دیوان محاسبات کشور

خالهص گزارش تفریغ بودهج سال  1395کل کشور
گزارش تفريغ بودجه سال  1395کل کشور به عنوان بيست و هشتمين گزارش تفريغ بودجهه
پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ،مستند به اصل ( )55قانون اساسهي جموهوري اسهالمي
ايران و ماده ( )221آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ،عليرغم کاهش دوماهه فرصت زماني
ديوان محاسبات کشور با توجه به قانون «تمديد مولت جذب اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايهاي
و مالي سال  1395کل کشور» ،در موعد مقرر قانوني تويه و تقديم گرديده است.
ديوان محاسبات کشور طي  270روز از ابتداي ارديبوشتماه تا پايان ديمهاه سهالجهاري بها
حسابرسي دستگاههاي اجرايي ،بررسي و تلفيق حدود  5.000گزارش واصله در خصوص تبصرههاي
ماده واحده قانون بودجه سال  1395کل کشور و قانون اصهال آن ،بررسهي گهزارشههاي تلفيقهي
تعداد  99تبصره و بند در کارگروه فني ه حقوقي ،گزارش تفريغ ماده واحده و تبصرههاي ذيل آن را
در  280صفحه تويه که در هيأت عمومي ديوان محاسبات کشور به تصويب رسيده است.
اينک خالصه گزارش تفريغ بودجه کل کشور در قالهب  3بخهش ،شهامل؛ منهاب و مصهار ،
تبصرههاي ماده واحده و پيشنوادهايي براي بوبود فرآيند بودجهنويسي ،به شر زير تقديم ميشود.
بخش اول :منابع و مصارف

در اين بخش ميزان پيشبيني مناب و مصار قانون بودجه سال  1395کهل کشهور و ميهزان
تحقق آن بر اساس گزارش تفريغ ماده واحده قانون مذکور در قالب بندهاي زير ارائه ميشود:
 )1-1منابع

ميزان پيشبيني و تحقق مناب بودجه سال  1395کل کشور ،در جدول شماره ( )1آمده است.
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بر اساس اين جدول ميزان پيش بيني مناب بودجه کل کشور پس از اعمال تغييرات ،بالغ بر نوصد و
هشتاد و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد ( )982.817.000.000.000تومان بوده کهه حهدود %95
آن محقق شده است.
ميزان پيشبيني مناب عمومي دولت بالغ بر دويست و نود و چوار هزار و سيصد و نود و چوهار
ميليارد ( )294.394.000.000.000تومان بوده که حدود  %97آن تحقق يافته است.
ميزان پيشبيني مناب اختصاصي پس از اعمال تغييرات ،بالغ بر چول و يک هزار و يكصهد و
سي و چوار ميليارد ( )41.134.000.000.000تومان بوده که حدود  %77آن محقق شده است.
ميزان پيش بيني مناب بودجه شرکتهاي دولتي ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
پس از اعمال تغييرات قهانوني ،بهالغ بهر ششصهد و هشهتاد و هفهت ههزار و چوهل و سهه ميليهارد
( )687.043.000.000.000تومان بوده که ميزان تحقق آن حدود  %95است.
جدول شماره  )1پیشبینی و تحقق منابع بودجه سال  1395کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان
عنوان
مناب عمومي دولت
مناب اختصاصي
مناب بودجه شرکتهاي دولتي ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
کسر ميشود :ارقام دوبار منظورشده
منابع بودجه کل کشور

پیشبینی پس از اعمال تغییرات
294.394
* 41.134
** 687.043
39.754
982.817

تحققیافته

درصد

286.622
31.639
652.479
41.034

97/4
76/9
95
103/2

929.706

94/6

* تغييرات مناب اختصاصي دولت ناشي از افزايش بدون مجوز قانوني سقف درآمد ،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ميباشد.
** تغييرات قانوني مناب بودجه شرکتهاي دولتي ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ناشي از اصال بودجه مصوب مجام برخي از دستگاههاي اجرايي مذکور بها تأييهد
سازمان برنامه و بودجه کشور ميباشد.

مناب عمومي دولت متشكل از درآمدها ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي
مالي ميباشد که طبق قانون بودجه سوم درآمدها حدود  ،%53واگذاري داراييهاي سرمايهاي حدود
 %27و واگذاري داراييهاي مالي حدود  %20از مناب عمومي ميباشد؛ در عمل درآمدها حدود ،%52
واگذاري داراييهاي سرمايهاي حدود  %26و واگذاري داراييهاي مالي حدود  %22از مناب عمهومي
تحققيافته را به خود اختصاص دادهاند.
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ميههزان وصههولي ماليههاتههها بههالغ بههر يكصههد و چوههار هههزار و يكصههد و هفتههاد و دو ميليههارد
( )104.172.000.000.000تومان ،يعنهي حهدود  %36منهاب عمهومي وصهولي ،و منهاب حاصهل از
نفههتخههام و ميعانههات گههازي بههالغ بههر هفتههاد و سههه هههزار و هشتصههد و هشههتاد و دو ميليههارد
( )73.882.000.000.000تومان ،حدود  %26از مناب عمومي وصولي است.
درآمدهاي مالياتي به عنوان مومترين بخش درآمدها به شمار مهيرود کهه ميهزان تحقهق آن
حدود  %100ميباشد .ميزان پيشبيني و تحقق اجزاء تشكيلدهنده درآمهدهاي ماليهاتي ،در جهدول
شماره ( )2آمده است.
جدول شماره  )2پیشبینی و تحقق اجزاء تشکیلدهنده درآمدهای مالیاتی ـ مبالغ به میلیارد تومان
درصد
تحققیافته
پیشبینی
عنوان
95/5
32.070
33.568
ماليات اشخاص حقوقي
104
14.640
14.072
ماليات بر درآمدها
108/1
2.712
2.508
ماليات بر ثروت
130/1
22.029
16.930
ماليات بر واردات
89
32.721
36.749
ماليات بر کاالها و خدمات
100/3
104,172
103.827
جمع درآمدهای مالیاتی

مناب حاصل از فهروش نفهتخهام و ميعانهات گهازي بهه عنهوان مومتهرين بخهش واگهذاري
داراييهاي سرمايهاي به شمار ميرود که ميزان تحقق آن حدود  %99بوده است .ميزان پيشبيني و
تحقق مناب مذکور به شر جدول شماره ( )3ميباشد.
جدول شماره  )3پیشبینی و تحقق منابع حاصل از فروش نفتخام و میعانات گازی ـ مبالغ به میلیارد تومان
عنوان
جم مناب حاصل از نفتخام و ميعانات گازي

پیشبینی
74.502

تحققیافته
73.882

درصد
99/2

مناب حاصل از فروش اسناد خزانهه اسهالمي و اورام مشهارکت و صهكوا اجهاره ،واگهذاري
شرکتهاي دولتي و استفاده از مناب صندوم توسعه ملي ،به عنوان مومترين بخشههاي واگهذاري
داراييهاي مالي به شمار ميرود که ميزان تحقق آنوا به ترتيب حدود  %49 ،%61و  %100ميباشد.
ميزان پيشبيني و تحقق اين مناب به شر جدول شماره ( )4است.
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جدول شماره  )4میزان پیشبینی و تحقق مهمترین بخشهای واگذاری داراییهای مالی ـ مبالغ به میلیارد تومان
مناب
مناب
مناب
مناب

پیشبینی
40.000
16.050
599
1

عنوان
حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمي ،اورام مشارکت و صكوا اجاره
حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتي
حاصل از استفاده از صندوم توسعه ملي
حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمي ،اورام مشارکت و صكوا بر اساس قانون اصال قانون بودجه

تحققیافته
24.507
7.862
599
29.397

درصد
61/3
48/9
100
-

 )2-1مصارف

ميزان پيشبيني و تحقهق مصهار بودجهه سهال  1395کهل کشهور ،در جهدول شهماره ()5
درج شده است .بر اساس اين جدول ميزان پيشبيني مصهار بودجهه کهل کشهور پهس از اعمهال
تغييرات ،بالغ بر يک ميليون و پهن ههزار و هشتصهد و سهه ميليهارد ()1.005.803.000.000.000
تومان بوده و ميزان تحقق آن حدود  %91مبلغ پيشبيني ،است.
ميزان برآورد مصار عمومي دولت پس از اعمال تغييرات قانوني ،بالغ بر سيصد و هجده هزار
و پانصد و هفتاد و نه ميليارد ( )318.579.000.000.000تومان بوده که حدود  %87آن تحقق يافته
است.
ميزان برآورد مصار اختصاصي پس از اعمال تغييرات ،بالغ بر سي و نه هزار و نوصد و سهي
چوار ميليارد ( )39.934.000.000.000تومان بوده که حدود  %79آن محقق شده است.
ميزان پيشبيني مصار بودجه شرکتهاي دولتي ،بانکها و مؤسسهات انتفهاعي وابسهته بهه
دولت بعد از اعمال تغييرات قانوني ،بالغ بر ششصد و هشتاد و هفهت ههزار و چوهل و سهه ميليهارد
( )687.043.000.000.000تومان بوده که حدود  %95آن تحقق يافته است.
جدول شماره  )5پیشبینی و تحقق مصارف بودجه سال  1395کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان
عنوان

مصار عمومي دولت
مصار اختصاصي
مصار بودجه شرکتهاي دولتي ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
کسر ميشود :ارقام دوبار منظورشده
مصارف بودجه کل کشور

پیشبینی پس از اعمال تغییرات

318.579

* 39.934
** 687.043

39.754
1.005.803

تحققیافته

درصد

276.566
31.566
652.479
41.034
919.577

86/8
79
95
103/2
91/4

* تغييرات مصار اختصاصي دولت ناشي از افزايش بدون مجوز قانوني سقف اعتبار اختصاصي ،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ميباشد.
** تغييرات مصار بودجه شرکتهاي دولتي ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ناشي از اصال بودجه مصوب مجام برخي از دستگاههاي اجرايي مذکور ميباشهد کهه
به تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور رسيده است.
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ميزان پيشبيني پس از اعمال تغييرات و تحقق مصار عمومي دولت به تفكيک نوع اعتبهار
به شر جدول شماره ( )6تقديم ميشود .اين جدول نشان ميدهد که

کمترین درصد حققد مصدارف

عمومی دولت مربوط به اعتبارات حملک داراییهای سرمایهای با ح ود  %57بوده است.
جدول شماره  )6پیشبینی و تحقق مصارف عمومی دولت به تفکیک نوع اعتبار ـ مبالغ به میلیارد تومان
نوع اعتبار
هزينهاي
تملک داراييهاي سرمايهاي
تملک داراييهاي مالي
جمع مصارف عمومی دولت

پیشبینی پس از اعمال تغییرات
220.673
60.686
37.220
318.579

تحققیافته
207.201
34.759
34.607
276.567

درصد
93/9
57/3
93
86/8

 )3-1حراز عملیاحی منابع و مصارف عمومی دولت

بر اساس قانون بودجه سال  1395کل کشور پس از اعمال تغييرات،

کسری حراز عملیاحی بالغ بدر

شصت و سه هزار و دویست و نود و سه میلیارد ( )63.293.000.000.000حومان بدوده کهه بها توجهه بهه ميهزان
درآمدهاي تحققيافته و مصار اعتبارات هزينهاي ،در عمل مبلغ پنجاه و هفت هزار و چوارصهد و
هفتاد و هفت ميليارد ( )57.477.000.000.000تومان فزوني مصار نسبت به مناب مذکور مشوود
است .اين مبلغ از محل واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي تأمين شهده و عمهالب باعه کهاهش
اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي گرديده است.
تراز عملياتي مناب و مصار عمومي دولت به تفكيک بخشههاي مختلهف بهه شهر جهدول
شماره ( )7ميباشد.
جدول شماره  )7تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت ـ مبالغ به میلیارد تومان
پیشبینی پس از اعمال تغییرات
پیشبینی طبق قانون بودجه
عنوان
157.380
157.380
درآمدها
220.673
213.763
اعتبارات هزينهاي
()63.293
()56.383
تراز عملیاتی
79.052
79.052
واگذاري داراييهاي سرمايهاي
60.686
57.481
تملک داراييهاي سرمايهاي
18.366
21.571
خالص داراییهای سرمایهای
57.962
57.962
واگذاري داراييهاي مالي
37.220
23.150
تملک داراييهاي مالي
20.742
34.812
خالص داراییهای مالی

تحققیافته *
149.724
207.201
()57.477
74.143
34.759
39.384
62.755
34.607
28.148

* داليل فزوني خالص داراييهاي سرمايهاي و مالي نسبت به تراز عملياتي به مبلغ ده هزار و پنجاه و پن ميليارد ( )10.055.000.000.000تومان ،به تفصيل در گزارش تفريغ مهاده واحهده درج شهده
است.
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 )4-1بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

از مبلغ ششصد و پنجاه و دو هزار و چوارصد و هفتاد و نه ميليهارد ()652.479.000.000.000
تومان مناب تحقق يافته شرکتهاي دولتي ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسهته بهه دولهت ،حهدود
 %75صر مصار جاري و  %25در بخش سرمايهاي به مصر رسيده است.
 )5-1کمک زیان پرداختی به شرکتهای دولتی زیانده

در پيوست شماره ( )3قانون بودجه سال  1395کل کشور ،تعداد  9شرکت دولتي تحت عنوان
شرکتهاي زيانده درج شده است .پيشبيني زيان شرکتهاي يادشده از محل مناب عمومي دولت
بالغ بر يکهزار و پانصد و چول و دو ميليارد ( )1.542.000.000.000تومان بوده که نوايتهاب %99/7
آن بابت کمکزيان به شرکتهاي موردنظر پرداخت شده است.
در عمل تعداد  153شرکت در سال  1395عالوه بر شرکتهاي فومالهذکر زيهانده شهدهانهد،
ليكن از محل مناب عمومي دولت ،مبلغ دويست و پانزده ميليارد ( )215.000.000.000تومان کمک
زيان به شرکتهاي «آب منطقهاي» و «آب و فاضالب روستايي» استانها پرداخت شده است.
 )6-1استفاده از حسهیالت و وام داخلی و خارجی حوسط شرکتهای دولتدی و مؤسسدات انتفداعی
وابسته به دولت

شرکتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ،مجهاز بهه اسهتفاده از مبلهغ بيسهت و
هفت هزار و هشتصد و هشتاد و هشت ميليارد ( )27.888.000.000.000تومان تسويالت بهانكي و
ساير وامهاي داخلي و مبلغ هفت هزار و ششصهد و سهي و هفهت ميليهارد ()7.637.000.000.000
تومان وامهاي خارجي بودهاند که در عمل حدود  %67تسويالت بانكي و ساير وامهاي داخلي و %8
وامهاي خارجي جذب شده است که به تفكيهک در جهدول شهماره ( )8تقهديم نماينهدگان محتهرم
مجلس شوراي اسالمي ميشود.
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جدول شماره  )8میزان تسهیالت و وام داخلی و خارجی استفادهشده توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان

پیشبینی پس از تغییرات قانونی *

شرکتهای دولتی
تسويالت بانكي و ساير وامهاي داخلي
وامهاي خارجي
جمع
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
تسويالت بانكي و ساير وامهاي داخلي
وامهاي خارجي
جمع

تحققیافته

درصد

27.788
7.337
35.125

18.725
586
19.311

67/4
8
55

100
300
400

0
0
0

0
0
0

* تغييرات قانوني بر اساس اصال بودجه مصوب مجام برخي از دستگاههاي اجرايي موضوع جدول فوم با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته است.

بخش دوم :حبصرههای ماده واح ه قانون بودجه

در اين بخش وضعيت اجراي تبصرهها و عملكرد تعدادي از موضوعات موم مندرج در احكهام
تبصرهها ارائه ميشود.
 )1-2وضعیت اجرای حبصرههای ماده واح ه قانون بودجه

ماده واحده قانون بودجه سال  1395کل کشهور مجموعهاب داراي  99تبصهره و بنهد اسهت .در
محدوده رسيدگيها ،طبق جدول شماره ( )9مشخص است که

ح ود  %20از احکام قانونی رعایت شد ه

است .احكام قانوني در  %65موارد بهطور کامل و يا بخشي از آن
قانونگذار در  %19موارد بهطور کامل و يا بخشي از آن

مقق نش

رعایدت نرردید

ه و اههدا مهدنظر

ه است .همچنهين  %8احكهام

فاقد

عملکرد میباش .
جدول شماره  )9وضعیت اجرای تبصرههای ماده واحده قانون بودجه ـ تعداد تبصره و بند
عنوان
رعايت احكام
عدم رعايت تمام و يا بخشي از احكام
عدم تحقق تمام و يا بخشي از اهدا قانونگذار
فاقد عملكرد

تعداد *

درصد

20
64
19
8

20
65
19
8

* فزوني تعداد موارد مندرج در جدول فوم نسبت به تعداد کل تبصرهها ،بندها و اجزاء ( 99مورد) ،ناشي از همپوشاني برخي از عناوين مذکور ميباشد.

 )2-2خالصهای از حفریغ مهمترین احکام حبصرههای ماده واح ه قانون بودجه

در اين قسمت عملكرد تعدادي از موضوعات با اهميتِ مندرج در احكام تبصرههاي ذيل مهاده
 7از 18
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واحده تقديم ميشود:
الف) نفت

در سههال  ،1395مقههدار نفههتخههام توليههدي معههادل يههک ميليههارد و سيصههد و هفتههاد ميليههون
( )1.370.000.000بشههكه و مقههدار ميعانههات گههازي توليههدي معههادل دويسههت و پههانزده ميليههون
( )215.000.000بشكه بوده است.
از نفههتخههام توليههدي و موجههودي ابتههداي دوره ،مقههدار هفتصههد و شصههت و پههن ميليههون
( )765.000.000بشكه به ارزش سي و سه ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ()33.880.000.000
دالر صادر و ششصد و نه ميليون ( )609.000.000بشكه تحويل پااليشگاهها شده اسهت .همچنهين
از ميعانات گازي توليدي و موجودي ابتداي دوره ،مقدار دويسهت و چوهار ميليهون ()204.000.000
بشكه به ارزش نه ميليارد و چوارصد ميليون ( )9.400.000.000دالر صهادر و هفتهاد و دو ميليهون
( )72.000.000بشكه تحويل پااليشگاهها و پتروشيميها گرديده و يا در بورس انرژي عرضه شهده
است.
مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبيعي نسبت به واردات ،بالغ بهر ششصهد و چوهل ميليهون
( )640.000.000دالر ميباشد.
جدول شماره ( )10ميزان توليد ،صادرات و فروش داخلي نفتخهام و ميعانهات گهازي مطهابق
بودجه اصالحي شرکت ملي نفت ايران را نشان ميدهد.
جدول شماره  )10مقدار تولید ,صادرات و فروش داخلی نفتخام و میعانات گازی ـ میلیون بشکه
پیشبینی مطابق بودجه اصالحی شرکت ملی نفت ایران
عنوان
1.376
نفتخام (با احتساب موجودي ابتداي دوره نزد شرکتهاي توليدي)
توليد
280
ميعانات گازي (با احتساب موجودي ابتداي دوره نزد شرکتهاي توليدي)
765
نفتخام
صادرات
204
ميعانات گازي
611
نفتخام
فروش داخلي
76
ميعانات گازي
نفتخام
موجودي پايان دوره
ميعانات گازي

تحققیافته
1.418
294
765
204
609
72
37
18

درصد
103/1
105
100
100
97/7
94/7
-

* مغايرت ميزان توليد و عرضه نفتخام حدود هفت ميليون ( )7.000.000بشكه ،نامشخص ميباشد.
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ارزش ريالي توليد ،صادرات و فروش داخلي نفتخام و ميعانات گازي مطابق بودجه اصهالحي
شرکت ملي نفت ايران به شر جدول شماره ( )11ميباشد.
جدول شماره  )11ارزش تولید ,صادرات و فروش داخلی نفتخام و میعانات گازی ـ مبالغ به میلیارد تومان  /میلیون دالر
پیشبینی مطابق بودجه اصالحی شرکت ملی نفت ایران

عنوان
توليد
صادرات
فروش داخلي
موجودي پايان دوره

نفتخام
ميعانات گازي
نفتخام
ميعانات گازي
نفتخام
ميعانات گازي
نفتخام
ميعانات گازي

تحققیافته

ریالی

ارزی

ریالی

ارزی

190.775
39.135
108.440
28.857
82.335
10.278
-

60.564
12.424
34.425
9.161
26.138
3.263
-

189.273
42.422
105.758
29.463
80.617
9.971
6.066
2.988

60.402
13.479
33.880
9.400
25.627
3.157
1.872
922

درصد
99/2
108/4
97/5
102/1
97/9
97
-

مبلغ يازده هزار و چوارصد و هفتهاد و نهه ميليهارد ( )11.479.000.000.000تومهان از منهاب
حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي توسط شرکت ملي گاز ايران تاکنون به حساب خزانه واريز نشده
است.
مبلغ چوار هزار و چوارصهد و هفتهاد و نهه ميليهارد ( )4.479.000.000.000تومهان از وجهوه
واريزي توسط شرکتهاي پتروشيمي بابت ارزش خوراا دريافتي ،توسط شرکت ملهي نفهت ايهران
تاکنون به حساب خزانهداري کل کشور واريز نشده است.
شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران از مجموع ارزش نقدي خوراا دريافتي
از شرکت ملي نفت ايران ،مبلغ هفت هزار و دويسهت و دو ميليهارد ( )7.202.000.000.000تومهان
بدهكار ميباشد .همچنين شرکتهاي پتروشيمي ،از مجموع ارزش نقدي خوراا دريافتي از شرکت
ملي نفت ايران ،با احتساب وصوليهاي سال  1396بابت مانده تسويهنشده ارزش خوراا دريهافتي
سال  ،1395مبلغ دويست و شصت و شش ميليارد ( )266.000.000.000تومان بدهكار ميباشند.
مطابق بند (د) تبصره ( )1ماده واحده ،وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيهربط مكلهف بهوده
 9از 18
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نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفتخام و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي و
تأمين مناب مالي سوم دولت در توسعه پااليشگاهها و زيرساختهاي تأمين ،ذخيرهسهازي و توزيه
فرآورده اقدام کنهد و منهاب موردنيهاز را از محهل افهزايش پهن درصهد ( )%5بهه قيمهت ههر ليتهر
فرآوردههاي نفتي شامل؛ بنزين ،نفت سفيد ،نفت گاز ،نفت کوره ،گاز ماي و سوخت هواپيما تهأمين
نمايد .شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران صرفاب مبلهغ يهک ههزار و چوهل و سهه
ميليارد ( )1.043.000.000.000تومان از محل افزايش پن درصد ( )%5قيمت پن فرآورده اصلي و
سوخت هواپيما جوت مصار فومالذکر به شرکتهاي ذيربط اختصاص و پرداخهت نمهوده و مبلهغ
سيصد و هفتاد ميليارد ( )370.000.000.000تومان از عوارض وصولشده موضوع اين بند در محلي
غير از مصار موردنظر يعني هزينههاي جاري شرکت ،مصر شده است.
به منظور سرمايهگذاري در طر هاي نفت و گاز با اولويت ميهادين مشهترا بهه وزارت نفهت
اجازه داده شده است که پن هزار ميليارد ( )5.000.000.000.000تومان اورام مشارکت منتشر کند.
عليرغم ضرورت توجه ويژه به توسعه و بورهبرداري از ميهادين مشهترا نفهت و گهاز و صهيانت از
حقوم جمووري اسالمي ايران ،از اين ظرفيت قانوني استفاده نشده و در نتيجه اههدا قهانونگهذار
محقق نگرديده است.
ب) صن وق حوسعه ملی

از سوم صندوم توسعه ملي از محل مناب حاصل از صادرات نفت ،شامل؛ نفتخهام ،ميعانهات
گازي و فرآوردههاي نفتي ،مبلغ هفت ميليارد و سيصد و دوازده ميليون ( )7.312.000.000دالر بهه
حسههاب صههندوم واريههز و مههابقي آن بههه مبلههغ يههک ميليههارد و يكصههد و هفتههاد و هفههت ميليههون
( )1.177.000.000دالر به حساب صندوم مزبور واريز نشده است .جدول شماره ( )12نشان ميدهد
کههه مجمههوع مصههار صههندوم بههه مبلههغ چوههارده ميليههارد و پانصههد و شصههت و چوههار ميليههون
 10از 18
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( )14.564.000.000دالر است که عمده ارقام آن بابت «تسويالت ارزي»« ،تسويالت طهر ههاي
عمراني»« ،تكاليف بودجهاي و قانوني» و «سپردهگذاري ريالي و ارزي» پرداخت شده است.
جدول شماره  )12مصارف صندوق توسعه ملی در سال  1395ـ مبالغ به میلیون دالر
ردیف
1
2
3
4
5
6

عنوان

مبلغ

درصد به کل

مصار جاري صندوم
سپردهگذاري يا تسويالت ريالي
تسويالت ارزي
سپردهگذاري ارزي
تكاليف بودجهاي و قانوني
تسويالت پرداختي بابت اجراي طر هاي عمراني

3
1.957
1.515
3.300
3.983
3.806

0/02
13/44
10/4
22/66
27/35
26/13

14.564

100

جمع

ج) ه فمن کردن یارانهها

مناب تحققيافته قانون هدفمندکردن يارانهها بالغ بر چوهل و چوهار ههزار و ششصهد و سهي
ميليارد ( )44.630.000.000.000تومان بوده که شامل مبلغ سي و يک هزار و چوارصهد و پنجهاه و
هشت ميليارد ( )31.458.000.000.000تومان از محل اصال قيمهت حامهلههاي انهرژي و مبلهغ
سيزده هزار و يكصد و هفتاد و دو ميليارد ( )13.172.000.000.000تومان از محل بودجهه عمهومي
دولت بوده است .به عبارتي  %70از مناب پيشبيني شده از محل اصال قيمت حامهلههاي انهرژي
تحقق يافته و مابقي مناب پيشبيني شده از محل بودجه عمومي دولت تأمين گرديده است .ميهزان
مصار قانون هدفمندکردن يارانهها به تفكيک بخشهاي مختلف ،بهه شهر جهدول شهماره ()13
ميباشد .سوم يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاصيافته به خانوارها حدود  %99مبلغ پيشبينهي طبهق
آييننامه اجرايي تبصره ( )14ماده واحده بوده است .محاسبات نشان ميدهد که حهدود  %93منهاب
وصولي به عنوان يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاص يافته و صرفاب  %7مناب وصهولي جوهت بخهش
توليد و سالمت اختصاص پيدا کرده است.
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جدول شماره  )13میزان مصارف قانون هدفمندکردن یارانهها در سال  1395ـ مبالغ به میلیارد تومان
شرح
پرداخت نقدي و غيرنقدي  -ماده ( )4قانون هدفمندکردن يارانهها
اجراي بند (ب) ماده ( )34قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمووري اسالمي ايران (اجهراي برنامههههاي تحهول نظهام
سالمت) – ماده ( )7قانون هدفمندکردن يارانهها
ارائه خدمات حمايتي و کمک به بخش توليد  -ماده ( )8قانون هدفمندکردن يارانهها
جمع

مبلغ پیشبینی شده بر
اساس آییننامه اجرایی
42.048

مبلغ
پرداختشده
41.505

درصد به
پیشبینی
98/7

4.800

500

10/4

3.917
50.765

2.427
44.432

62
87/5

مطابق بند (الف) تبصره ( )14ماده واحده ،دولت موظف بوده يارانه خانوارهاي پردرآمد را قط
کند .در اجراي حكم مذکور دولت در آييننامه اجرايي تبصره ،نحوه شناسايي خانوارهاي مشهمول و
معيارهاي مربوط را تعيين نموده ،ليكن اقدامي در راسهتاي حهذ خانوارههاي مشهمول بهر اسهاس
سازوکار مقرر در آييننامه مربوط صورت نگرفته و صهرفاب مطهابق سهازوکار منهدرج در دسهتورالعمل
سنوات قبل ،يارانه تعداد هشتصد و سي و هشت هزار و ششصد و نود ( )838.690نفر قط گرديهده
است .شايان ذکر است ،اعتراض تعداد پانصد و دو هزار و هفتاد و دو ( )502.072نفر از حذ شدگان
توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي پذيرفته شده و به فورست يارانهبگيران بازگشتهاند.
د) ابزارهای حأمین مالی دولت

 از مبلغ هشتاد و هشت هزار ميليارد ( )88.000.000.000.000تومان مجوزههاي منهدرج در
قانون بودجه سال  1395کل کشور و قانون اصال آن جوت صدور اورام مشارکت ،صكوا اجهاره
و مرابحه و اسناد خزانه اسهالمي،
میباش

دولت بالغ بر  %62آن را منتشر نموده که ح ود  %19منابع عمدومی دولدت

 ،بالغ بر  %98اورام و اسناد منتشره به طلبكاران واگذار شده است .اطالعات مربوط به اورام

و اسناد خزانه اسالمي منتشرشده و واگذارشده و اسناد باقيمانده به شر جدول شماره ( )14ميباشد.
ردیف
1
2
3
4
5
6

جدول شماره  )14ابزارهای تأمین مالی دولت ـ مبالغ به میلیارد تومان
منتشر شده
نوع
مأخذ قانونی
5.000
اورام مشارکت
بند (ج) تبصره ()5
7.500
اسناد خزانه
بند (هه) تبصره ()5
9.796
اورام تسويه خزانه
بند (و) تبصره ()5
21.335
صكوا اجاره و مرابحه
تبصره ()36
8.000
صكوا اجاره
تبصره ()37
2.200
صكوا اجاره
رديف واگذاري داراييهاي مالي 310105
53.831
جمع

مبلغ واگذار شده
4.909
7.399
9.796
20.889
7.712
2.200
52.905

اسناد باقیمانده
91
101
0
446
288
0
926
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 در بنههد (الههف) تبصههره ( )5قههانون بودجههه سههال  1395اجههازه انتشههار ده هههزار ميليههارد
( )10.000.000.000.000تومان اورام مشارکت به برخي از شرکتهاي دولتهي منهدرج در پيوسهت
شماره ( )3قانون بودجه جوت اجراي طر هاي مومي از قبيل ميادين نفهت و گهاز مشهترا ،موهار
آبهاي مرزي ،طر هاي حمل و نقل ،آبرسهاني ،فاضهالب و نيروگهاهههاي بهرم داده شهده اسهت.
عليرغم اهميت طر ها و پروژههاي مذکور صهرفاب چوارصهد ميليهارد ( )400.000.000.000تومهان
معادل  %4سقف موردنظر براي دو طر به مرحله انتشار اورام رسيده که فروش نرفته و هزينههاي
بررسي طر و کارمزد عامليت فروش به مبلغ چوار ميليارد ( )4.000.000.000تومان توسط دستگاه
اجرايي ذيربط پرداخت شده و اهدا قانونگذار محقق نگرديده است.
 با احتساب باقيمانده مجوز سالهاي  1380لغايت  ،1394مجموعهاب در سهال  1395دولهت
مجههاز بههه اسههتفاده از مبلههغ دويسههت و چوههل و نههه ميليههارد و هفتصههد و بيسههت و دو ميليههون
( )249.722.000.000دالر فاینانس بوده است که در عمل صرفاب از  %0/09آن استفاده شده است.
هد) صن وق نوآوری و شکوفایی

از سهههال  1391تههها پايهههان سهههال  1395معه هادل دو ههههزار و بيسهههت و سهههه ميليهههارد
( )2.023.000.000.000تومان يعني حدود  %67سرمايه اوليه صندوم نهوآوري و شهكوفايي تهأمين
شده است .بالغ بر پانصد و سه ميليارد ( )503.000.000.000تومان حدود  %25مناب مذکور در قالب
تسويالت در اختيار شرکتهاي دانشبنيهان قهرار گرفتهه و  %75مهابقي منهاب مهذکور بهر اسهاس
اساسنامه صندوم يادشده در بانکها سپردهگذاري شده است .در قبال سپردهگذاري صهورتگرفتهه،
بانک ها اقدام به پرداخت حهدود دويسهت و شصهت و شهش ميليهارد ( )266.000.000.000تومهان
تسويالت به شرکتهاي دانشبنيان نمودهاند.
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و) حسهیالت ازدواج جوانان

مطابق تبصره ( )29ماده واحده ،بانک مرکزي جمووري اسالمي ايران موظف بوده به منظهور
حمايت از ازدواج جوانان ،بانکها و مؤسسات اعتباري کشور را ملزم نمايد تا به اندازه سهوم خهود از
مجموع سپردههاي قرضالحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسويالت قهرضالحسهنه مشهارکت
کرده و تسويالت قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند .تسويالت پرداختهي
توسط بانکها و مؤسسات اعتباري حدود  %81سوميه مقرر توسط بانک مرکزي جمووري اسهالمي
ايران بوده و در سال  1395به تعداد يک ميليون و شهش ههزار و نهود و هفهت ( )1،006،097نفهر،
معههادل مبلههغ نههه هههزار و ششصههد و نههود و دو ميليههارد ( )9.692.000.000.000تومههان تسههويالت
قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است .علي رغم پرداخت تسويالت مذکور ،در پايهان سهال 1395
تعداد پانصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد و نود ( )576.890نفر منتظر دريافهت تسهويالت ازدواج
ميباشند.
ز) حسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت

مطابق تبصره ( )35ماده واحده ،به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصهل از
ارزيابي خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي جمووري اسالمي ايران ،پهس از کسهر منهاب الزم
براي اجراي ماده ( )46قانون رف موان توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مهالي کشهور و کسهر مهازاد
تسعير ناشي از مناب ارزي بالوصول و يا بلوکهشهده و يها مصهادرهشهده بانهک مرکهزي جموهوري
اسالمي ايران و پيش بيني مناب الزم براي تأمين هزينهههاي يكسهانسهازي نهرا ارز (در صهورت
اجراء) ،مطالبات بانک مرکزي جمووري اسالمي ايران از بانکها را براي تسهويه مطالبهات قهانوني
اين بانک ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانهکههاي دولتهي و همچنهين بخشهودگي سهود
تسويالت تا يكصد ميليون ( )100.000.000تومان ،حداکثر تها سهقف چوهل و پهن ههزار ميليهارد
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( )45.000.000.000.000تومان با رعايت شروط مقرر تسويه نمايد .ميزان تسهويه مطالبهات بانهک
مرکزي جمووري اسالمي ايران از محل مناب موضوع اين تبصره به شر جدول شماره ( )15است.
جدول شماره  )15تسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت ـ مبالغ به میلیارد تومان
مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حساب ذخیره تسعیر
داراییها و بدهیهای ارزی پس از لحاظ کسور

تسویه مطالبات
قانونی بانکها
از دولت

افزایش
سرمایه دولت
در بانکها

بخشودگی سود
تسهیالت موضوع این
تبصره توسط بانکها

جمع ستونهای
( )3( ,)2و ()4

تسویه مطالبات بانک
مرکزی از بانکها

درصد ستون
( )6به ()1

()1

()2

()3

()4

(* )5

(* )6

()7

55.487

13.120

3.800

781

17.701

16.920

30/5

* مطابق مفاد بند ( )5تبصره ،مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عوده ديوان محاسبات کشور ميباشد ،از آنجاييکه در انجام بخشودگي سود تسويالت ،برخي از مفهاد
تبصره و دستورالعمل ماده ( )2آيين نامه اجرايي تبصره ،رعايت نگرديده ،مبلغ بخشودگي مندرج در اين جدول مورد تأييد اين ديوان قرار نگرفته ،لذا تا تاريخ تويه اين گهزارش مبلهغ
مذکور در دفاتر بانک مرکزي جمووري اسالمي ايران از محل حسابهاي فومالذکر کسر و ثبت نشده است.

بخش سوم :پیشنهادهایی برای بهبود فرآین بودجهنویسی

در آسيبشناسي قانون بودجه سال  1395کل کشور از منظر فرآيند بودجهنويسي مواردي بهه
شر زير قابل ذکر است:
 )1-3جامعیت بودجه :عدم درج بودجه برخي از دستگاههاي اجرايهي نظيهر شهورداريهها و تعهداد
کثيري از شرکتهاي دولتي نشان از نقض اصل جامعيت بودجه کشور دارد.
 )2-3شفافیت بودجه :با بررسي قانون بودجه سهال  1395مهيتهوان بهه مهوارد متعهددي از عهدم
شفافيت بودجه پي برد که به عنوان نمونه به برخي از آنوا اشاره ميشود:
 پيشبيني اعتبارات رديفهاي متفرقه و تملک داراييهاي مالي قهانون بودجهه بهه صهورت
سرجم و بدون درج در ذيل بودجه دستگاههاي اجرايي ذيربط.
 تفسيرپذير بودن بعضي از عبارات مندرج در احكام تبصرههاي قانون بودجه ،اجرا و نظهارت
بر آنها را با ابوام و مشكل مواجه ميسازد؛ به عنوان مثال در بند (الهف) تبصهره ( )7بهه «وصهول
حقانتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيهره فهرآوري» در صهورت «سهرمايهگهذاري بهراي
تكميل زنجيره توليد» اشاره شده که برداشتهاي متفاوتي از آن بهعمل ميآيد.
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 )3-3بودجهریزی بر مبنای عملکرد :عليرغم صراحت بند ( )32سياستههاي کلهي برنامهه پهنجم
(مدظلهالعالی)

توسعه ،ابالغي مقام معظم رهبري و قوانين برنامههاي پنجساله به ويژه مهاده ( )219قهانون برنامهه
پنجم توسعه ،در خصوص استقرار نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد ،تاکنون برنامهريهزي جهام و
کاملي براي اجراي اين موم بهعمل نيامده است .بنابراين يكي از مومترين رويكردهاي حسابرسهي
تحت عنوان «حسابرسي عملكرد» که امكان نظارت عملكردي مجلس شهوراي اسهالمي و ديهوان
محاسبات کشور را فراهم ميکند ،به کُندي پيش ميرود.
 )4-3انضباط بودجهای :موارد متعددي از نشانههاي بيانضباطي بودجهاي مهيتهوان در قهوانين و
مقررات بر شمرد که به عنوان نمونه به موارد زير اشاره ميشود:
 گستردگي دامنه شمول بند (م) ماده  28قانون الحام برخي مواد به قانون تنظيم بخشهي از
مقررات مالي دولت ( ،)2به گونهاي است کهه در عمهل منجهر بهه صهر بخهش قابهل تهوجوي از
اعتبارات مربوط به پيشگيري و مقابله با حوادث ،جوت اموري نظير تأمين تجويزات اداري ،خريد يا
ساخت ابنيه ،تأمين آب شرب و تكميل طر هاي عمراني شده است که مستقيماب ارتباطي با مديريت
بحران ندارد.
 اختصاص بخشي از اعتبارات يا بودجه دستگاههاي اجرايي براي مصار معين ،در حالي که
اعتبار الزم ميبايست در قالب رديف مشخص ذيل دستگاه مربوط ،پيشبيني گردد.
 پيش بيني اعتبارات طر هاي تملک داراييهاي سرمايهاي استاني ويژه (ملي اسهتانيشهده)
خارج از اعتبارات استاني.
 عدم تصويب به موق آييننامهها ،دستورالعملها و عدم اجراي به موق احكام بودجه.
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 )5-3حنازل اجرای قوانین از طری بخشنامههای دولتی:

در برخي موارد بخشنامهها و دستورالعملهايي که دولت به موجب تكليف مقنن تويهه نمهوده،
موجب عدم تحقق حقوم دولتي شده است .به عنوان مثال در تعيين مصاديق «توليد داخلي ،وارداتي
و مشترا سيگار» توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ،تعريف ارائهشده توسط سهازمان مهذکور از
توليد مشترا سيگار ،موجب شده عمالب توليد سيگار به روش موصو مصدام و موضوعيتي نداشته
باشد.
 )6-3حصریح اه

اف کمّی در احکام حبصره هدا :بهه منظهور افهزايش کهارآيي و اثربخشهي منهاب

اختصاص يافته از سوي مجلس شوراي اسالمي و امكهان رصهد و پيگيهري ميهزان تحقهق اههدا
موردنظر قانونگذار در احكام تبصرههاي قوانين بودجه سنواتي ،الزم است اههدا کميهي در احكهام
مزبور تصريح شود .به عنوان نمونه در بند (د) تبصهره ( )4قهانون بودجهه سهال  1395مبلهغ پانصهد
ميليون ( )500.000.000دالر از محل صندوم توسعه ملي براي طر ههاي آبيهاري تحهتفشهار در
اختيار بانک کشاورزي قرار گرفته است ،ليكن به دليل عدم تصريح اههدا کميهي ،امكهان ارزيهابي
دقيق از اجراي طر هاي آبياري تحت فشار در اراضي مربوط ،ميسر نميباشد.
 )7-3رعایت ادبیات حقوقی در بودجهنویسی :عدم استفاده از ادبيات راي در وض احكام ،منجر به
تشتت در رويههاي عملي و حقوقي شده است .به طهور مثهال در قهوانين بودجهه سهنواتي بعضهاب از
عبارت «مكلف است» و در برخي موارد «موظف است» ،استفاده شده است .حال آنكهه موضهوعات
احكام فوم ،مشابه يكديگر بوده و مبناي اين عبارتپردازيهاي مختلف ،روشن نيست .همچنين در
قانون بودجه سال  1395عبارت «اجازه داده ميشود» يا «مجاز است» نيز مكرر بهکهار بهرده شهده
است که به دليل نبود تعريف مناسبي از آنها ،محل مناقشه است.
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(مدظلهالعالی)
به منظور تحقق منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی اقتصاد مقـاومتی,
ضمن در نظر گرفتن پیشـنهادهای فـوقالـذکر و موضـوعات محـوری برنامـه ششـم توسـعه و
چالشهای پیش رو ,برای حوزههای اولویتدار همچون اشتغال ,آسیبهای اجتماعی ,محیطزیست
و فناوریهای مرتبط با اقتصاد دانشبنیان ,احکام خاصی در قوانین بودجه سنواتی وضع گـردد تـا
امکان تفریغ این موضوعات به طور مشخص توسط دیوان محاسبات کشور میسر گردد.
در خاتمه جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که با سـعی
و تالش وافر در تهیه این گزارش نقش آفرینـی نمـودهانـد و نیـز از حوصـله و دقـت نظـر شـما
نمایندگان شریف مجلس شورای اسالمی تشکر نمایم.
والسالم علیکم و الرحمها ...و برکاحه
1396/11/4
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