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   شماره چاپ               سوم ـ سال يازدهمدوره 

 پ         چاسابقهشماره  تاريخ چاپ 

     شماره ثبت              

 

 .........شماره 

 2/11/1402تاريخ 

 برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسالمیگزارش كميسيون 

داخلی مجلس شورای اسالمی، الیحه بودجه سال ( قانون آئین نامه 182( ماده)1در اجرای جزء)

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مورد  2/11/1402کل کشور در جلسه مورخ  1402

 رسیدگی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

 اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسالمی می شود.

 

   ن برنامه و بودجه و محاسباترئيس كميسيو

 يدرضا حاجی بابائیحم   
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 كل كشور 1402 سال حه بودجهیالدرخصوص  برنامه و بودجه و محاسبات كميسيونش رگزا

 

  بودجه حهیال یكل ارقامالف( 

 . است شده تعيين تومان ميليارد هزار 5109 ميزان به 1402 سال بودجه اليحه در كشور كل بودجه

 و دولتيهاي شركت مالي گردش به مربوط كشور كل بودجه (درصد 60هزارميليارد تومان )حدود 3097مبلغ 

 . است يافته افزايش درصد 38 حدود گذشته سال براي شده بينيپيش رقم به نسبت كه ستهابانك

 كه.است دولت عمومي بودجه به مربوط نيز كشور كل بودجه رقم (درصد 40 حدودهزار ميليارد تومان ) 2164مبلغ 

انتقال  به دليلالبته بخشي از اين رشد . است يافته افزايش درصد 43 حدود 1401 سال بودجه قانون مقايسه با در

 عمومي است.هدفمندي به سقف بودجه  مصارف

 مازاد ازهزار ميليارد تومان،  384مبلغ  كه است تومان ميليارد هزار 476 حدود 1402 سال در عملياتي تراز كسري

 بودجه اليحه در ديگر عبارتبه. است شده داده پوشش ماليتراز مازاد از هزار ميليارد تومان  93مبلغ  واي سرمايه تراز

بخشي نيز از  و دارايي فروش محل ازاي هزينه اعتبارات از توجهي قابل بخش گذشته رويه با مطابق نيز 1402 سال

 . است شده تأمين استقراض محل

 ب( بررسی منابع

. است كرده رشد درصد 42 حدود 1401 سال بودجه قانون به نسبت 1402 سال بودجه اليحه در دولت عمومي منابع

 نسبت ،درآمدهاي مالياتي، عوارض گمركي و ساير درآمدهاي دولت شامل 1402 سال بودجه اليحه يدرآمدها سرفصل

 . است كرده رشد درصد40 حدود 1401 سال بودجه قانون به

قانون بودجه  به نسبت( اموال فروش و ، گاز، ميعانات گازينفت صادرات) ايسرمايه هايدارايي واگذاري از حاصل منابع

 . است داشته درصد رشد 37حدود  1401

 1402 سال بودجه اليحه در( دولتيهاي شركت سهام فروش و استقراض) مالي هايدارايي واگذاري از حاصل منابع

در صورت لحاظ كردن اوراق مالي اسالمي كه در اصالحيه هاي بودجه به تصويب مجلس رسيد و مجوز برداشت از 

  .استكاهش يافته  1401 سال قانون بودجه به نسبتصندوق توسعه ملي، 
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  1401 سال بودجه قانون با 1402 سال بودجه الیحه مقایسه ردیف های اصلی منابع عمومی. 1 جدول

 (ريال ميليارد هزارمبالغ به )

 منابع
قانون بودجه سال 

1401 
الیحه بودجه 

1402 
رشد نسبت به قانون 

)%( 

 40 978 698 درآمدها

 37 711 519 ایسرمایه هایواگذاری دارایی

 66 294 177  های مالیواگذاری دارایی

 42 1984 1394 جمع منابع عمومی دولت

 

 بررسی مصارف ج(

 دارد. افزايش درصد 42 ،1401 سال قانون بودجه به نسبت 1402 بودجه اليحه در دولت عمومي مصارف

بخشي از رقم شامل پرداخت حقوق كاركنان و مستمري بازنشستگان، از محل انتقال  دولت هايهزينه سرفصل

ش بيش از و افزاي 1402درصدي حقوق ها در سال  20افزايش و  1402به سرجمع رقم كل اليحه بودجه  14تبصره 

 نسبتكه  رسيده است تومان ميليارد هزار 1454مبلغ   هب 1401درصدي در اليحه ترميم حقوق در نيمه دوم سال  10

  .داشته استرشد  درصد 45 حدود 1401 سال بودجه قانون به

  .است داشته رشد درصد 48 ،شده سررسيد اوراق بازپرداخت بدليل  افزايش بار مالي دولت تعهدات بازپرداخت

درصد  26 شودمي ياد نيز عمراني عنوان اعتباراتبه آن از كه ايسرمايه هايدارايي تملك. به يافتهاختصاص اعتبار

گذاري حتي كه با توجه به نياز ميرم اقتصاد كشور به سرمايه است داشته افزايش 1401نسبت به قانون بودجه سال 

  شود.در صورت وقوع عددي پايين محسوب مي
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 1401 سال بودجه قانون با 1402 سال بودجه الیحه مقایسه ردیف های اصلی مصارف عمومی. 2 جدول

 (ريال ميليارد هزار)

 مصارف
قانون بودجه سال 

1401 
 1402الیحه بودجه 

رشد نسبت به 

 قانون )%(

 45 1454 999 هاهزینه

 26 328 260 ایهای سرمایهتملک دارایی

 48 201 135  های مالیتملک دارایی

 42 1984 1394 جمع مصارف عمومی دولت

 

 بودجه  الیحهدر  نکات مثبتد( 

 و كاالهاي اساسي از چهار درصد به يك درصد كاهش تعرفه گمركي نهاده هاي دامي .1

 هاي مالياتي مشوقبرخي ارائه  .2

كسب و كارهاي اينترنتي انتقال يافته  ، مشوق مالياتي برايدرصدي ماليات واحدهاي توليدي 7اهش از جمله ك

 شركت هاي ايراني طرف قرارداد با شركت هاي خارجي پيمانکار دولتو  به سکوهاي داخلي

پيش بيني امکان ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت در تمام استان هاي كشور در جهت حمايت از توليد و   .3

 اشتغال استان

 سهام دولت براي تقويت صندوق تثبيت بازار سرمايه زار ميليارد تومانه 15واگذاري  .4

 توجه به قانون جواني جمعيت .5

 تکليف به دستگاه ها براي هزينه كرد يك درصد اعتبارات خود در حوزه زنان و حمايت از خانواده

 منديدرصدي حق عائله 50درصدي حق اوالد و  100پيش بيني منابع مورد نياز براي افزايش 

 نابع براي مقابله با تنش آبيتامين متوجه به  .6

 تامين منابع مالي براي حمايت از ساخت مسکنتوجه به  .7

 درصدي صندوق توسعه ملي در اليحه بودجه 40استفاده از سهم عدم  .8
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 بودجه در الیحه مهم  مالحظات (هـ

 دولت گذاریسرمایهکاهش . 1

 دهه در. است بودجه در الزم يكاركردها و مهم فيوظا از يکي ياقتصاد ركود طيشرا در دولت يگذارهيسرما مخارج

 سال بودجه اليحه در. است داشته كاهشي روند( درصد 24 با 1391 سال از) ايسرمايه دارايي تملك روند گذشته

 17 به و يافته كاهش درصد 2 ،1401 سال بودجه قانون به نسبتاي سرمايههاي دارايي تملك اعتبارات سهم 1402

 .  تدبير شود 1396 سال از كاهشي روند تغيير و عمومي گذاريسرمايه تقويت راستاي الزم است در كه رسيده درصد

 براي منابع اينمؤثر  كردهزينهدر كنار اين نکته مثبت خأل نبود سازوكار كارآمد جهت  كه داشت توجه بايد البته

 اقتصاد در گذاريسرمايه ميزان افزايش براي خصوصي -عمومي مشاركت روش از استفاده و گذاريسرمايه بازده ارتقاي

 .همچنان پابرجاست ايران

  مالياتی درآمدهای. 2

 در ماليات درآمدهاي پايين سطح. شوديم محسوب كشورها بودجه منابع جزء پايدار از ترينمهم ياتيمال يدرآمدها

 از اموال، استقراض و استفاده فروش و هاشركت واگذاري نفت، فروش نظير منابعي به بيشتر وابستگي معنايبه بودجه

 (1400ي )در قانون بودجه عموم بودجه منابع درصد 35 از ياتيمال منابع 1402 سال بودجه حهيال در. است پولي پايه

  است داشته شيافزا درصد 38 به

 سال بودجه قانون به نسبت توجهي قابل شيافزا 1402 سال يبرا شده بينيپيش اتييمال درآمدهاي زانيماگرچه 

الزم است تا دولت براي وصول . افزايش چنداني رانشان نمي دهد ،و با تعديل كردن آن با نرخ تورم است داشتهن 1401

 كامل درآمدهاي مالياتي به پايه هاي جديد مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي توجه نمايد.

 ارقام جاصل از فروش اموال دولتی. 3

افزايش چشمگيري  1401، نسبت به قانون بودجه 1402حاصل از فروش و واگذاري اموال دولت در اليحه بودجه منابع 

مي رسد ارقام درصدي آن است. لذا به نظر 20داشته، در حاليکه عملکرد نه ماهه اين منابع حاكي از تحقق كمتر از 

 ه جويي شود.درج شده قابليت تحقق پاييني دارد و الزم است در اين حوزه چار

 یمال نيمأت در یبده اوراق نقش. 4

 تملك يهاطرح و شده ديسررس يهايبده ،يجار يهانهيهز جبران يبرا يبده اوراق از توجهي قابل حجم هرساله

 قابل سهم و داشته يشيافزا روند 1399و  1398سالهاي  در اوراق انتشار حجم. شوندمي منتشر ياهيسرما ييدارا

 و اصل بازپرداخت هزينه دليل همين به. داده است پوشش بودجه دررا  و كسري ساختاري درآمدها خأل از يتوجه

  .است يافته افزايش گذشتهي هاسال به نسبت 1402 سال بودجه اليحه در بدهي اوراق سود

الزم به ذكر است كه  است شده بينيپيش منابع تومان ارديليم هزار 185 بدهي اوراق محل از 1402 سال بودجه حهيال در
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 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ صرف بازپرداخت اوراق سر رسيد شده خواهد شد. 172

   ییاعتبارات تملک دارا. 5

بودجه سهم اعتبارات يافته،  شيفزاا يا هيسرما يها يياعتبارات تملك دارا يتومان ارديليهزار م 70حدود اگرچه 

 است.كاهش يافته  از كل بودجه عمراني

 اصالح ساختار بودجهلزوم توجه به . 6

اليحه بودجه اصالح  ،رغم تغييرات خوبي كه در بخش منابع و مصارف رقم خورده است، ليکن از حيث ساختاريبه 

، عدم راهکارهاي تخصيص بودجه اصالحعدم اصالح رابطه مالي دولت و نفت، به عدم  جدي نداشته كه از جمله آن 

  مي توان اشاره كرد. پشتيبان براي ارقام و اعداد جداولبرخورداري از سند 

  1402 سال تبصره های بودجهنکات مهم  (و

تغييرات داشته اند كه اهم آن ها بشرح زذيل مي  1401 سال بودجهقانون نسبت به  1402 سال كليه تبصره هاي بودجه

 باشد:

 :تبصره يك

هزار ميليارد تومان  19رقم مواد اوليه قير )وكيوم باتوم(  تاميندر خصوص  1401بودجه سال در بند )ك(  -

 و سهم هاي تعيين شده براي دستگاهها از متن حکم حذف شده است. شده است به صورت ريالي درج

حمايت از احداث پتروپااليشگاه ها تاكيد شده بود در حالي كه اين بر  1401در بند )ط( قانون بودجه سال  -

به توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره برداري از آب هاي ژرف و ساير  1402سال بند در اليحه بودجه 

 فناوري هاي آب اختصاص پيدا كرده است.

از چهار ميليارد و  .به تحويل نفت خام به نيروهاي مسلح اختصاص داردهمانند سال گذشته بند )ي( تبصره  -

به بنيه دفاعي و مابقي به طرح هاي محروميت زدايي آن سه ميليارد يورو يش بيني شده پپانصد ميليون يورو 

 پيدا كرده است.اختصاص 

مالي رابطه  اصالحدر خصوص اصالح ساختار بودجه و  1401احکامي كه در بند )س( قانون بودجه سال  -

 حذف شده است.  1402شركت ملي نفت و دولت بوده است در اليحه سال 

 ي دولتي به نرخ سامانه اي. تي. اس، حذف شده است.حکم انضباط بخشي درباره نحوه فروش ارزها -

 ،برخي احکام آورده شده است كه مازاد بر سقف بودجه 1402بودجه  تبصره يكبند )ط(  )ي( وبند در  -

 اعتباراتي را براي نهادهايي معين كرده است.

 حذف شده است. ،الزام گزارش دهي شركت ملي نفت، از نحوه هزينه كرد وجوه خود به مجلس -

 نفتاعطاي مجوز بدون سقف به دولت براي بازپرداخت تمامي تعهدات و بدهي هاي خود از طريق تحويل  -

 1402در بودجه سال  گازي خام و ميعانات

 درخصوص بهينه ساري مصرف سوخت حذف شده است. 1401حکم بند )ف( قانون بودجه سال  -
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 تبصره دو:

مددجويان سازمان بهزيستي  )ره(،كميته امداد امام خمينيافراد تحت پوشش موضوع واگذاري سهام عدالت به  -

 حذف شده است. كل كشور و كليه افراد واجد شرايط

 با موضوع بازپرداخت بدهي هاي تامين اجتماعي حذف شده است. 1401اين تبصره در سال  بند )ي( -

آمده بود  1401ودجه با وجود عدم تکميل سامانه كارگزاري )فاكتورينگ( كه حکم آن در بند )ك( قانون ب -

 حذف شده است. 1402در اليحه بودجه سال 

كه در خصوص اصالح ساختار و شفافيت  عملکرد شركت هاي دولتي بود،  1401بندهاي )ل ( بودجه سال  -

 حذف شده است.  1402در اليحه بودجه 

ت هاي زير كه در خصوص ارائه گزارشهاي دوره اي و صورتهاي مالي شرك 1401بندهاي )ش( بودجه سال  -

 حذف شده است.  1402مچموعه وزارت نفت، در اليحه بودجه 

هزار ميليارد تومان از سهام دولت، به  صندوق تثبيت بازار  15در اين تبصره، مجوزي مبني بر اختصاص  -

 سرمايه داده شده كه رقم آن، خارج از سقف بودجه است.

تا با تصويب هيات وزيران، در پروژه هاي راهبردي  در اين تبصره، به بانك هاي دولتي  اجازه داده شده است -

 كشور سرمايه گذاري كنند.

مطابق قانون جواني و تعالي جمعيت در بند )ر( تبصره دو قانون بودجه اعتباري جهت خريد واحدهاي صندوق  -

 حذف شده است. 1402سرمايه گذاري قابل معامله در بورس ديده شده بود كه در اليحه بودجه 

 

 وازده:تبصره د

كه مقرر شد افزايش حقوق كاركنان به طور متوسط ده درصد باشد در اليحه  1401برخالف بودجه سال  -

درصد افزايش يابد.  20پيشنهاد شده است حقوق كاركنان و بازنشستگان به طور متوسط  1402بودجه سال 

اد با درآمد بيشتر ماليات در نظر گرفته شده است كه افر به گونه اي 1402پلکان هاي مالياتي در بودجه 

هاي قانوني به كاركنان  تتمام پرداخ خواهند بود مکلف ها كليه دستگاههمچنين بيشتري نيز پرداخت كنند. 

، خالف را فقط در يك سند)فيش( به صورت ماهانه درج نمايند و داشتن هرگونه سند)فيش( ديگر با هر عنوان

 .شدخواهد قانون تلقي 

قانون مديريت خدمات كشوري  (5)تمامي دستگاههاي اجرايي موضوع مادهحکمي درج شده تا  (حدر بند ) -

 1402اند مکلفند تا پايان سال  كه به هر نحوي از انحاء از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج شده

 نظامهاي پرداخت خود را به تصويب شوراي حقوق و دستمزد برسانند

 

 تبصره چهارده:

. سهم مجموع اعتبارات شده استهزار توماني در نظر گرفته  400و  300براي پرداخت يارانه  منابع الزم -

هاي نقدي( از كل بودجه عمومي كشور رشد پيدا كرده است. كل اعتبارات حمايتي )نهادهاي حمايتي و يارانه
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اين نهادها از محل درصدي ميزان )اگرچه ميزان اعتبارات  38نهادهاي حمايتي نسبت به سال گذشته افزايش 

 كاهش يافته است(.   14تبصره 

بودجه به ذيل اعتبارات دستگاه هاي اصلي و رديف هاي ( 14مطابق با بيان دولت بخشي از مصارف تبصره ) -

 كه در راستاي تفکيك مخارج هزينه اي و يارانه اي دولت بوده است.متفرقه منتقل شده است. 

شگاه هاي نفت بر اساس برنامه توليد منابع اليداخلي و صادرات پا(%منابع حاصل از فروش 100)صددرصد  -

 گردد. مي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز  ،اين تبصره

 تبصره شانزده:

 شورايمصوب مجلس  قوانينبه موارد مندرج در  الحسنهپرداخت قرض  براي ميليارد ميليونسقف دو  تعيين -

 خانگي،از مشاغل  حمايتو  جمعيت، قانون ساماندهي جوانياز خانواده و  حمايتاز جمله؛ قانون  مياسال

  .بنياندانش  توليدو قانون جهش  مسکن قانون جهش توليد ايثارگران،مربوط به  قوانين

سفته از  با اخذ  متقاضيان، اعتبارسنجيبر  مبتني ملکفندها  بانك» آمده بود كه 1401در قانون بودجه  -

شده  سقف تعيين 1402بودجه  در اليحه«. نماينداقدام  تسهيالتضامن معتبر به پرداخت  يك ياو  متقاضي

و رفاه  كار و وزارت تعاون، مركزي بانك ،)مسئول( كشورتوسط سازمان برنامه و بودجه  اجرايينامه  آيينو 

پول  شوراي تاييدو پس از  پيشنهادقانون  نايشدن  االجراپس از الزم  كاريروز  30ظرف  حداكثر اجتماعي

 مشخص بود. تسهيالت ريز 1401رسد. در قانون بودجه  مي وزيران هيات تصويبو اعتبار به 

 :تبصره هفده

 ، حذف شده است."مندي ايرانيان عات بهرهالطاسامانه "موضوع راه اندازي 

 

 

 

 


