
1 
 

 

 کل کشور به مجلس شورای اسالمی 1402گزارش از کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 

پس از اعالم وصول و ارجاع به  (860)کل کشور به شماره ثبت  1402الیحه بودجه سال        

ر کمیسیون تلفیق، بالفاصله در دستور کار رسیدگی این کمیسیون قرار گرفت. کمیسیون طی چها

تعاون، کار و رفاه  ،وزرای امور اقتصادی و دارایی با حضوریازده جلسه رسـمی  روز در قالب

اجتماعی، نفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و 

کارشناسان مرکز  ،های اجرایی ذیربطدستگاه و کارشناسان روسا رئیس کل بانک مرکزی،

به بررسی موضوع  های خصوصی و تعاونینمایندگان بخش ،ها و دیوان محاسبات کشورپژوهش

ویژگی ها و شاخص های کالن اقتصادی، منابع و مصارف، اعتبارات استانی، اصلی الیحه )های 

 در جلسه ( پرداخت و النهایهبودجه بانکها و شرکت های دولتی و منابع و مصارف هدفمندی

کلیات الیحه با اکثریت  ،دولتدفاع نظرات مخالفین و موافقین و  پس از بیان 27/10/1401مورخ 

 .آراء به تصویب رسید

مجلس محترم شورای  مآیین نامه داخلی تقدی (182)گزارش آن در اجرای ماده  کاین      

 .اسالمی میشود
 

            سیدشمس الدین حسینی                                                    

  کل کشور 1402رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال                             
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 مقدمه:

توسط رئیس محترم جمهور به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد.  21/10/1401کل کشور در تاریخ  1402الیحه بودجه سال 

 حاصل گزارشقرار گرفت. این مورد تصویب نیز شد و کلیات آن بررسی و رسیدگی  ،کمیسیون تلفیقاین الیحه پس از ارجاع به 

زیر تقدیم نمایندگان  شرحبخش به  در چهار که کمیسیون تلفیق می باشددر  و رسیدگی بررسی یازده نشست طی چهار روز برای

 مجلس شورای اسالمی می شود: محترم

 1402الیحه بودجه سال  تصویر -1

 درصد 60 به نزدیك. است شده برآورد تومان میلیارد هزار 5109 میزان به 1402 سالدر الیحه کل کشور  بودجه 

 هزار 2231) جاری سال بودجه رقم به نسبت که ستهابانك و دولتیهای شرکت مالی گردش به مربوط این مبلغ

 بودجه به مربوط نیز کشور کل بودجه رقم درصد 42 حدود. نشان می دهد افزایش درصد 36 حدود( تومان میلیارد

بخشی از افزایش . است یافته افزایش درصد 42 حدود 1401 سال بودجه قانون مقایسه با در که است دولت عمومی

در  1بودجه قانون اصالحالجرم به دلیل اجرای   1401 سال نسبت به قانون بودجهبودجه عمومی الیحه  یدرصد 42

 است.  1402و تداوم آن در سال  و بازنشستگان افزایش حقوق و مزایای کارکنان خصوص

مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را لحاظ نماییم، رشد  1401اصالحیه قانون بودجه منابع واقع چنانچه  در

 کمتر می باشد. 1401الیحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال 

 1402الیحه بودجه  منابع و مصارفتبیین ارقام  1-1

ماهه  9ها در های اصلی منابع و مصارف عمومی، میزان عملکرد هریك از ردیفدر این بخش ضمن ارائه تغییرات ردیف

 نیز ارائه شده است. 1401ابتدایی سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کل کشور و ترمیم حقوق شاغالن و بازنشستگان کشوری و لشکری. 1401قانون اصالح قانون بودجه سال  1
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  1401 سال بودجه قانون به نسبت آن رشد میزان و 1402 بودجه الیحه عمومي منابع. 1 جدول

 (تومان میلیارد هزارمبالغ به )                        

 ۱۴۰2الیحه بودجه  منابع
قانون بودجه سال 

۱۴۰۱ 

 ماهه 9عملکرد 
۱۴۰۱ 

رشد نسبت به قانون 
۱۴۰۱ )%( 

 ۴۰ ۴8۰ 698 978 درآمدها

 هایواگذاری دارایی
 ایسرمایه

7۱۱ 5۱9 25۴ 37 

های واگذاری دارایی
 مالی

29۴ ۱77 ۱۴9 66 

جمع منابع عمومی 
 دولت

۱98۴ ۱39۴ 883 ۴2 

 1401و گزارش عملکرد بودجه  1401انون بودجه ، ق1402الیحه بودجه  مأخذ: 

. نشان می دهد رشد درصد 42 حدود،  1401 سال بودجه قانون به نسبت 1402 سال بودجه الیحه در دولت عمومی منابع

از محل افزایش درآمدهای مالیاتی  1401 بودجه سال قانون به نسبت دولت، مالی تأمین پایدار منبع عنوانبه درآمدها سرفصل

 فروش و نفت صادرات) ایسرمایه هایدارایی واگذاری از حاصل منابع. است رشد درصد40 حدودبیانگر  ،و سایر درآمدهای دولت

 هایدارایی واگذاری از حاصل منابع ی را نشان می دهد، همچنیندرصد 37حدود رشد  1401قانون بودجه  به نسبت( اموال

  .درصد رشد داشته است 66حدود  1401 سال قانون بودجه به نسبت نیز( دولت سهام فروش و فروش اوراق مالی اسالمی) مالی

اخذ مجوز همچنین و  2هلحاظ اوراق مالی اسالمی که در اصالحیه های بودجه به تصویب مجلس رسید ذکر است با شایان

و همچنین مجوزهای انتشار اوراق مالی اسالمی خارج از بودجه سال  1401از صندوق توسعه ملی در سال  برداشت برایشده 

   خواهد شد.منفی  درصد 10 مبلغ واگذاری دارایی مالی در الیحه بودجه حدودرشد ، 1401

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کل کشور 1401( قانون بودجه سال 5( و قانون اصالح تبصره )7قانون الحاق یک جزء به بند )هـ( تبصره ) 2
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 1401 سال بودجه قانون به نسبت آن رشد میزان و 1402 بودجه الیحه عمومي مصارف. 2 جدول 

 (تومان میلیارد هزارمبالغ به )                                     

 مصارف
قانون بودجه سال 

۱۴۰۱ 

 ماهه 9عملکرد 
۱۴۰۱ 

الیحه بودجه 

۱۴۰2 

رشد نسبت به 

 قانون )%(

 ۴5 ۱۴5۴ 685 999 هاهزینه

های تملک دارایی

 ایسرمایه
26۰ 8۴ 328 26 

 ۴8 2۰۱ ۱۰۴ ۱35 های مالیتملک دارایی

 ۴2 ۱98۴ 873 ۱39۴ جمع مصارف عمومی دولت

 1401و گزارش عملکرد بودجه  1401قانون بودجه  ،1402الیحه بودجه  مأخذ:          

 

 

 سرفصل. است یافته افزایش درصد 42 ،1401 سال قانون بودجه به نسبت 1402 بودجه الیحه در دولت عمومی مصارف

 اصلی دالیل. رسیده است تومان میلیارد هزار 1454 به 1401 سال بودجه قانون به نسبت درصدی 45 رشد با دولت هایهزینه

درصدی  20 متوسط افزایش پیشنهادی،الیحه  عمومی مصارفبه  (14)تبصره  (مصارف) اعتباراتبخشی از  جابجاییاین رشد 

در نیمه دوم  شاغالن و بازنشستگان ترمیم حقوق قانوندر  سایر فوق العاده ها درصدی 10افزایش بیش از  و و دستمزدها حقوق

 اعتبار اخیر، هایسال در اوراق انتشار میزان افزایش به توجه با همچنین است. 1402در سال  و استمرار آن 1401سال 

. داردرشد  درصد 48 (است شده سررسیدمالی  اوراق بازپرداخت آن عمده بخش که) دارایی های مالی تملك به یافتهاختصاص

 .است داشته افزایش 1401درصد نسبت به قانون بودجه سال  26 نیز (عمرانی) ایسرمایه هایدارایی تملكاعتبارات 

هزار میلیارد تومان در الیحه رسیده  85شایان ذکر است مجموع اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی استانی از منابع مختلف به 

 درصد رشد دارد. 20ل قبل حدود است که نسبت به رقم مشابه سا
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 ترازهای عملیاتي، سرمایه ای و مالي-2-1

( درصد مصارف عمومی 21.5 )تومان  میلیارد هزار 300 حدود 1401 قانون بودجه سال در بودجه عمومی عملیاتی تراز کسری

 داده پوشش هزار میلیارد تومان( 42مالی ) و هزار میلیارد تومان( 258) ایسرمایه تراز مازاد محل پیش بینی شده است که از

 (درصد مصارف عمومی دولت 23.9) تومان میلیارد هزار 476 حدود 1402 الیحه بودجه سال در عملیاتی تراز کسری .دوشمی 

 محل از این کسری 1402هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در سال  176قانون بودجه سال گذشته  در مقایسه باکه  است

  .است شده داده پوشش  هزار میلیارد تومان( 93مالی ) و هزار میلیارد تومان( 384) ایسرمایه تراز مازاد

در عمل از نسبت پیش بینی  1401نکته حائز اهمیت آنکه عملکرد نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی دولت درسال 

کل کشور و ترمیم  1401قانون اصالح قانون بودجه سال بار مالی اجرای با در نظر گرفتن  ،شده در قانون بودجه فراتر خواهد شد

درصد  26به  1401آن هم تنها برای شش ماه دوم سال ، نسبت مزبور در سال حقوق شاغالن و بازنشستگان کشوری و لشکری، 

از عملکرد نسبت یادشده  درصد( در صورت اجرا کمتر 23.9) 1402می رسد. لذا نسبت کسری تراز عملیاتی الیحه بودجه سال 

 در سال جاری خواهد بود.

 های دولتيبودجه شرکت -3-1

( قابل بررسی است. در این راستا 3های دولتی در الیحه در دو بخش احکام و منابع و مصارف )پیوست شماره بودجه شرکت

( به 2بررسی قرار داد. در تبصره )کمیسیون تلفیق در جلسات خود به صورت مستقل کلیات بودجه شرکتهای دولتی را مورد 

 ها پرداخته شده است.ها و  نظارت بر عملکرد آنگذاری شرکتهای دولتی، سرمایهموضوعاتی از قبیل واگذاری شرکت

 40حدود  1401بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال میلیارد تومان پیش 3000های دولتی بالغ بر بودجه شرکت

درصد برآورد  45ها، حدود ست. رشد درآمد و هزینه به عنوان مهمترین اقالم در منابع و مصارف شرکتدرصد افزایش یافته ا

 ایهای سرمایهرسد. هزینهقبول به نظر میاین میزان رشد قابلدرصد( سال جاری  40بالغ بر )شده است که با توجه به نرخ تورم، 

 90هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از  570، به رقمی بالغ بر 1401درصدی نسبت به سال  20با رشد  شرکت های دولتی

های دولتی در ای شرکتهای سرمایهبینی شده است. شایان ذکر است که هزینهها پیشدرصد آن از محل منابع داخلی شرکت

های دولتی شده شرکتبینی های پیش از آن داشته است. کل زیان پیشتری نسبت به سالدو سال گذشته عملکرد قابل قبول

درصد آن به دو شرکت تعلق دارد.  سود و مالیات پرداختی به دولت از  80هزار میلیارد تومان است که  21در سال آتی حدود 

درصد افزایش یافته  20بینی شده است که نسبت به سال جاری حدود هزار میلیارد تومان پیش 45ها نیز حدود سوی شرکت

 است. 

 

 های الیحهتبصره -4-1

 رداختهپ 1401های قانون بودجه سال با تبصره آنهای الیحه به مقایسه تبصره ضمن معرفی موضوع های (3جدول )در 

به دلیل محیط زیست و موضوع  کرده است را حفظ 1401قانون بودجه سال احکام دولت ساختار  بر این اساس است. شده

بنیان نیز توجه ( عالوه بر موضوع اشتغال به تولید دانش18همچنین در تبصره ) است.( اضافه شده 8در الیحه به تبصره )اهمیت 

همچنین  .شده استدرباره نظام اداری نیز در الیحه درج در کنار موضوع مهم منابع انسانی احکامی  (20در تبصره ) شده است.
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تمدید مدت اعتبار قانون برنامه ششم توسعه تا زمان  وام الیحه بودجه دایمی شدن برخی احک، ( 20)در آخرین بند تبصره 

 پیشنهاد شده است. 1402از زمان الزم االجرا شدن قانون بودجه سال  حداکثر تا شش ماه ،تصویب قانون برنامه هفتم توسعه

(3دول شماره )ج  

 1402 سال های الیحه بودجهموضوع تبصره

 1402سال  الیحه بودجه 1401قانون بودجه سال  شماره تبصره

 نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی 1

 هاهای دولتی و واگذاری آنشرکت هاهای دولتی و واگذاری آنشرکت 2

 تسهیالت مالی خارجی (فاینانس)تامین مالی خارجی  3

 هامشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح هاطرحمشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای  4

 تامین مالی داخلی تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی 5

 عوارض و مالیات عوارض و مالیات 6

 صنعت، معدن و ارتباطات صنعت، معدن و ارتباطات 7

 و محیط زیستآب و کشاورزی  آب و کشاورزی 8

 آموزش، پژوهش و فرهنگ آموزش، پژوهش و فرهنگ 9

 قضایی، انتظامی، دفاعی قضایی، انتظامی، دفاعی 10

 مسکن و حمل و نقل مسکن و حمل و نقل 11

 حقوق و دستمزد حقوق و دستمزد 12

 حوادث غیر مترقبه پیشگیری از حوادث غیر مترقبه 13

 هدفمندی هدفمند سازی یارانه ها 14

 انرژی هسته ایبرق و  برق و انرژی هسته ای 15

 تسهیالت تکلیفی تسهیالت تکلیفی 16

 رفاه و سالمت رفاه و سالمت 17

 بنیان و اشتغال آفریندانشحمایت از تولید  تولید و بهره وری 18

 بودجه بودجه 19

 و سرمایه انسانی دولت نظام اداری منابع انسانی دولت 20
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 وجوه تمایز الیحه -2

ثیر مثبتی بر شرایط اقتصادی کشور تا می تواند ،آن و اجرای تصویب است که دارای وجوه تمایزی 1402الیحه بودجه سال 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله مهمترین این وجوه تمایز میبگذارد. 

خام، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت  ،به مجلس که در زمان تقدیم بر خالف لوایح بودجه سال های اخیر  2-1

شده است.  منظور درصد 40 صندوق توسعه ملیسهم درصد کاهش یافته بود،  20گاز به  صادرات و خالصمیعانات گازی 

از صندوق توسعه ملی استقراض نکرده است و بودجه  ،در شرایط تحریمبه عبارت دیگر دولت برای تامین منابع الیحه بودجه 

 است. حاصل از صادرات نفت منابعدر رابطه با  یرونیب در قبال تکانه هایتحمل  یآستانه باال یدارامنظر  از این

تامین منابع برای  و های ساماندهی آب های مرزیاتمام طرح برایهزار میلیارد تومان  30 تنابهی از جملهعممنابع  2-2

هزار میلیارد تومان برای کمك به سرمایه  31هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن و  30مقابله با تنش آبی، 

کشور را  اقتصادی حل مشکالت بودجه برای گذاری هدف و اختصاص یافته  گذاری در راستای ایجاد رشد اقتصادی

 کرده است. پررنگ تر

منابع  به درآمدهای مالیاتی درصدی نرخ مالیات بر سود شرکت ها )اشخاص حقوقی( نسبت واحد 7به رغم کاهش  3-2

ویژگی های مهم الیحه در راستای سیاست های  رسیده است که از بودجه به باالترین سطح آن در ده سال گذشته

تشویق مالیاتی برای سرمایه . کلی برنامه هفتم مبنی بر تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت است

ی و زیر بنایی طور نقل و انتقال دارایی برای تامین مالی فعالیت های تولید و همینی بورسی گذاری سود شرکت ها

  رشد و سرمایه گذاری است.از جمله سیاست ها جهت 

ر انتشار اوراق مالی درون و نو آوری د مالی اوراق اسناد و ظرفیت ( دولت با کسب مجوز برای استفاده از5در تبصره ) -4-2

ی سال بخصوص در مناطق یابتداهای ماههای عمرانی در پیشبرد طرحبرای در نظر دارد تا  سالی و توافق بازخرید

و از  نگرددها به انتهای سال موکول اعتبارات این طرح و پرداخت از این ظرفیت استفاده نماید تا تخصیص سردسیر

 به رشد نقدینگی نشود. ، منجرطرفی تسریع تامین مالی

درصدی نرخ مالیات بر تولید  واحد (7دولت اقدام به کاهش ) ،حمایت از بخش تولیددر راستای همانگونه که ذکر شد  5-2

نقد  جهتبه همراه داشته باشد.  1402در سال  سرمایه گذاریتواند آثار مثبتی برای تقویت این اقدام می کرده است.

هزار میلیارد تومان سهام دولت برای تقویت صندوق  15مبلغ  ،(2شوندگی بیشتر سهام بنگاه های اقتصادی در تبصره )

های مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی انتقال همچنین در الیحه مشوق است. پیشنهاد شدهتثبیت بازار سرمایه 

 های خارجی پیمانکار دولت ارائه شده است.قرارداد با شرکتهای ایرانی طرف یافته به سکوهای داخلی و شرکت

ظرفیت مشارکت  استفاده از واگذاری اموال مازاد و به بحث مهمدر راستای توسعه سرمایه گذاری راهبردی در کشور  6-2

 است. رداخته شدهپبانکهای دولتی در سرمایه گذاری های راهبردی 

درصدی حق عائله  50درصدی حق اوالد و  100منابع الزم برای افزایش ، ی جمعیتدبا توجه به اهمیت موضوع راهبر 7-2

کرد یك درصد از اعتبارات خود در حوزه های اجرایی مکلف به هزینه( نیز دستگاه9بینی شده و در تبصره )مندی پیش

 امر توجه شده است. نیز در قالب تسهیالت بانکی به این 16زنان و حمایت از خانواده شده اند عالوه بر این در تبصره 

در الیحه به تنوع بخشی و تسهیل تامین مالی طرح های تملك دارایی سرمایه از طریق نو آوری در ابزارهای مالی،  8-2

مولد سازی اموال دولت، اهرمی سازی و جلب مشارکت منابع بخش های غیر دولتی اهتمام شده است که می تواند به 

، فعالیت های تولیدی و اتمام طرح های نیمه تمام و سرانجام ای یی سرمایهتامین مالی طرح های تملك دارا یارتقا

 تحریك رشد اقتصادی منجر شود.
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 در الیحه نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی و دارو به یك درصد تقلیل یافته است. 9-2

خزانه داری کل کشور توجه و احکام صریحی الیحه به انضباط مالی و تمرکز وجوه حساب های شرکت های دولتی نزد در  2-10-

 در این خصوص آورده شده است.

در الیحه  ،پی ریزی شد 1401در قانون بودجه سال برای سه دهك پایین درآمد که  بیمه سالمت کامل پوشش -2-11        

 تداوم یافته است. نیز  1402بودجه 

 

 1402مالحظات الیحه بودجه سال  -3

ی توجه بیشترمورد  1402بودجه سال شور دوم رسیدگی به الیحه در  الزم است کهموارد و موضوع ها برخی  به در این بخش

 شده است. پرداخته گیرد، قرار

 واگذاری شرکت ها و سهام دولتي 1-3

دولتی پرداخته شده است. در  ها و سهام( به بحث واگذاری شرکت2بصره )های گذشته، در بخشی از تسال مطابق روال

که نسبت به عدد  استبینی شده ها پیشان منابع از محل واگذاری این دارایی هزار میلیارد توم 106، رقم 1402بودجه  الیحه

های دولتی در شرکتسهام اینکه به دالیل مختلف واگذاری  به . با توجهنشان می دهد درصد افزایش 50حدود  ،1401سال 

موجود احتمال عدم تحقق این منبع باال است لذا باید در احکام )تبصره های( الیحه  با تداوم روند، کاهش یافتهچند سال اخیر 

 ضمانت های اجرایی الزم پیش بینی شود.

 فروش و واگذاری اموال )فروش و مولدسازی(  2-3

شد. در الیحه بودجه می درج( 18( و )12های  )های اخیر عمدتاً در قالب تبصرهموضوع فروش و مولدسازی اموال در سال

هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال منقول و  108 و مبلغ( به این موضوع پرداخته 11، در تبصره ) 1402سال 

درصد افزایش  300، بیش از 1401بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال پیشبرای این امر غیرمنقول دولت 

احکام تکمیلی مناسبی در حوزه فروش و واگذاری اموال مانند لزوم اخذ تاییدیه از وزارت امور  ،الیحه در چندهریافته است. 

ای، ایجاد ظرفیت تهاتر اموال برای تخصیص عواید حاصله به امور غیرهزینه به اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت، الزام

قول بینی ضمانت اجرایی مناسب در خصوص ثبت اطالعات اموال غیرمنهمچنین پیش ها وتسویه بدهی و مشارکت دولت در طرح

بدون  یمازاد دولت یهابر  فروش ساختمانمبنی  یفعل هیدر صورت تداوم روبا این وجود  پیشنهاد شده است ،در سامانه سادا

  اراضی متعلق به دولت،از  ینیبه ارزش آفردر رویکرد دستگاه های اجرایی مازاد و عدم تحول  ییدارا ینگهدار یبرا نهیهز جادیا

توسط دولت در  غیر منقول است. با این وجود از منظر کالن اقتصادی عرضه پیوسته دارایی با تردید مواجهتحقق این منابع 

یی ها خواهد بود که می تواند به سرمایه گذاری در دارا تشدید تقاضایپاسخ به  برایسیاست مناسبی شرایط فعلی اقتصادی 

همچنین  تشکیل هیئت عالی  مولد سازی امکان تغییر فرایند های گذشته برای  .ایجاد ثبات در بازار دارایی ها کمك کند

افزایی در حوزه اراضی را فراهم کرده است که در صورت عزم جدی، هماهنگی بین بخشی و تغییر رویکرد خلق ارزش و ارزش

 امکان ایجاد منابع در این بخش را فراهم کند.می تواند مه مشخص و اقدام هماهنگ بین دستگاهی ن برنایتدو
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 درج ارقام خارج از سقف بودجه 3-3

ها در سقف منابع و مصارف های گذشته برخی از ارقام مندرج در تبصرههمانند رویه سال 1402در الیحه بودجه سال 

( و واگذاری نفت خام برای تقویت بنیه دفاعی و 14از جمله مهمترین این ارقام منابع و مصارف تبصره ) منعکس نشده است.

 همچنین شود. برطرفالزم است در راستای جامعیت و شفافیت بودجه و اصالح ساختار  امراین  های محرومیت زدایی است.طرح

شده است که باید  پیشنهادهای پیشران فت به مواردی نظیر طرحبرای واگذاری ن مجوز بدون سقف ( الیحه بودجه1در تبصره )

شایان ذکر است درج ارقام یادشده اگر چه منجر به افزایش ظاهری سقف بودجه می شود  مشخص درج شود. مبلغبرای آن 

 لیکن نباید به منزله انبساط در بودجه و یا افزایش عملی آن پنداشته شود.

 بخشي به فروش ارزهای دولتي انتظام 4-3

 سیاست ارزی کشور، مبتنی بر نظام شناور مدیریت شدهاحکام دائمی برنامه های توسعه، قانون  (20بند )ت( ماده ) مطابق

 است در همین راستا باید احکام انضباطی مناسب به الیحه افزوده شود.

 هاای و یارانهتفکیک مخارج هزینه 5-3

ای ندارند را به های گذشته که ماهیت پرداخت یارانه( قوانین بودجه سال14ارف تبصره )الیحه بخشی از مصدولت در 

شفاف شود. با ( می14تبصره )به منابع این اقدام مثبت تلقی شده و منجر به نظم بخشی  مصارف عمومی منتقل کرده است.

مصارف هدفمندی در بودجه منابع و  کامل انعکاسسازی کامل منابع و مصارف این تبصره و اجرای حکم قانون برنامه مبنی بر 

 قابل تکمیل است.این اقدام عمومی 

 

 بهینه سازی مصرف انرژی 6-3

. ایجاد است بهینه سازی مصرف سوخت و توسعه حمل و نقل عمومی یکی از فوریت های سرمایه گذاری در کشور

غیر سازوکارهای انگیزشی جهت ذخیره سازی گاز و مدیریت گازهای مشعل و استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش 

 ، ازجمله اقداماتی است کهایفای تعهدات دولت به سرمایه گذاران این بخش ودر طرح های بهینه سازی مصرف سوخت  دولتی

 شود.به آن توجه  باید در الیحه بودجه 

 

 

 شرکت های دولتي 7-3

بینی نشده است. های دولتی پیشگذاری شرکتهای قبل، سازوکار دقیقی برای تحقق رشد سرمایهدر الیحه مانند سال

های ها بوده و فعالیتهای تجاری شرکتها، نیازمند تمهید اقداماتی است که مقوم فعالیتگذاری شرکتتحقق رشد سرمایه

برآوردی قابل توجه در تعداد توان به کمع کند. از دیگر نکات قابل توجه الیحه بودجه میگذاری را تسهیل و تسریسرمایه

های دولتی استمرار های اخیر درج احکام انضباطی برای شرکتاست همانند سال الزم های زیانده اشاره کرد. از سوی دیگرشرکت

 پیدا کند.  
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 جمع بندی: -4

هرچند در چند مورد از اجزاء منابع بیش برآوردی  .بودجه قابل حصول استپیش بینی شده الیحه سرجمع منابع  1-4

 نیزوجود دارد لیکن در اجزای دیگر این منابع قابل جبران است این امر در خصوص مبانی و فروض برآورد منابع 

 مصداق دارد در مجموع ساختار منابع پیش بینی شده در الیحه قابل قبول ارزیابی می شود.

ارف ، آنچه در سرفصل هزینه ها و تملك دارایی های مالی پیش بینی شده است اجتناب ناپذیر در بخش مص 2-4

درصدی اعتبارات برای طرح های تملك دارایی های سرمایه ای می تواند با روش  26ارزیابی می شود و رشد 

زار های مالی تلفیق و برای تامین مالی از محل مشارکت با منابع غیر دولتی و بادر الیحه های پیش بینی شده 

 تقویت شود.

نسبت کسری تراز عملیاتی )فزونی هزینه ها بر درآمدها( به کل مصارف بودجه عمومی در الیحه بودجه سال  3-4

 بهبود یافته است. 1401نسبت به پیش بینی عملکرد آن در سال  1402

ی و اشتغال، کنترل نقدینگی تبصره های بودجه به تقویت سرمایه گذاری، رشد اقتصاد احکام ودر جهت گیری  4-4

 شده است که قابلیت بهبود در رسیدگی شور دوم را نیز دارا است.  اهتمامو ثبات اقتصادی 

 تصویب نمود.را کل کشور  1402الیحه بودجه سال  ، کلیاتفوق کمیسیون تلفیق توجه به مراتببا 


