بودجه به صورت سرجمع و بدون درمصارف عمومی دولت می
قوانین بودجه سـنواتی  در شفافیت  عدماین امر موجب . استشده بینی ربط پیشدستگاه اجرایی ذی

هـای  اعتبارات مزبور در قالب برنامه یا طرح مشخص ذیـل بودجـه دسـتگاه    ضروری است .شودمی
  . باشدمی) 16(میزان اعتبارات موردنظر و توزیع آن به شرح جدول شماره . متولی درج شود

  های مالی ـ مبالغ به میلیارد تومانییهای متفرقه و تملک دارامیزان اعتبار و توزیع ردیف) 16جدول شماره 
  بینیدرصد به پیش  شدهمیزان اعتبار توزیع  درصد به مصارف عمومی دولت  نی طبق قانون بودجهیبپیش  عنوان

  13/70  22.101  32/14  31.513  ایهای متفرقه هزینهاعتبار ردیف
  80/92  18.110  87/8  19.516  های سرمایه ای ییهای متفرقه تملک دارااعتبار ردیف
  09/29  3.105  85/4  10.673  های مالییهای تملک دارایاعتبار ردیف

  20/70  43.316  04/28  61.702  جمع

  
  ریزی بر مبنای عملکردبودجه) 3

 ،   ابالغـی مقـام معظـم رهبـری     ،های کلـی برنامـه پـنجم توسـعه    سیاست) 32(بند  بر اساس
پـنجم  قانون برنامـه  ) 219(ماده  ویژه های پنجساله بهقوانین بودجه سنوات گذشته و قوانین برنامه

اقداماتی توسط دولت  اگر چه. بوده است ریزی بر مبنای عملکرددولت موظف به ارائه بودجه توسعه؛
  .عمل است ریزی و جدّیت درهمچنان نیازمند برنامهلیکن این مهم در این راستا انجام گرفته، 

  ایانضباط بودجه) 4

قانون الحاق برخی مـواد بـه    28ماده ) م(در بند : اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه

ه( یدظ عا  ) ا
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بـر اسـاس پیشـنهاد     ؛به دولت اجازه داده شده است ،)2(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
ریزی و تصویب هیأت وزیران، درصدی از اعتبارات وزارت کشور و تصویب سازمان مدیریت و برنامه

دیده از ی و نوسازی مناطق آسیبسازآگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازبودجه سنواتی را برای پیش
  . حوادث غیرمترقبه هزینه نماید

ای الذکر از حیث گستردگی دامنه شمول بـه گونـه  قانون فوق) 28(ماده ) م(نحوه نگارش بند 
مل بخش قابل توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابلـه بـا حـوادث مـذکور     که در عاست 

هـای  طرحصرف اموری نظیر تأمین تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تأمین آب شرب، تکمیل 
  . ندارد تقیماً ارتباطی با مدیریت بحرانکه مسشود میعمرانی، اجرای کمربند سبز 

ای اصـالح  محاسبات کشور این است که حکم قانونی صدرالذکر به گونـه پیشنهاد اکید دیوان 
طور صـریح بـرای مـوارد مربـوط بـه مـدیریت بحـران و حـوادث         ه شود که هزینه اعتبارات فوق ب

 . های پرسنلی، پشتیبانی و جانبی از این محل ممنوع شودغیرمترقبه انجام پذیرد و تأمین هزینه

گذار در طی قوانین بودجه سنواتی، قانون: ها برای مصارف معینودجه دستگاهاختصاص بخشی از اعتبارات یا ب
 وضـع های اجرایی جهت موضوعات مشخص، احکامی را خصوص مصرف بخشی از بودجه دستگاه

) 3(تبصـره  ) ع(توان به بند کل کشور، می 1394قانون بودجه سال  درنماید که به عنوان نمونه می
ــ  ــاده واحــده در خصــوص اختص ــا  5/0اص م ــی % 2ت ــارات تملــک دارای   ای هــای ســرمایهاز اعتب

هـای  جویی در هزینـه ماده واحده مبنی بر صرفه) 24(یافته جهت پدافند غیرعامل، تبصره تخصیص
) 27(های دولتی به منظور پرداخت مطالبات فرهنگیان و تبصـره  ده و بانک های دولتی سودشرکت

مـدیریت   قـانون ) 5(مـاده   هـای مشـمول  تبارات دستگاهاز اع% 1ماده واحده در خصوص اختصاص 
  هـای  خدمات کشوری به سازمان صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران جهـت تولیـد برنامـه        
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درج اینگونه احکام در قوانین بودجه سـنواتی  . کردسازی، اشاره رسانی و فرهنگبخش، اطالعآگاهی
 نویسی بـوده مغایر با اصول بودجههای اجرایی و تعیین تکلیف برای مصرف بخشی از بودجه دستگاه

در قالـب  بایسـت  می، اعتبار الزم استو چنانچه اختصاص اعتبار برای موضوع خاص، مدنظر مقنن 
  . بینی گرددپیشذیل دستگاه مربوط، ردیف مشخص 

ززدایـی و  بـه منظـور تمرک  ): شـده ملـی اسـتانی  (ای استانی ویژه های سرمایههای تملک داراییاعتبارات طرح
هـا بـه   ای در اسـتان های سرمایههای تملک داراییجهت اجرای طرحاختصاص اعتباراتی که عمالً 

کـل کشـور،    1394قانون بودجه سال ) 1(گذار در قسمت دوم پیوست شماره رسد، قانونمصرف می
های حتومان تحت عنوان اعتبارات طر) 3.301.000.000.000(مبلغ سه هزار و سیصد و یک میلیارد 

اعتبـارات  % 61 این مبلـغ حـدود   که ،بینی نمودهپیش شدهملی استانیای های سرمایهتملک دارایی
  ربـط  ذی هـای با توجه بـه اینکـه محـل اجـرای طـرح      .استها ای استانهای سرمایهتملک دارایی

ای سـرمایه هـای  اعتبارات مزبور ذیل اعتبارات تملک دارایـی  شودپیشنهاد می ،باشدمیها در استان
  . شوددرج ) 10-1( ها، موضوع جدولاستان

های ماده واحـده،  بر اساس تبصره: ها و اجرای به موقع احکام بودجهها، دستورالعمل نامهتصویب به موقع آیین
نامه اجرایی یا دستورالعمل مربوط، به آیین است که تبصره، بند یا جزء، مقرر نموده 29 گذار درقانون

وضـعیت  . مورد در موعد مقرر تصویب شده است 7از این تعداد صرفاً  .ربط برسدذیتصویب مراجع 
  . است قابل مشاهده )17(جدول شماره  درها، ها و دستورالعملنامهآیین تصویب

  هاها و دستورالعملنامهوضعیت تصویب آیین)17جدول شماره
  درصد   تعداد  عنوان 

  24  7 تصویب در موعد مقرر 
  17  5  تأخیر در تصویب 

  14  4  عدم تصویب 
  45  13 االجل قانونی برای تصویب و ابالغفاقد ضرب

  100  29 جمع
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  نویسی  رعایت کامل ادبیات حقوقی در بودجه) 5

ایـن  . نویسی، اسـتفاده از ادبیـات حقـوقی رایـج در وضـع احکـام اسـت       یکی از الزامات قانون
بـا بررسـی احکـام قـوانین     . دخل و خرج، اجتناب ناپذیر اسـت  ضرورت، به ویژه در قوانین حاکم بر

مثال در به طور . باشد، خالء این رویکرد مشهود می1394بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال 
، اسـتفاده شـده   »موظـف اسـت  «یا » مکلف است«مورد از عبارت  52در  قانون بودجه سال مذکور

هـای  پـردازی شابه یکـدیگر بـوده و مبنـای ایـن عبـارت     حال آنکه موضوعات احکام فوق، م .است
مجاز «یا » شوداجازه داده می«عبارت  1394سال همچنین در قانون بودجه . مختلف، روشن نیست

  . تعریف مناسبی از آن، محل مناقشه است نبودکه به دلیل است کار برده شده نیز مکرر به» است
به تقارن تقدیم گزارش تفریغ بودجه کل کشور با بررسی الیحـه بودجـه   در خاتمه با عنایت 

های سیاستو     ، ضرورت دارد به منظور تحقق منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری1396سال 

  الـذکر و موضـوعات محـوری    کلی اقتصاد مقـاومتی، ضـمن در نظـر گـرفتن پیشـنهادهای فـوق      

دار همچون فرهنـگ، اشـتغال،   های اولویتبرای حوزههای پیش رو، برنامه ششم توسعه و چالش

هـای بازنشسـتگی، احکـام    تمام و صندوقهای نیمههای اجتماعی، محیط زیست، آب، طرحآسیب

توسط مجلس شورای اسالمی وضع گـردد تـا امکـان تفریـغ ایـن       1396خاصی در بودجه سال 

   .موضوعات به طور مشخص از سوی دیوان محاسبات کشور میسر گردد

در پایان جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که با سعی و 

اند و نیز از حوصله و دقت نظر شما نماینـدگان  تالش وافر در تهیه این گزارش نقش آفرینی نموده

  .شریف مجلس شورای اسالمی تشکر نمایم

  برکاتهو ... اهوالسالم علیکم و الرحم
12/11/1395  

ه( یدظ عا  ) ا


