
 

 

   

 

 1400 سال بودجه الیحه تبیین و تحلیل 
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  بازرگاني هايپژوهش و مطالعات موسسه

 پژوهش معاونت

  پژوهيآینده و کالن تصاداق هايپژوهش گروه

 بشیري  سحر  دکتر : هکنندتهیه
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 الصه مديريتي خ

کل کشور و   1399و مقایسه آن با قانون بودجه سال    1400الیحه بودجه سال  تحلیل و تبیین  هدف از این گزارش  

  معدن   صنعت،  ارتزو   ايمجري/برنامه  هايدستگاه  ايسرمایه  هايدارایي  تملك  و  ايهزینه  اعتبارات  همچنین مقایسه

 هاي این گزارش به شرح زیر است:  باشد. اهم یافته مي   تجارت   و 

 نسبت  که   است   تومان   میلیارد   هزار   2435/ 7بر    بالغ   مصارف   و   منابع   حیث   از   کشور  کل   1400  سال   بودجه   الیحه  •

  . ته اس داشت   درصد رشد   20/ 2کشور    کل   1399  سال   بودجه   مصوب قانون   تومان  میلیارد   هزار   6/2026  رقم   به 

 است.   شده  بیني   تومان پیش   11500 نرخ دالر در این الیحه براي واردات کاالهاي اساسي 

هاي مالي اي و واگذاري دارایيهاي سرمایهاز حیث درآمدها، واگذاري دارایي  1400منابع الیحه بودجه سال   •

ترتیب   به  کرده و  ییردرصد تغ  9/70و    8/109،  10/ 0به ترتیب با    1399قانون بودجه سال  مصوب  نسبت به  

منابع حاصل  ها،  مالیات  میزان هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش    5/298و    3/225،  6/317  به

در   فروش انواع اوراق مالي اسالمي  ،هاي دولتيواگذاري شرکت هاي نفتي، فروش سهام و  از نفت و فرآورده

  .کل کشور است 1400تامین مالي بودجه سال 

هاي مالي اي و تملك دارایيهاي سرمایهها، تملك دارایياز حیث هزینه  1400الیحه بودجه سال  رف  مصا •

با    1399قانون بودجه سال    مصوب  نسبت بهنیز   ، 0/637درصد تغییر به    3/113و    3/18،  1/46به ترتیب 

میلیارد تو  100/ 3و    0/104 افزایش  هزار  بیانگر  بودجه  1/46مان رسیده است که  و    درصدي    3/18جاري 

مي عمراني  بودجه  افزایش    .باشددرصدي  اینکه  دارایي  3/113ضمن  تملك  از درصدي  ناشي  مالي  هاي 

  است.مالي اوراق اصل بازپرداخت 

وجود   تومان   میلیارد   هزار   319/ 4کسري تراز عملیاتي    1400در الیحه بودجه  مندرج  براساس وضعیت ارقام   •

اي با افزایش  اي سرمایه افزایش یافته است و تراز داراییه   1399ال  درصد نسبت به مصوب س   116.9دارد که  

رسیده است. تراز داراییهاي مالي نیز در    تومان  میلیارد   هزار 121/ 2به   1399درصدي در مقایسه با سال   5/521

 ت. رسیده اس   تومان   میلیارد   هزار   198/ 2به    1399بودجه سال    درصد نسبت به قانون   55/ 2با افزایش    1400سال  

 اولویت باهاي نفت و گاز گذاري در طرحبه منظور سرمایه 1400الیحه بودجه  (5)تبصره  "ط"براساس بند  •

، نیرو اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارتبه  اي  توسعه و  زیربنایي  طرحهاي  و  نفت  وزارت  مشترک میادین
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هاي تابعه ذیربط و با  یق شرکتاوراق مالي اسالمي از طر  هزار میلیارد تومان   3.5داده شده است تا سقف  

 بازپرداخت اصل و سود این اوراق از عایدات طرح تضمین شود.تصویب شوراي اقتصاد منتشر کنند و 

 دریافتي جرایم از حاصل دولت مکلف شده است از وجوه  1400( الیحه بودجه  11تبصره )  "ج"طبق بند   •

 میلیارد تومان را به وزارت دادگستري )سازمان  200 مبلغ حکومتي تا   تعزیرات قانون  اصالح  قانون موضوع

 هزینه کسري  تأمین و محوله  هاي مأموریت جهت انجام  تجارت و معدن  صنعت،  وزارت و  حکومتي(  تعزیرات

  .پرداخت نماید  نظارتي هاي طرح مشمول اقالم،  کلیه  بازار و  توزیع  تأمین، بر نظارت  و  بازرسي  به مربوط

ي حوزه ستادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اهاي سرمایهت تملك دارایياي و اعتبارااعتبارات هزینه •

و    653/ 9  به  1399درصد تغییر نسبت به قانون بودجه    4/45و    4/47به ترتیب با    1400الیحه بودجه سال  

ه میلیارد تومان افزایش یافت  9/2464درصد تغییر به    9/45میلیارد تومان رسیده است و سرجمع آن با    0/1811

 است. 

اي و اعتبارات هاي زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین مجموع اعتبارات هزینهدر دستگاه •

 صنایع   هاي سازمان توسعه تجارت، سازماندستگاهبراي    1400اي در الیحه بودجه  هاي سرمایهتملك دارایي

  167/ 3،  1119/ 3ور به ترتیب با  شناسي و اکتشافات معدني کشصنعتي و سازمان زمین  هايشهرک  و  کوچك

 باشد.تومان ميمیلیارد  8/141و 

اي وزارت صنعت، معدن و تجارت در الیحه اي برنامههاي سرمایهاي و اعتبارات تملك دارایياعتبارات هزینه •

و    1260/ 5به    1398قانون بودجه  مصوب  درصد تغییر نسبت به    -3/2و    47/ 9به ترتیب با   1399بودجه سال  

میلیارد تومان افزایش یافته   7/2738درصد تغییر به    7/15ع آن با  میلیارد تومان رسیده است و سرجم  1/1478

 . است

بازار کاالها   تنظیمبیني شده جهت  اي پیشاي برنامههاي سرمایهارات تملك دارایياي و اعتباعتبارات هزینه •

باشد که نسبت به مصوب میلیارد تومان مي  0/2و    6/58به ترتیب بالغ بر    1400در الیحه بودجه    و خدمات

تغییر به  درصد    2/2درصد رشد داشته است و سرجمع آن با    1/ 0و    2/2در حدود    1399قانون بودجه سال  

اي و اعتبارات تملك مجموع اعتبارات هزینهکه  شایان ذکر است    .میلیارد تومان افزایش یافته است  6/60

میلیارد   7/1و    0داخلي نیز به ترتیب بالغ بر   بازار تنظیم بر  جهت نظارتبیني شده  اي پیشهاي سرمایهدارایي
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درصد افزایش داشته   13/ 3و    0/0به ترتیب    1399باشد که نسبت به مصوب قانون بودجه سال  تومان مي

 است. 

ر د  اصالح و بهبود نظام توزیعو    بهبود فضاي کسب و کاربیني شده جهت  اي پیشاي برنامهاعتبارات هزینه •

باشد که نسبت به مصوب قانون بودجه میلیارد تومان مي 2/49و  3/14به ترتیب بالغ بر  1400الیحه بودجه 

برنامه  1/97و    -70/ 2معادل    1399سال   براي  است  ذکر  شایان  است.  داشته  تغییر  اخیرالذکر درصد  هاي 

 اي در نظر گرفته نشده است.هاي سرمایهاعتبارات تملك دارایي 

دارایيزینهاعتبارات ه • تملك  اعتبارات  و  سرمایهاي  بهرههاي  ارتقاء  برنامه  در الیحه اي جهت  معادن  وري 

به مصوب    1400بودجه   بودجه  نسبت  برنامه  3/46و    9/18به ترتیب    1399قانون   توسعه   و  ایجاد  رشد و 

 داشته است. درصد افزایش  3/38و  0/1386معدني نیز به ترتیب  و صنعتي هايزیرساخت و معادن صنایع،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1400تحلیل و تبیین الیحه بودجه سال 
 با تاکید بر وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 فهرست مطالب

 

 

 كشور  كل 1399 سال بودجه قانون با 1400 سال  بودجه الیحه مقایسه

 7 مقدمه 

 8 1399  سال   بودجه  قانون  با  1400 سال  بودجه  حه يال  مقايسه 

 متدن  صهنت،    وزارت  يمجم  يهادسهتاا   ايسهممايه هايدارايي  تملك و ايهزينه اعتبارات  سههيمقا

 16 1399  سال  بودجه  قانون  با   1400 سال  بودجه  اليحه   در  تجارت  و

  تجارت و متدن  صهنت،    وزارت  يبمنامها  ايسهممايه  هايدارايي تملك و ايهزينه اعتبارات  سههيمقا

 19 1399  سال  بودجه  قانون  با  1400 سال  بودجه  اليحه  در

 23 1400 بودجه  اليحه  در  وابسته يسازمانها  و  تجارت  و  متدن  صنت،   وزارت  بودجه  ميتصو

 28 يبندجمع

 31 منابع   فهمس،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1400تحلیل و تبیین الیحه بودجه سال 
 با تاکید بر وزارت صنعت، معدن و تجارت

 های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش -7
 

 

 مقدمه

و  هاي مالي اس،. بنا به تتميف  بودجه دخل  ها در اجماي سیاس،بودجه سالیانه كشور ابزار اصلي دول،

عبارت ديام  يك بمنامه پیشنهادي اس، كه عملیات كند و به  سال مشخص مي  خمج دول، را در طول يك

 هايبمنامهدر شمايط كنوني كشور كه توجه به    شود.سال تنظیم ميمالي دول، بم اساس آن در طول يك  

 بیماري از ديد  سیبآ كارهاي و كسب به كمك   موجود اشتغال تثبی، و مولد اشتغال ايجاد تولید   شجه

در كنار حماي، از اقشار كم درآمد و محموم جامته در فضاي نامناسب اقتصاد كالن كشور )از   19كوويد  

تدوين و در    1400باشد  بودجه سال  نوسانات نمخ ارز و ...( ضموري مي  منظم تورم و حجم باالي نقديناي  

اصالح ساختار چنین با توجه به اينكه ضمورت  به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد  اس،. هم   1399آذر    12

قبال از جانب مقام متظم رهبمي دستور داد  شد  اس،  بمرسي  بودجه عمومي و كاهش كسمي بودجه  

هاي  هاي دستاا هاي اجمايي در قالب بمنامهدجه و وضتی، بودجه سال آيند  دستاا چاوناي كلیات بو

هاي تابته در رسیدن به اين اهداف حائز تجارت و سازمانگذار و بخصوص وزارت صنت،  متدن و  سیاس،

تحلیل اليحه به  گزارش  اين  در  اينمو  از  اس،.  هزينه  1400  سال  بودجه  اهمی،  اعتبارات  تملك و  و  اي 

هاي آن و مقايسه هاي مجمي وزارت صنت،  متدن و تجارت در قالب بمنامه اي دستااهاي سممايهدارايي

 پمداخته شد  اس،. همچنین در ادامه تصويم   1399سال    بودجه  مصوب قانون   با   1400اليحه بودجه سال  

نیز بمرسي   1400ه  بودج  هاي اليحهدر تبصم   وابسته   وسازمانهاي   تجارت  و   متدنصنت،     وزارت  بودجه

 شد  اس،.
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   1400 سال بودجه اليحهتحلیل  

 است  تومان   میلیارد  هزار   2435/ 7بر    بالغ   مصارف   و   منابع   حیث   از   کشور   کل   1400  سال   بودجه   الیحه •

درصد   20/ 2کشور    کل   1399  سال   بودجه   مصوب قانون   تومان  میلیارد   هزار  2026/ 6  رقم  به   نسبت  که 

 شده   بینی   تومان پیش   11500  رای واردات کاالهای اساسی این الیحه ب   نرخ دالر در  . داشته است   رشد 

 است. 

-ای و واگذاری داراییهای سرمایهدرآمدها، واگذاری داراییاز حیث    1400منابع الیحه بودجه سال   •

درصد تغییر    9/70و    8/109،  0/10به ترتیب با    1399ای مالی نسبت به مصوب قانون بودجه سال  ه

ها، منابع  هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش سهم مالیات  5/298و    3/225،  6/317به  

های دولتی، فروش انواع اوراق  نفتی، فروش سهام و واگذاری شرکت  هایحاصل از نفت و فرآورده

کل کشور است. شایان ذکر است اهم منابع درآمدی    1400مالی اسالمی در تامین مالی بودجه سال  

-هزار میلیارد تومان(، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده  9/247درآمدهای مالیاتی )  دولت شامل 

یلیارد تومان(، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی  هزار م  3/199ای نفتی )  ه

از واگذاری شرکت  0/125) د  هزار میلیار  0/95های دولتی )  هزار میلیارد تومان( و منابع حاصل 

 باشد. تومان( می

های  ای و تملک داراییهای سرمایهها، تملک داراییاز حیث هزینه  1400مصارف الیحه بودجه سال   •

درصد تغییر    3/113و    3/18،  1/46به ترتیب با    1399مالی نیز نسبت به مصوب قانون بودجه سال  

درصدی بودجه   1/46زایش  هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر اف   3/100و    0/104،  0/637به  

-درصدی تملک دارایی  3/113باشد. ضمن اینکه افزایش  درصدی بودجه عمرانی می  3/18جاری و  

های دولت شامل  ای مالی ناشی از بازپرداخت اصل اوراق مالی است. شایان ذکر است اهم هزینهه

سایر مستحدثات    (، احداث ساختمان وهزار میلیارد تومان  6/208)  جبران خدمات کارکنان دولت

 . باشد( میهزار میلیارد تومان 6/80( و بازپرداخت اصل اوراق مالی ) هزار میلیارد تومان 7/79)
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ها  و بانک  دولت به وابسته  انتفاعی  موسسات دولتی،   های منابع شرکت 1400 بودجه الیحه  براساس •

 هزار   3/1436)  1399  سال  بودجه  قانون  به  نسبت  که  است  تومان  میلیارد  هزار  9/1561  حدود

 .  است داشته  رشد  درصد  7/8 ،(تومان  میلیارد

درصد رسیده است  9/38به   1400الیحه بودجه  سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه جاری دولت در  •

 دهد. درصد کاهش نشان می  8در حدود  1399که نسبت به مصوب قانون بودجه سال 

بودجه   • الیحه  در  ارقام  وضعیت  تراز   1400براساس  تومان    میلیارد  هزار  4/319عملیاتی    کسری 

افته است. این کسری  افزایش ی  1399درصد نسبت به قانون بودجه مصوب سال    116.9باشد که  می

ای برای کشور به  شدید که طی ده سال گذشته بی سابقه بوده است میتواند تورم افسارگیسخته

درصدی    5/521ای )با افزایش  ای سرمایههمراه داشته باشد. اما این کسری از محل مازاد تراز داراییه 

اد تراز داراییهای مالی )در سال  تومان و ماز  میلیارد  هزار  2/121( به مبلغ    1399در مقایسه با سال  

افزایش    1400 سال    2/55با  بودجه  قانون  به  نسبت  به    1399درصد   هزار   2/198مواجه شده( 

 تومان قرار است جبران شود.  میلیارد

های نفت و گاز  گذاری در طرحبه منظور سرمایه  1400یحه بودجه  ( ال 5تبصره )  "ط "براساس بند   •

وزارت صنعت، معدن و ای به  توسعه و  زیربنایی  طرحهای و نفت  وزارت مششترک میادین  اولویت  با

هزار میلیارد    35، نیرو اجازه داده شده است تا سقف سه و نیم هزار میلیارد تومان )معادل  تجارت

های تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد منتشر کنند  ق مالی اسالمی از طریق شرکتریال( اورا

 نفت( های وزارت طرح میادین )برای همان  تولید  افزایش محل اوراق از این  سود  و اصل  بازپرداخت  و

 .شود تضمین نیرو( وزارت  و  تجارت و معدن  صنعت، وزارت های طرح طرح )برای عایدات و

 جرایم از حاصل  دولت مکلف شده است از وجوه  1400یحه بودجه  ( ال11تبصره )  "ج "طبق بند   •

تا   تعزیرات قانون اصالح قانون موضوع دریافتی وزارت    200 مبلغ حکومتی  به  را  تومان  میلیارد 

 هایمأموریت جهت انجام تجارت  و معدن  صنعت،  وزارت  و حکومتی( تعزیرات  دادگستری )سازمان

 مشمول اقالم، کلیه بازار  و توزیع تأمین، بر نظارت و  بازرسی به مربوط ینهزه کسری تأمین و محوله

 .پرداخت نماید نظارتی  های طرح
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 و ایسرمایه های دارایی واگذاری  )مبنی بر درآمدها،  1400( الیحه بودجه  5طبق جدول شماره ) •

 بابت تجارت  و  ن معد صنعت،  اجزا( درآمد وزارت ، بند بخش، قسمت،  حسب بر مالی دارایی واگذاری 

بینی شده است. در  تومان پیشمیلیارد    300دخانی   محصوالت توزیع مجوز صدور و انحصار حقوق

 ارائه شده است.  1399با قانون بودجه سال  1400( مقایسه ارقام الیحه بودجه سال 1جدول )
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 به هزار میلیارد تومان( )ارقام 1399با قانون بودجه سال  1400(: مقايسه ارقام اليحه بودجه سال 1جدول )

 

 کل کشور.  1399و قانون بودجه سال  1400الیحه بودجه سال  ماخذ:

  

اليحه  شمح 

بودجه  

1399 

قانون 

بودجه  

1399 

اليحه 

بودجه  

1400 

تغییمات 

 )درصد( 

 10 6/317 7/288 0/261 درآمدها   1

 8/109 3/225 4/107 8/98 ای  های سرمایهواگذاری دارایی 2

 9/70 5/298 7/174 7/124 های مالی واگذاری دارایی 3

 3/47 3/841 0/571 6/484 ومی دولت جمع منابع عم 3+2+1=4

 3/12 5/88 8/78 2/79 درآمدهای اختصاصی دولت   5

 1/43 8/929 8/649 8/563 منابع بودجه عمومی دولت  5+4=6

 وابسته   انتفاعی  موسسات   دولتی،   هایمنابع شرکت 7

 ها بانک  و دولت به

9/1483 3/1436 9/1561 7/8 

 5/19 8/2491 1/2086 7/2047 جمع  7+6=8

 -7/5 1/56 5/59 0/59 دوبار منظور شده استشود اقالمی که کسر می 9

 2/20 7/2435 6/2026 7/1988 منابع بودجه کل کشور  9-8=10

      

 1/46 0/637 0/436 2/367 ها )بودجه جاری(هزینه 1

 3/18 0/104 9/87 4/70 ای )بودجه عمرانی(های سرمایهتملک دارایی 2

 4/113 3/100 0/47 0/47 ی مالی  اهتملک دارایی 3

 3/47 3/841 0/571 6/484 جمع مصارف عمومی دولت  3+2+1=4

 3/12 5/88 8/78 3/79 از محل درآمدهای اختصاصی دولت 5

 1/43 8/929 8/649 8/563 مصارف بودجه عمومی دولت 5+4=6

شرکت 7   انتفاعی   موسسات  دولتی،  هایمصارف 

 ها بانک و دولت به وابسته

9/1483 3/1436 9/1561 7/8 

 5/19 7/2491 1/2086 7/2047 جمع  7+6=8

 -7/5 1/56 5/59 0/59 شود اقالمی که دوبار منظور شده استکسر می 9

 2/20 7/2435 6/2026 7/1988 مصارف بودجه کل کشور  9-8=10
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و امکان تحقق و عدم تحقق آنها در جدول    1400بودجه دولت در الیحه    تر منابعجزئی  به منظور بررسی

های سرمایه ای و درآمد  درآمد عمومی، درآمد واگذاری دارایی( اجزا درآمد عمومی دولت به تفکیک  2شماره )

 شود:واگذاری دارایی های مالی آورده شده است که در ادامه بررسی می

های سرمایه ای و  درآمد عمومی، درآمد واگذاری دارایی دولت در سه بخش ع درآمد عمومی مجمو •

کل کشور )بعنوان منابع عمومی(    1400درآمد واگذاری دارایی های مالی در الیحه بودجه سال  

رشد    1399که در مقایسه با رقم مصوب سال  شده است  تعیین    تومانمیلیارد  هزار    3/841مبلغ  

)مرکز آمار    1399روند تورمی اقتصاد ایران در سال  اما با توجه به    ت. داشته اسدرصد   3/47بالغ بر  

درصد اعالم کرده است( و احتمال ادامه روند آن    29را  1398ماه تورم دوازده ماهه منتهی به آبان

  بیانگر انبساطی بودن بودجه است. 1400در سال 

مین  ستی در حد مناسبی تأبای )که می  1400سال  جمع رقم درآمدهای عمومی در الیحه بودجه   •

درصد رشد را نشان    10رشدی به میزان    1399ای باشد( در مقایسه با سال  کننده اعتبار هزینه

درصدی از درآمدهای مالیات در شرایط    2/21دهد که قطعاً غیرواقعی بوده کما اینکه تحقق رشد  می

 رکودی اخیر کشور دور از انتظار است.

درآمد حاصل از نفت و فرآورده های  "ی و عمدتاً داراییهای سرمایه ا ارقام درآمد واگذاریدر بخش   •

درصدی درآمد اصلی این بخش حادث گردیده    9/249با تغییرات قابل توجه از حیث افزایش    "نفتی 

این میزان   امکان صادرات نفت خام و میعانات اعمال  به شرایط تحریم و عدم  با توجه  است که 

هزار میلیارد تومان و پیش بینی سال    9/56به مبلغ  1399)سال  در سقف درآمد مذکور  افزایش  

هزار میلیارد تومان( تحقق این سقف از درآمد را از این محل با تردید مواجه   3/199به مبلغ    1400

 می نماید، از این منظر اتکا به درآمدهای نفتی باال بوده است. 

 صادرات از  حاصل  منابع   مجموع  ، شودمی  لحاظ  نفتی  مدهایدرآ  عنوانبه  بودجه  الیحه   در  آنچه •

و   ETSنرخ   به طبیعی تسعیر  گاز صادرات  خالص و گازی  میعانات  صادرات  از  حاصل  نفت، منابع

سهنفت  مناطق  و  دولت  سهم )موضوع   خالص و گازی  میعانات  ، خام نفت صادرات  درصد خیز 

 این  از   است،  ون(قان  این(  5)شماره    جدول.  210109.  ردیف درآمدی  موضوع  گازطبیعی صادرات
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  لحاظ (  درصد   5/14)ایران    گاز   و  نفت  ملی  شرکت  سهم  و(  درصد  20)ملی    توسعه  صندوق   سهم   رو

 5/34)یعنی با کسر    درصد  5/65  معادل  بودجه  در   نفتی  ریالی  درآمدهای  عدد  نتیجه  در.  شودمی

  ق( از درصد سهم مناط  3ملی نفت و گاز ایران و  درصد مجموع سهم صندوق توسعه ملی و شرکت  

 بودجه  الیحه   از اینرو، طبق.  است  نفتی  هایفرآورده  و   خام   نفت   فروش   از   حاصل   درآمدهای   کل

  گرفته  نظر  در   تومان  میلیارد   هزار  3/199  معادل  نفتی،  هایفرآورده  و  نفت   از  حاصل  منابع  ،1400

  یززخ گا  خیز،نفت  مناطق  سهم(  تومان  میلیارد  هزار  3/57  معادل)آن    از  درصد  سه  که  1است  شده

  تومان  میلیارد  هزار 8/133 حدودا ماند، می باقی  دولت برای آنچه. است  کشور یافته توسعه کمتر و

  برای  دولت .  کند  استفاده   اساسی  کاالهای   واردات   بابت  منابع،   این  از   باید   دولت   نتیجه   در .  است

که براساس گزارش    رد دا   تومان   میلیارد   هزار  6/33به    نیاز  ،4200  نرخ  با   کاال  دالر  میلیارد   8واردات  

روزانه   دولت  قیمت    700مرکز پژوهشهای مجلس درصورتی که  به  نفت  بشکه  به   40هزار  دالر 

 بینیسال داشته باشد، پیش در  دالر میلیارد 4به ارزش     گاز صادرات خالص  فروش برساند و و 

مراه ی و گاز به ه میعانات گاز  ازنفت، حاصل منابعلیارد تومان از  هزار می  56شود درآمدی معادل  می

 درصد سهم صندوق برای اجرای این سیاست حمایتی خواهد داشت.    18کاهش 

  خام،  نفت  صادرات   محل  از  دولت منابع ، چنانچه 1400( الیحه بودجه 1بر اساس بند )ج( تبصره ) •

هزار میلیارد    3/199از سقف مقرر    کمتر 400  سال  در  طبیعی  گاز   صادرات   خالص   و  گازی   میعانات 

شده از طریق منابع  حاصل  التفاوت مابه  تأمین   به   نسبت  شود می  داده  اجازه   دولت   به  شود،   تومان

در نتیجه این احتمال از قبل دیده شده است   .کند اقدام  ارزی )صندوق توسعه ملی( ذخیره حساب

 ند از صندوق توسعه ملی برداشت کند.  که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، دولت بتوا

به   • بر  تردید در تح با توجه  نفتی و حتی درآمدهای مالیاتی )به دلیل رکود حاکم  قق درآمدهای 

رسد گزینه انبساط شدن بودجه چندان معقول نیست، چرا که در نهایت باید از  اقتصاد(، به نظر می

و مردم تامین شود که بار مالی بودجه   طریق استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی 

 
 دالر. 40 قیمت با نفت بشکه میلیون 2حدود  صادرات فرض با 1
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های مالی و حتی بازار ارز دارد، و یا  دهد و اثرات منفی بر بازارهای بعدی افزایش میلرا برای سا

کند. البته در شرایط  از طریق پولی کردن کسری بودجه آن را تامین نماید که تورم را تشدید می

باشد از طریق پولی کردن کسری بودجه، کسری  فعلی اقتصاد کشور بعید نیست که دولت مجبور  

های عمرانی است که در نهایت رشد  هزینهتامین نماید. نکته دیگر در این زمینه عدم تحقق    خود را

انداز مثبتی از آن به چشم  و توسعه کشور را با خطر روبرو خواهد کرد، اما در شرایط فعلی چشم

 خورد.  نمی

مجموعاً    های مالیدر بخش درآمد واگذاری دارایی  1400ودجه  ارقام پیش بینی شده در الیحه ب •

-های دولتی میزان قابل توجه و شگفتگذاری شرکتدرصد و در بخش فروش سهام و وا  8/70رشد  

داشته   1399هزار میلیارد تومان( در مقایسه با رقم مصوب سال  95درصد )به مبلغ  9/719نگیز ا

ع اوراق  هزار میلیارد تومان انوا  125این بخش فروش مبلغ    است. نکته بسیار قابل توجه آن که در

با سال قبل مورد پیش بینی واقع شده که قطعاً حجم    درصد در مقایسه   0/42مالی اسالمی با رشد  

فروش این اوراق در سال جاری و سال های قبل عالوه بر انباشت مانده بدهی دولت در بازار سرمایه  

ق مالی منتشره  لی دولت خواهد بود و امکان بازخرید این حجم اوراهمچنین موجب افزایش هزینه ما

مالی صادره در سال های قبل را در سررسید کامالً با تردید    در سال آینده و سایر اوراق اسالمی

 مواجه می سازد.  

هزار   5/75در بخش درآمد واگذاری دارایی های مالی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ   •

است که قطعاً با التفات به آثار مربوطه پیش بینی شده  1400د تومان در الیحه دولت در سال  میلیار 

ش پایه پولی و حجم نقدینگی و تورم ناشی از این شیوه تأمین منابع )هر چند در جهت در افزای

 باشد. تأمین کسری بودجه اجتناب ناپذیر باشد( امری خطیر می
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  1399ون بودجه سال و مقايسه آن با قان  1400در اليحه بودجه سال  منابع عمومي دول،  (: اجزا2جدول ) 

 مان()ارقام به هزار میلیارد تو

اليحه  شمح 

بودجه  

1399 

قانون 

بودجه  

1399 

اليحه 

بودجه  

1400 

تغییمات 

 )درصد( 

 29.5 21.2 247.9 204.5 درآمدهاي مالیاتي  1

 8.3 -17.4 69.7 84.3 سايم درآمدها  2

 37.7 10.0 317.6 288.8 جمع درآمدهاي عمومي  

 23.7 249.9 199.3 56.9 رد  هاي نفتي ز نف، و فماومنابع حاصل ا 1

 3.1 -48.6 26.0 50.5 سایر درآمدها  2

 26.8 109.6 225.3 107.5 اي: هاي سممايهجمع درآمد واگذاري دارائي 

1 
هاي  شمك،  واگذاري  و  سهام  فموش 

 دولتي 
11.6 95.0 719.9 11.3 

2 

اسناد   مالي  اوراق  انواع  فموش اسالمي 

انتشار اوراق مشارك،   -ي  خزانه اسالم 

 و درياف، مطالبات

88.0 125.0 42.0 14.9 

 9.0 4.7 75.5 72.1 استفاد  از منابع صندوق توسته ملي  3

 0.4 -1.1 3.0 3.0 سايم درآمدها  4

 35.5 70.8 298.5 174.7 دارائیهاي مالي جمع واگذاري   

 100.0 47.3 841.3 571.0 جمع منابع عمومی دولت  

 کل کشور.   1399و قانون بودجه سال  1400ودجه سال حه بالی ماخذ:
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اي و تملك وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعتبارات هزينه

 1400اي در اليحه بودجه سال  هاي سرمايهدارايي

تملک داراییاعتبارات هزینه • اعتبارات  و  و  های سرمایهای  ای حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن 

درصد تغییر نسبت به قانون بودجه    4/45و    4/47به ترتیب با    1400ه بودجه سال  تجارت در الیح

با  میلی  0/1811و    9/653به    1399 آن  تومان رسیده است و سرجمع  به   9/45ارد  تغییر  درصد 

 میلیارد تومان افزایش یافته است. 9/2464

ای و  عتبارات هزینههای زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین مجموع ادر دستگاه •

دارایی تملک  سرمایهاعتبارات  بوهای  الیحه  در  دستگاه  1400دجه  ای  تجارت،  برای  توسعه  های 

و اکتشافات معدنی کشور به   شناسیصنعتی و سازمان زمین  هایشهرک  و  کوچک   صنایع  سازمان

 باشد.میلیارد تومان می 141/ 8و  3/167، 3/1119ترتیب با 

ای در الیحه  هزینه  عدن و تجارت بیشترین اعتباراتجموعه وزارت صنعت، م های زیر م در دستگاه •

زمین  1400بودجه   سازمان  تجارت،  توسعه  سازمان  و  برای  کشور  معدنی  اکتشافات  و  شناسی 

میلیارد تومان    0/78و    6/85،  9/718های صنعتی به ترتیب باایع کوچک و شهرکهای صندستگاه

 معین شده است.  

  های دارایی  تملک   رت صنعت، معدن و تجارت بیشترین اعتباراتزیر مجموعه وزاهای  در دستگاه •

بودجه  سرمایه الیحه  در  و    1400ای  کوچک  صنایع  سازمان  تجارت،  توسعه  سازمان  به  مربوط 

 167/ 3،  4/400شناسی و اکتشافات معدنی کشور به ترتیب با  صنعتی و سازمان زمینهای  شهرک

 میلیارد تومان است.  2/56و 

های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین افزایش در مجموع اعتبارات  در دستگاه •

علوم زمین،    مربوط به پژوهشکده   1400ای در الیحه بودجه  های سرمایهای و تملک داراییهزینه

تولیدکنندگان است که به    و   کنندگان مصرف  از  حمایت   الکترونیکی و سازمان   تجارت   توسعه  مرکز
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میلیارد تومان    0/79و  8/26، 3/11صد افزایش به رقمی بالغ بر  در  6/78و  5/125، 205یب با ترت

 رسیده است. 

  اعتبارات  ای و همچنین مجموعهای سرمایهداراییای، اعتبارات تملک  ( اعتبارات هزینه3در جدول ) •

عت، معدن و تجارت  های مرتبط با وزارت صنای اهم دستگاهسرمایه  هایدارایی  تملک  و  ایهزینه

 ارایه شده است. 1399 سال  بودجه قانون  به نسبت آن  تغییرات و 1400 سال بودجه الیحه در
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هاي مجمي وزارت صنت،  متدن و تجارت در  اي دستاا هاي سممايه اي و تملك دارايي هزينه : اعتبارات (3جدول)

 )ارقام به میلیارد تومان(  1399 بودجه سال  و تغییمات آن نسب، به  قانون 1400اليحه بودجه سال  

 

 شمح

 اي اعتبارات هزينه
اعتبارات تملك 

 اي هاي سممايهدارايي

ملك  اي و تجمع اعتبارات هزينه

 ايهاي سممايهدارايي

اليحه 

بودجه  

1400 

 1تغییمات

 )درصد( 

اليحه 

 1400بودجه 

تغییمات 

 )درصد( 

قانون  

بودجه  

1399 

اليحه 

 1400بودجه 

مات تغیی

 )درصد( 

و   وزارت صههنهته، مهتهدن 

 45.9 2,464.9 1,689.3 45.4 1,811.0 47.4 653.9 اياعتبارات هزينه -تجارت
سههازمهان توسههتهه تجهارت 

 66.4 1,119.3 672.8 137951.7 400.4 6.9 718.9 ايمان
سهازمان توسهته و نوسهازي 

 12.2 20.2 18.0 12.2 20.2 0.0 0.0 متادن و صنايع متدني
و  سههازمان صههنايع كوچك  

 48.2 167.3 112.9 48.2 167.3 0.0 0.0 هاي صنتتيشهمك
از  حهمهايه،  سهههازمهان 

و  مصهههمف كههنههنههدگههان 

 78.6 79.0 44.3 300.0 1.0 77.3 78.0 تولیدكنندگان
تهجهارت   تهوسههتهه  مهمكهز 

 125.5 26.8 11.9 618.6 8.1 73.7 18.7 الكتمونیكي

شههناسههي و سههازمان زمین

 37.8 141.8 102.9 17.3 56.2 55.6 85.6 اكتشافات متدني كشور
 205.0 11.3 3.7   0.3 198.3 11.1 پژوهشكد  علوم زمین

و  مهطهالهتهات  مهوسههسهههه 

 62.9 45.0 27.6 290.6 2.5 57.5 42.5 بازرگانيپژوهشهاي 
سهازمان گسهتمش و نوسهازي 

 66.7 35.0 21.0 66.7 35.0 0.0 0.0 صنايع ايمان

 کل کشور.   1399و قانون بودجه سال  1400الیحه بودجه سال  ماخذ:
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اي و  اي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعتبارات هزينهوضعیت برنامه 

 1400اي در اليحه بودجه سال هاي سرمايهداراييتملك 

فصل صنعت، معدن و فصل ای برنامههای سرمایهای و اعتبارات تملک داراییمجموع اعتبارات هزینه •

درصد تغییر نسبت به مصوب قانون    9/70و    2/47به ترتیب با    1400ه بودجه سال  بازرگانی در الیح

درصد تغییر    6/58لیارد تومان رسیده است و سرجمع آن با  می  8/3537و    5/3281به    1399بودجه  

 (. 4میلیارد تومان افزایش یافته است )جدول  3/6819به 

ای وزارت ای برنامه های سرمایه ات تملک دارایی ای و اعتبار بیشترین افزایش در مجموع اعتبارات هزینه  •

 مربوط به برنامه   1399بودجه  نسبت به مصوب قانون    1400صنعت، معدن و تجارت در الیحه بودجه  

بخش،   در   گذاریسرمایه   توسعه   بنیان، برنامه   دانش  و  پیشرفته   صنایع  توسعه   و   فناوری  سطح  ارتقای

استاندارد به ترتیب با   عمومی   سازی   فرهنگ   و  ترویج   رنامه کاال و ب   گمرکی   تشریفات  بر   نظارت  برنامه 

 باشد.درصد می   149/ 5.  178/ 9،  601/ 3،  41869/ 7

هزینه • اعتبارات  داراییبیشترین کاهش در مجموع  تملک  اعتبارات  و  برنامههای سرمایهای  ای ای 

مربوط   1399نسبت به مصوب قانون بودجه    1400وزارت صنعت، معدن و تجارت در الیحه بودجه  

  هایواحد   و  تولیدی  بنگاههای  تقویت  و  احیا   اصالح،  توسعه،  کار، برنامه  و  کسب  فضای  بهبود  به برنامه

 باشد.درصد می - 1/2و  - 4/7، -2/70آزمایشگاهی به ترتیب با  مطالعات  صنفی و برنامه

ت، معدن و ای وزارت صنع ای برنامه های سرمایه بیشترین افزایش در مجموع اعتبارات تملک دارایی  •

 صادرات توسعه  برنامه  مربوط به  1399نسبت به مصوب قانون بودجه    1400تجارت در الیحه بودجه  

در برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات    باشد.واردات می   مدیریت  و  خدمات  و  کاال

غیر پتروشیمی،    اعتبار مشوقها و زیرساختهای غیرنفتی و "سازمان توسعه تجارت ایران به منظور  

ه صندوق توسعه  یارانه سود تسهیالت واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، افزایش سرمای

بخش    400  "صادرات در  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  اعتبارات  سرجمع  تومان  میلیارد  هزار 

قمی ناچیز ر  1399بازرگانی اختصاص داده شده است که بابت اعتبار مذکور در قانون بودجه سال  

 منظور گردیده بود. 
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مجموع   • از  بازرگانی  و  معدن  صنعت،  فصل  اعتب  10سهم  برآورد  در   تملک  و هزینه اراتفصل 

درصد    9/7و    3/7به ترتیب به میزان    1400ای امور اقتصادی در الیحه بودجه  سرمایه های دارایی

طبیعی و فصل ارتباطات  است که بعد از فصل حمل و نقل، فصل منابع آب، فصل کشاورزی و منابع  

 .  و فناوری اطالعات بیشترین سهم از محموع اعتبارات امور اقتصادی را دارد

 تنظیم بینی شده جهت  ای پیشای برنامههای سرمایهای و اعتبارات تملک داراییاعتبارات هزینه •

باشد  تومان میمیلیارد    0/2و    6/58به ترتیب بالغ بر    1400در الیحه بودجه    بازار کاالها و خدمات 

سال   بودجه  قانون  مصوب  به  نسبت  داشته    0/1و    2/2در حدود    1399که  رشد  و درصد  است 

میلیارد تومان افزایش یافته است. شایان ذکر است مجموع   6/60درصد تغییر به    2/2سرجمع آن با  

 تنظیم  رب بینی شده جهت نظارت ای پیشهای سرمایهای و اعتبارات تملک داراییاعتبارات هزینه

وب قانون بودجه  باشد که نسبت به مصمیلیارد تومان می  7/1و    0داخلی نیز به ترتیب بالغ بر   بازار

 درصد افزایش داشته است.  3/13و  0به ترتیب  1399سال 

اصالح و بهبود نظام  و    بهبود فضای کسب و کار بینی شده جهت  ای پیشای برنامهاعتبارات هزینه •

باشد که نسبت به میلیارد تومان می  2/49و    3/14به ترتیب بالغ بر    1400  در الیحه بودجه  توزیع

درصد تغییر داشته است. شایان ذکر است   1/97و    - 2/70معادل    1399سال    مصوب قانون بودجه

 ای در نظر گرفته نشده است. های سرمایههای اخیرالذکر اعتبارات تملک داراییبرای برنامه

وری معادن در  ای جهت برنامه ارتقاء بهرههای سرمایهاعتبارات تملک دارایی  ای واعتبارات هزینه •

رشد داشته است   3/46و    9/18به ترتیب    1399نسبت به مصوب قانون بودجه    1400الیحه بودجه  

 0/1386معدنی به ترتیب    و  صنعتی   های زیرساخت  و   معادن   صنایع،   توسعه  و   ایجاد   هر چند برنامه

 ش داشته است.درصد افزای 3/38و 
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وزارت صنت،  متدن و تجارت در اليحه  اي اي بمنامههاي سممايه اي و تملك دارايي : اعتبارات هزينه (4جدول)

 )ارقام به میلیارد تومان(  1399 و تغییمات آن نسب، به  قانون بودجه سال  1400بودجه سال 

 شمح

 اي اعتبارات هزينه

 )هزينه عمومي( 

هاي  اعتبارات تملك دارايي

 ( 1اي)سممايه اي پیوس، سممايه 

اي و تملك  جمع اعتبارات هزينه

 ياهاي سممايهدارايي

اليحه بودجه  

1400 

 1تغییمات

 )درصد( 

اليحه بودجه  

1400 

تغییمات 

 )درصد( 

اليحه بودجه  

1400 

تغییمات 

 )درصد( 

 47.2 3281.5 44.9 2238.9 52.4 1042.6 فصل صنت، ومتدن 

 57.5 44.7 11.7 6.7 69.8 38.0 متدنيبمنامه اكتشاف منابع 

 11.9 27.3 0.0 0.0 11.9 27.3 بمنامه تدوين استاندارد 

بمنامه تمويج و فمهنگ سازي 

 عمومي استاندارد 
13.1 14.5 0.0 0.0 13.1 14.5 

بمنامه ايجاد و توسته صنايع    

متادن و زيمساخ، هاي  

 صنتتي و متدني 

61.1 13860.0 369.5 38.3 430.6 60.9 

بمنامه نظارت بم اجماي  

 استاندارد 
327.8 46.0 110.0 67.0 437.8 50.8 

بمنامه بهبود فضاي كسب و 

 كار 
14.3 70.2- 0.0 0.0 14.3 70.2- 

بمنامه توسته  اصالح  احیا و  

تقوي، بنااههاي تولیدي و  

 واحدهاي صنفي 

7.0 9.9- 2.0 2.6 9.0 7.4- 

بمنامه ارتقاي بهم  وري 

 متادن
300.0 18.9 1700.0 46.3 2000.0 41.4 

بمنامه ارتقاي سطح فناوري و 

صنايع پیش رفته و توسته 

 دانش بنیان 

89.4 41869.7 0.0 0.0 89.4 41869.7 

بمنامه توانمندسازي سممايه  

 هاي انساني در بخش 
80.0 64.4 0.0 0.0 80.0 64.4 

 -2.1 5.5 0.0 0.5 -2.3 5.0 بمنامه مطالتات آزمايشااهي

اجماي پموژ  هاي   بمنامه

تدوين استانداردهاي پژوهش  

 آزمايشااهيمحور و خدمات 

41.6 147.0 1.0 334.8 42.6 149.5 

 36.8 87.3 19.0 49.3 69.8 38.0 بمنامه مطالتات زمین شناسي

 
 70.9 3537.8 442.9 524.9 52.7 3012.9 فصل بازرگاني 

بمنامه انجام تشميفات گممكي  

 مسافمان
100.7 38.5 0.0 0.0 100.7 38.5 

بمنامه نظارت بم تنظیم بازار 

 داخلي 
11.7 81.0 0.0 0.0 11.7 81.0 
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بمنامه تحقیق و بازرسي رويه 

 هاي ضد رقابتي 
1.2 79.4 0.0 0.0 1.2 79.4 

بمنامه انجام تشميفات گممكي  

 كاال
1196.3 59.7 20.2 46.9 1216.5 59.5 

بمنامه نظارت بم تشميفات  

 گممكي كاال 
473.0 254.8 83.0 25.7 556.0 178.9 

توسته زيمساخ، كلید بمنامه 

عمومي و امنی، اطالعات 

 تجاري

5.2 78.8 0.5 257.1 5.7 87.1 

بمنامه مديمي، خميد  

 محصوالت اساسي كشاورزي
152.5 62.7 0.0 0.0 152.5 62.7 

بمنامه اصالح و بهبود نظام 

 توزيع 
49.2 97.1 0.0 0.0 49.2 97.1 

رسي كاالها و بمنامه باز

 خدمات عمومي
35.1 77.3 1.0 300.0 36.1 80.1 

بمنامه هماهناي امور  

 هدفمندي يارانه ها 
23.5 71.3 0.4 20.7 23.8 70.2 

 73.5 6.8 0.0 0.0 73.5 6.8 بمنامه بازاريابي چاي داخلي 

 1.9 19.0 11.1 3.5 0.0 15.5 بمنامه توسته فمش دستباف

بمنامه رصد فتالی، هاي مخل  

رقاب، و انحصار در بازار 

 كاالها و خدمات

0.6 79.5 0.0 0.0 0.6 79.5 

بمنامه تسهیل تجاري و 

 توسته تجارت الكتمونیكي 
6.4 67.9 0.0 0.0 6.4 67.9 

بمنامه نظارت بم تنظیم بازار 

 داخلي 
0.0  1.7 13.3 1.7 13.3 

بمنامه تنظیم بازار كاالها و 

 خدمات
58.6 2.2 2.0 1.0 60.6 2.2 

توسته  بمنامه نشم دانش و  

 ارتباطات علمي و تخصصي 
8.2 42.1 2.5 290.6 10.7 66.8 

بمنامه توسته و توانمندسازي  

 تتاوني و تشكل 
66.6 62.7 2.7 13.9 69.3 60.0 

بمنامه توسته سممايه گذاري  

 در بخش 
2.0 601.3 0.0 0.0 2.0 601.3 

بمنامه ساماندهي و بهبود  

تولید و فمآوري بمگ سبز  

 چاي

13.5 73.5 0.3 25.0 13.8 72.3 

بمنامه توسته صادرات كاال و 

 خدمات و مديمي، واردات 
741.9 7.0 400.4 137951.7 1142.3 64.7 

بمنامه توسته زيمساخ، و  

 نظام هاي بهم  بمداري 
44.4 62.7 6.9 12.6 51.3 53.5 
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  در اليحه  وابسته  وسازمانهاي تجارت و  معدنصنعت،   وزارت بودجه صويرت

 1400بودجه 

   :خوردمی چشم به زیر نکات معدن، و صنعت بخش رویکرد با 1400بودجه  الیحه به کالن نگاه در

های خارجی فاینانس شرکتهای  )ناظر بر تضمین وام  3تبصره  براساس بند الف    تسهیل تامین مالي:  .1

هایی که اجرای آن مجوز قانونی وجود دارد  باشد برای طرحیردولتی توسط دولت( مقرر میدولتی و غ

دولت تضمین بالشرط کند. این بند در صورتی که بدرستی اجرا شود بدون افزایش تعهدات پرریسک،  

 ین مالی بخش مولد شود. تواند موجب تسهیل تامدولت می

بستم سممايه .2 ب  4تبصره    گذاري:ايجاد  ارزیالیحه  وام  اعطای  مجوز  بر  ناظر  سوی  - ودجه  از  ریالی 

ای باالدستی  های توسعهتخصصی( از محل منابع در اختیارشان به طرح و تجاری  بانکهای عامل )بانکهای

ای بخش صنعت و معدن )به شرط مشارکت  های توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهوگاز، طرحنفت

از   غیردولتی(  51بیش  بخش  سرمایه  درصدی  روی حملهمچنین  برونگذاری  و  درون  شهری،  ونقل 

 پتروشیمی است.   صنایع  و  کشاورزی تبدیلی و تکمیلی صنایع دریایی و طرحهای

و   میلیارد دالر سره مبلغ تا بری باالی طرحهای باالدسرتی نفت و گاز تعیین سرقف  با توجه به سررمایه

رود بواسرررطه طرحها در این تبصرررره، انتظار میعدم قید هرگونه محدودیتی جهت تامین مالی سرررایر  

های صرنعتی که ریسرک  تر و بازدهی بیشرتر بخش باالدسرتی نفت و گاز نسربت به فعالیتریسرک پایین

انکها به توسرعه بخش  شردن بخش بزرگی از تسرهیالت ارزی ببیشرتر و بازدهی کمتری دارند با معطوف

ها محدود شرود. لذا توصریه  و معدن و دیگر بخش  باالدسرتی نفت و گاز، تامین مالی ارزی بخش صرنعت

شرود حداقل سرقفی برای تسرهیالت ارزی هر یک از موارد شرمول در تبصرره گنجانده شرود. همچنین  می

 شرود تا از داده ز اجازهتخصرصری به صرندوق توسرعه ملی نی و تجاری در این تبصرره عالوه بر بانکهای

 نماید. اقدام ریالی -ارزی تتسهیال اعطای به نسبت اختیار در منابع محل

 مدظله( رهبری معظم مقام  از  مجوز  دریافت  صورت  در شده است  داده اجازه به دولت   4( تبصره  هدر بند )

 توسعه صندوق 1400ورودی سال منابع از  میلیون یورو  پنج  و چهل  و  هشتصد و میلیارد  دو مبلغ  )العالی
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 1399کند. این بند در مقایسه با بودجه سال  شتبردا دولت تضمین با ارزی  تسهیالت صورت به را ملی

که در آن در مقایسه با قانون بودجه سال  های مشمول تفاوت زیادی دارد؛ بطوریاز نظر مقدار و آیتم

اجازه برداشت تا   1399است. بعنوان نمونه در سال شدهبرخی از موارد مشمول حذف و یا اضافه   1399

ملی به دولت داده شده   توسعه میلیون یورو از منابع صندوق  پنج و بیست و چهارصد و میلیارد سقف سه

میلیون یورو کاهش یافته است. همچنین از     580معادل    1400بود که این رقم در الیحه بودجه سال  

 صندوق  در دولت  سرمایه  افزایش  1400مثال، در الیحه بودجه سال    های مشمولنظر تفاوت در آیتم

یورو به طور کامل حفظ شده است و در مقابل اعطای منابع به   میلیون 100 سقف  صادرات تا  ضمانت

تا سقف  رئیس فناوری  و  علمی  معاونت  بنیان  دانش شرکتهای  کارخانه  35جمهور  یورو،   هایمیلیون 

المللی  بین مجامع در  عضویت  میلیون یورو، حق  25جمهور تا سقف  رئیس ریفناو و علمی  معاونت نوآوری

شود به موارد مشمول این بند دو مورد زیر  ون یورو و ... اضافه شده است. پیشنهاد میمیلی  56تا سقف  

 نیز اضاف گردد :

توسرعه صرنایع  های حمایت از تحقیقات و توسرعه صرنایع پیشررفته،  افزایش سررمایه دولت در صرندوق •

ا سرقف ت  های معدنیگذاری فعالیتو بیمه سررمایه  گذاری صرنایع کوچک دریایی و ضرمانت سررمایه

  میلیون یورو 200

زیرساختها و تجهیز ناوگان ژیوفیزیک هوایی کشور و انجام اکتشافات ذخائر معدنی عمقی و توسرعه  •

ناطق امید بخش و پنهان توسررط سررازمان زمین شررناسرری و اکتشررافات معدنی جهت معرفی م

   یورو  میلیون 20گذاری بخش خصوصی و رونق بخشی به معدنکاری عمقی کشور تا سقف سرمایه

ناظر   5بندهای الف، ب و ج تبصره    هاي عمماني و تاثیم مثب، بم رونق بخش صنت،:افزايش هزينه .3

اقتصادی است که به    بر اجازه انتشار اوراق مالی اسالمی ریالی به شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای

 هایت که وزارتخانهرسد. همچنین در بند »ط« این تبصره هم عنوان شده استصویب شورای اقتصاد می

 اقتصاد،  شورای تصویب با و  ذیربط وابسته و تابعه شرکتهای  طریق از نیرو و تجارت  و معدن صنعت، نفت،

در یا  )ریالی  اسالمی مالی اوراق میلیارد پنج  و سی  سقف ارزی(   منظوربه تا  کنند، منتشر ریال  هزار 

 و زیربنایی طرحهای و نفت  وزارت ترکمش  میادین  اولویت با گاز و نفت طرحهای در  گذاری سرمایه
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 این سود و اصل  بازپرداخت برسد. مصرف به و نیرو وزارت و تجارت  و صنعت، معدن  وزارت ایتوسعه

 .شودمی طرح تضمین عایدات تولید و افزایش محل از  مذکور شرکتهای  توسط اوراق

ناظر بر انتشار اسناد    5  بصرهت  »ه«  بند  ها:اي شمك،بهبود فمآيند تامین مالي و ساختار تمازنامه .4

جهت تسویه   میلیارد ریال  هزار دویست  سقف  تا  و   1403سال   پایان  تا  خزانه اسالمی با سررسید سه ساله

 این ای دولت است. بازپرداختهای سرمایهای و تملک داراییینهبدهی به طلبکاران بابت اعتبارات هز

 محل از است موظف کشور کل  داریخزانه  و شودمی یبینپیش کشور کل سنواتی بودجه قوانین در اسناد

با توجه    .کند اقدام آن تسویه به نسبت قانون ( این8شماره ) جدول و مربوطه فصل هایردیف اعتبارات

به مطالبات قابل توجه شرکتهای غیردولتی از دولت بابت ارائه کاال و خدمت و تعویق مطالبات آنها این  

 ای این شرکتها خواهد بود.رایند تامین مالی و ساختار ترازنامهماده واجد تاثیر جدی بر ف 

اوراق مالی اسالمی )ریالی و  ناظر بر اجازه انتشار    5بند »ط« تبصره    گذاري:امكان افزايش سممايه .5

گذاری زیربنایی از طریق  منظور سرمایههای نفت و صنعت و معدن و تجارت بهارزی( توسط وزارتخانه

هاست که باید با تصویب شورای اقتصاد  تضمین اصل و سود آن از محل عایدات پروژه  شرکتهای تابعه و

 تا سقف مشخصی صورت گیرد. 

  در اجرای ماده ،  6بند »و« تبصره    :و توجه به حفظ محیط زيس،  كاهش اثمات مخمب پسماندها .6

 و  اقتصادی امور وزارت  دولتی،  غیر  بخش مشارکت با عادی  پسماندهای ساماندهی به کمک ( قانون6)

 که کاالهایی و قطعات اولیه، مواد هزار ارزش در یک  است موظف مالیاتی  امور سازمان  طریق از دارایی

 160189شماره   درآمدی  ردیف  به را  حاصله منابع و  کرده اخذ  را است بازیافت قابل آنها  از  قسمتی  یا  تمام 

 توسط قانون، این ابالغ از پس  ماه دو داکثرح الذکر فوق و کاالها قطعات اولیه، مواد  فهرست نماید. واریز

 حفاظت سازمان  تایید با  که کنندگانی  وارد و شود. تولیدکنندگانمی اعالم و تعیین زیست محیط سازمان 

 اند، نموده اقدام خود کاالهای  و قطعات اولیه، مواد از حاصل پسماند بازیافت نسبت به زیست محیط

   شوند. نمی عوارض این  مشمول

تهاتم  اقدام .7 »  :ايتوسته سازمانهاي مطالبات به  می  7تبصره    «هربند  داده  اجازه  دولت  شود  به 

)ایدرو( و توسعه و نوسازی    های گسترش و نوسازی صنایع ایرانسازمان  1397مطالبات قبل از سال  
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)ایمیدرو( بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن    معادن و صنایع معدنی ایران

رکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به  های مذکور و وزارت نفت از طریق شهمچنین مطالبات سازمان و

قوانین مربوط    سیاستهای اجرای  قانون موضوع تکالیف انجام  به مشروطآنها از واگذاری سهام مطابق 

  هزار میلیارد   هدرا با بدهی آنها به دولت بابت »مالیات« و »سود سهام« تا سقف    چهارم  و  چهل اصل  کلی 

شود عالوه بر کند. در این راستا پیشنهاد میصورت جمعی ر خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر  ریال به

ای و شرکتهای تابعه دولتی که  ( سازمانهای توسعه32های خزانه و ماده )از بدهی  مالیات و سود سهام

از   توسعه  %50بیش  سازمانهای  به  متعلق  آنها  است  سهام  هزارسقف    تا ای  لیارد  می  سی 

 . دنتهاتر کن  و یا ........ خرجی از طریق گردش خزانه -صورت جمعی به ریال ( 30.000.000.000.000)

 ( 35ماده ) نمودن اجرائی  راستای کشوردر   :مالي  نظام ارتقاي و پذيمرقاب، تولید موانع رفع قانون .8

 کشور« در کل داریخزانه به »واریز عبارت  ر،کشو مالی  نظام  ارتقای  و پذیررقابت تولید  موانع رفع قانون

کشور«   کل داریخزانه نزد دولتی شرکتهای درآمد تمرکز وجوه حساب به عبارت »واریز به ماده این

 مجوز صدور از حاصل درآمدهای است موظف تجارت  و معدن صنعت،  اصالح شده است. همچنین وزارت

به   1400سال   طی دخانی  محصوالت تولید و  اتوارد بابت دریافتی انحصار حق و دخانیات توزیع را 

 قانون ( این5شماره ) جدول  130421ردیف   موضوع کشور  کل داریخزانه نزد عمومی  درآمد حساب 

   .کند  واریز

دولت مکلف    1400الیحه بودجه    11طبق بند »ج« تبصره    :بازار و توزيع تأمین   بم نظارت و بازرسي  .9

  200 حکومتی تا مبلغ تعزیرات قانون اصالح قانون موضوع دریافتی جرایم از  حاصل شده است از وجوه

)سازمان دادگستری  وزارت  به  را  تومان   ارتقای  و  اندازی راه هزینه بابت حکومتی(  تعزیرات میلیارد 

 جهت انجام  تجارت و معدن  صنعت، وزارت و بازار  بر نظارت و  بازرسی بازار، تنظیم به مربوط هایسامانه

 اقالم،  کلیه بازار و توزیع تأمین، بر نظارت و  بازرسی به مربوط هزینه کسری تأمین و حولهم هایمأموریت

 پرداخت نماید.  نظارتی های طرح مشمول

 بودجه قانون همانند  کشور کل 1400 سال بودجه الیحه  :تولید رونق و  اشتغال تسهیالت اعطاي .10

 متمرکز تولید  رونق و اشتغال  هیالتتس اعطای و   18تبصره   به عمدتاً  1399تا  1397 های پیشسال
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موجود و   اشتغال  تثبیت  مولد، اشتغال هایبرنامه صرف اجرای باید تبصره این  نظر مورد منابع که است

عمده بازار سیاستهای اجرای از   حمایت از  رویکرد تغییر تبصره، این در  دولت جدید نگاه ترینشود. 

تثبیت   و مولد  اشتغال ایجاد هایبرنامه  اجرای  به رح شدهمط اولویتهای با  زااشتغال تولیدی هایطرح

زا  اشتغال طرحهای  از حمایت جای به زااشتغال هایبرنامه از حمایت دیگر عبارت است. به موجود اشتغال

 نرخ یارانه ،شدهاداره وجوه قالب شده است اعتبارات را در داده اجازه دولت است. همچنین به شده عنوان

 ایجاد تولید، جهش هایاجرای برنامه  برای و ترکیب  مورد حسب بانکی  تسهیالت با عوضبال کمک سود،

 ، اجرای19کووید   بیماری  از دیده آسیب کارهای و کسب  به کمک موجود، اشتغال  تثبیت  و مولد  اشتغال 

 ، 1397سالهای   بودجه قوانین  18تبصره  بند »الف«   هایبرنامه  اجرای تکمیل و کار بازار هایسیاست

 1کند. هزینه  کشور کل 1399، 1398

 ،1400سال   بودجه الیحه در معدنی صنایع و معدن بخش بر حاکم رویکردهای  :و بخشي  استاني  ناا  .11

هزینه   صنعت، معدن و تجارت در    وزارتخانه نظارت  امر، این  تحقق الزمه که  است  و بخشی  استانی  نگاه

 .است سرزمین آمایش و ملی  های راستای اولویت در استانی اعتبارات  این  کرد

  

 
 معدن صنعت، اجتماعي، رفاه و  کار تعاون، هايوزارتخانه  همکاري با و  کشور بودجه و  برنامه سازمان پیشنهاد به بند این اجرائي نامهآیین 1
 .رسدمي  وزیران هیأت تصویببه و  شودمي تهیه ...و  تجارت  و 
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 بنديجمع

کل    1399و مقایسه آن با قانون بودجه سال    1400هدف از این گزارش ارایه تصویری از الیحه بودجه سال  

  وزارت   ایمجری/برنامه  های دستگاه  ایسرمایه  های دارایی  تملک  و   ایهزینه  اعتبارات  کشور و همچنین مقایسه

های این باشد. اهم یافته می   1399  بودجه سال   قانون    با   1400  سال   بودجه   الیحه   در   تجارت  و  معدن  صنعت،

 گزارش به شرح زیر است:  

 است  تومان   میلیارد  هزار   2435/ 7بر    بالغ   مصارف   و   منابع   حیث   از   کشور   کل   1400  سال   بودجه   الیحه •

درصد   20/ 2کشور    کل   1399  سال   بودجه   مصوب قانون   تومان  میلیارد   هزار  2026/ 6  رقم  به   نسبت  که 

 شده   بینی   تومان پیش   11500  نرخ دالر در این الیحه برای واردات کاالهای اساسی   . داشته است   رشد 

 است. 

-ای و واگذاری داراییهای سرمایهاز حیث درآمدها، واگذاری دارایی  1400منابع الیحه بودجه سال   •

درصد تغییر    9/70و    8/109،  0/10به ترتیب با    1399ای مالی نسبت به مصوب قانون بودجه سال  ه

ها، منابع  هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش سهم مالیات  5/298و    3/225،  6/317به  

های دولتی، فروش انواع اوراق  ری شرکتهای نفتی، فروش سهام و واگذاحاصل از نفت و فرآورده

 کل کشور است.  1400مالی اسالمی در تامین مالی بودجه سال 

های  ای و تملک داراییهای سرمایهها، تملک داراییاز حیث هزینه  1400رف الیحه بودجه سال  مصا •

د تغییر  درص  3/113و    3/18،  1/46به ترتیب با    1399مالی نیز نسبت به مصوب قانون بودجه سال  

 درصدی بودجه   1/46هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش    3/100و    0/104،  0/637به  

-درصدی تملک دارایی  3/113باشد. ضمن اینکه افزایش  درصدی بودجه عمرانی می  3/18جاری و  

 ای مالی ناشی از بازپرداخت اصل اوراق مالی است.  ه

باشد که تومان می   میلیارد  هزار  -4/319تراز عملیاتی    1400ه  براساس وضعیت ارقام در الیحه بودج •

درصدی در   521/ 5ای با افزایش  فته است و تراز سرمایه افزایش یا   1399درصد نسبت به سال    116.9
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با   1400تومان رسیده است. تراز مالی نیز در سال    میلیارد  هزار   121/ 2به    1399مقایسه با سال  

 تومان رسیده است.   میلیارد هزار   198/ 2به    1399قانون بودجه سال  درصد نسبت به  55/ 2افزایش  

تملکاعتبارات هزینه • اعتبارات  و  و  های سرمایهدارایی  ای  ای حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن 

درصد تغییر نسبت به قانون بودجه    4/45و    4/47به ترتیب با    1400تجارت در الیحه بودجه سال  

با    0/1811و    9/653به    1399 آن  تومان رسیده است و سرجمع  به   9/45میلیارد  تغییر  درصد 

 میلیارد تومان افزایش یافته است. 9/2464

ای و  های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین مجموع اعتبارات هزینهدر دستگاه •

دارایی تملک  سرمایهاعتبارات  بودجه  های  الیحه  در  تجارت،  دستگاهبرای    1400ای  توسعه  های 

شناسی و اکتشافات معدنی کشور به صنعتی و سازمان زمین  هایشهرک  و  کوچک   صنایع  سازمان

 باشد.میلیارد تومان می 141/ 8و  3/167، 3/1119ا ترتیب ب

ای وزارت صنعت، معدن و تجارت  ای برنامههای سرمایهای و اعتبارات تملک داراییاعتبارات هزینه •

درصد تغییر نسبت به مصوب قانون بودجه    - 3/2و    9/47به ترتیب با    1399ه بودجه سال  در الیح

درصد تغییر به   7/15مان رسیده است و سرجمع آن با  میلیارد تو  1/1478و    5/1260به    1398

 میلیارد تومان افزایش یافته است. 7/2738

ای وزارت ای برنامه های سرمایه ارایی ای و اعتبارات تملک دبیشترین افزایش در مجموع اعتبارات هزینه  •

 به برنامه مربوط    1399نسبت به مصوب قانون بودجه    1400صنعت، معدن و تجارت در الیحه بودجه  

بخش،   در  گذاری  سرمایه  توسعه  بنیان، برنامه  دانش  و  رفته  پیش  صنایع   توسعه  و  فناوری  سطح   ارتقای

استاندارد به ترتیب با   عمومی   سازی   فرهنگ   و  ترویج   برنامه کاال و    گمرکی   تشریفات  بر   نظارت  برنامه 

 باشد.درصد می   149/ 5.  178/ 9،  601/ 3،  41869/ 7

 بینی شده جهت تنظیم ای پیشای برنامههای سرمایهبارات تملک داراییای و اعت اعتبارات هزینه •

باشد  لیارد تومان میمی  0/2و    6/58به ترتیب بالغ بر    1400بازار کاالها و خدمات در الیحه بودجه  

سال   بودجه  قانون  مصوب  به  نسبت  و   0/1و    2/2در حدود    1399که  است  داشته  رشد  درصد 

میلیارد تومان افزایش یافته است شایان ذکر است مجموع   6/60یر به  درصد تغی  2/2سرجمع آن با  
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 تنظیم  بر نظارت بینی شده جهت  ای پیشهای سرمایهای و اعتبارات تملک داراییاعتبارات هزینه

باشد که نسبت به مصوب قانون بودجه  میلیارد تومان می  7/1و    0داخلی نیز به ترتیب بالغ بر   بازار

 درصد افزایش داشته است.  3/13و  0ب به ترتی 1399سال 

بینی شده جهت بهبود فضای کسب و کار و اصالح و بهبود نظام  ای پیشای برنامهاعتبارات هزینه •

باشد که نسبت به میلیارد تومان می  2/49و    3/14به ترتیب بالغ بر    1400ه بودجه  توزیع در الیح

صد تغییر داشته است شایان ذکر است در  1/97و    - 2/70معادل    1399مصوب قانون بودجه سال  

 ای در نظر گرفته نشده است. های سرمایههای اخیرالذکر اعتبارات تملک داراییبرای برنامه

وری معادن در  ای جهت برنامه ارتقاء بهرههای سرمایهو اعتبارات تملک دارایی  ای اعتبارات هزینه •

رشد داشته است   3/46و    9/18ه ترتیب  ب  1399نسبت به مصوب قانون بودجه    1400الیحه بودجه  

 0/1386معدنی به ترتیب    و  صنعتی   های زیرساخت  و   معادن   صنایع،   توسعه  و   ایجاد   هر چند برنامه

 ایش داشته است.درصد افز 3/38و 
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