
1402مروری بر الیحه بودجه 
(با تاکید بر بودجه عمومی)

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی
1401اسفند انااتق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهر



:توانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نماییدزیر میاز طریق پست الکترونیکی
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.استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است

مهسا رجبی نژاد: تهیه کننده

عاطفه قاسمیان: ناظر

واحد گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی 

های اقتصادیمعاونت بررسی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

1401اسفند 



اهی اقتصادیمعاونت ربرسی

فهرست مطالب
1402المللی پول از اقتصاد ایران در سال بینی صندوق بینپیش

1402های کالن الیحه بودجه رویکردها و سیاست

روند بودجه عمومی

منابع

مصارف

تراز

درآمدها( 1: منابع الیحه بودجه

درآمدهای مالیاتی( 1-1: منابع الیحه بودجه

مالیات بر ثروت( 1-1-1: منابع الیحه بودجه

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت( 1-2: منابع الیحه بودجه

ایهای سرمایهواگذاری دارایی( 2: منابع الیحه بودجه

های مالیواگذاری دارایی( 3: منابع الیحه بودجه

هاهزینه( 1: مصارف الیحه بودجه

ایهای سرمایهتملک دارایی( 2: مصارف الیحه بودجه

های مالیتملک دارایی( 3: مصارف الیحه بودجه

های تحلیلی بودجهنسبت

(اوراق مالی اسالمی)تأمین مالی داخلی -5تبصره 

تصویر کالن بودجه استان تهران

بودجه و بخش خصوصی

1401نقاط قوت الیحه بودجه 

1401نقاط ضعف الیحه بودجه 



اهی اقتصادیمعاونت ربرسی

1402المللی پول از اقتصاد ایران در سال بینی صندوق بینپیش

رشد اقتصادی

نرخ تورم

حجم صادرات کاال و خدمات
(تغییر نسبت به سال قبل)

نرخ بیکاری

درصد2

درصد40

حجم واردات کاال و خدمات
(تغییر نسبت به سال قبل)

درصد4.4منفی 

درصد12.8منفی 

درصد9.6

میلیارد دالر30.2تراز حساب جاری

نسبت تراز حساب جاری
GDPبه 

درصد1.5



اهی اقتصادیمعاونت ربرسی

1402های کالن الیحه بودجه رویکردها و سیاست

ایجاد ثبات اقتصادی

عدالت محوری

کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصالح ساختار بودجه

ایهای پیشران و مهم توسعهاجرای طرح

های فعال بازار کاراجرای سیاست

(درصد رشد هدف8)تداوم رشد با ثبات اقتصادی : الف

(درصد40: تورم هدف)کنترل تورم : ب



روند بودجه عمومی
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1402تا 1392روند بودجه عمومی دولت از سال 

درصدی درآمد نفتی مورد انتظار در الیحه 25رشد درصدی بودجه عمومی و 42رشد 
1401در مقایسه با قانون بودجه 1402بودجه 

منابع بودجه عمومی
های نفتیو فرآوردهمنابع حاصل از نفت

(هزارمیلیارد تومان)
1402،91.7بودجهالیحهدرکشورعمومیبودجههزارمیلیاردتومان2164رقمکلاز

معادلدرصد8.3ودولتعمومیمنابعبهمتعلقهزارمیلیاردتومان1984معادلدرصد
.استدولتاختصاصیدرآمدهایبهمربوطهزارمیلیاردتومان180

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



روند بودجه عمومی
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)درصد(نرخ رشد ساالنه بودجه عمومی دولت 

نرخ رشد اسمی بودجه
نرخ  رشد واقعی بودجه

رشد واقعی مثبت بودجه عمومی در الیحه بودجه سال
1402

کنندهارقام واقعی؛ تعدیل شده بر اساس تورم مصرف* 
.استفاده شده است2022المللی پول در اکتبر بینی صندوق بیناز پیش1402و 1401های برای تورم سال**

در مقایسه با قانون بودجه 1402رشد اسمی الیحه بودجه سال 
درصد بوده است که با در نظر گرفتن تورم42سال قبل حدود 

رشد واقعی آن )المللی پولبینی صندوق بینپیش)درصدی 40
.درصد خواهد بود2در مقایسه با سال قبل حدود 

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



منابع

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

الیحه بودجه 
1402

بودجه مصوب 
1401

درصد تغییرات الیحه
نسبت به1402بودجه 

1401مصوب سال 

درآمدها

ایهای سرمایهواگذاری دارایی

های مالیواگذاری دارایی

جمع منابع عمومی دولت

978.2

711.8

294

1984

697.7

519.6

176.8

1394

40.2

37

66.3

42.3

(هزارمیلیارد تومان)

یحهالدردولتعمومیمنابعبرایشدهگرفتهنظردررقم
رشدکهبودهتومانهزارمیلیارد1402،1984بودجه
تجربه1401بودجهقانونبامقایسهدررادرصدی42.3
.استکرده

هایداراییواگذاریدرآمدها،بودجه،منابعسمتدر
سهمترتیببهمالیهایداراییواگذاریوایسرمایه

خودبهرادرصدی15ودرصد36درصد،49حدود
بهنسبت1402سالبودجهالیحهدر.انددادهاختصاص

هایداراییواگذاریسهماز،1401بودجهقانون
1.4وواحددرصد0.7ترتیببهدرآمدهاوایسرمایه

واگذاریسهمبهمقابلدروشدهکاستهواحددرصد
.استشدهافزودهواحددرصد2.1حدودمالی،هایدارایی
واگذاری،1402بودجهالیحهدراستذکرشایان
1401سالبودجهقانونبهنسبتایسرمایههایدارایی

.(درصد66.3)استداشتهراافزایشبیشترین

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



مصارف

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

الیحه بودجه 
1402

بودجه مصوب 
1401

درصد تغییرات الیحه
نسبت به1402بودجه 

1401مصوب سال 

هاهزینه

ایهای سرمایهتملک دارایی

های مالیتملک دارایی

جمع مصارف عمومی دولت

1454.3

327.9

201.8

1984

999

260.1

135

1394

45.6

26.1

49.5

42.3

(هزارمیلیارد تومان)

سهمباهاهزینه،1402بودجهالیحهمصارفسمتدر
بیشتریندولت،عمومیمصارفکلازدرصدی73

تملکآنازپس.استدادهاختصاصخودبهراسهم
بهمالیهاییداراییتملکوایسرمایههایدارایی
.دارندقراردرصد10ودرصد17سهمباترتیب

تملک،1402بودجهالیحهدرمذکوراقالممیاندر
بامقایسهدردررادرصدی49.5رشدمالیهایدارایی
وهاهزینه.استکردهتجربه1401بودجهقانون
1402بودجهالیحهدرنیزایسرمایههایداراییتملک
ودرصد45.6ترتیببه1401بودجهقانونبهنسبت
.اندیافتهافزایشدرصد26.1

بامقایسهدر1402بودجهالیحهدراستذکرشایان
هایداراییتملکسهماز،1401مصوببودجه

بهمقابلدروکاستهواحددرصد2حدودایسرمایه
1.6ترتیببهمالیهایداراییتملکوهاهزینهسهم

.استشدهاضافهواحددرصد0.5وواحددرصد

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



تراز

هاهزینه

ایهای سرمایهتملک دارایی

های مالیتملک دارایی

درآمدها

ایهای سرمایهواگذاری دارایی

های مالیواگذاری دارایی

978

712

294

1454

328

202

تراز عملیاتی

476-

خالص 
های دارایی

ایسرمایه
384

خالص 
های دارایی

مالی
92

منابع(هزارمیلیارد تومان) مصارف
1984 1984

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

ه نسبت به قانون بودج1402تضعیف تراز عملیاتی الیحه 
هزارمیلیارد تومان175به میزان حدود 1401

هایپوشش کسری تراز عملیاتی توسط تراز دارایی
%(  19حدود )های مالی و دارایی%( 81حدود )ای سرمایه

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



درآمدها( 1: منابع الیحه بودجه

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

درآمدهای 
مالیاتی

درآمدهای 
حاصل از 

مالکیت دولت 

درآمدهای حاصل 
از فروش کاال و 

خدمات

درآمدهای 
حاصل از جرایم 

و خسارات

درآمدهای 
متفرقه

826.3

96

26.6
8 21.3

(هزارمیلیارد تومان)

مالکیتازحاصلدرآمدهایمالیاتی،درآمدهایافزایش
مقابلدرخدمات؛وکاالفروشحاصلدرآمدهایودولت

وجرایمازحاصلدرآمدهایبهاختصاصیمبالغکاهش
1402بودجهالیحهدرمتفرقهدرآمدهایوخسارات

1401بودجهقانونبهنسبت

561.7

87.5

18.6
8.6

23.2

1401قانون بودجه 

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی

1402بودجه هالیح



درآمدهای مالیاتی( 1-1: منابع الیحه بودجه

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

(هزارمیلیارد تومان)

مالیاتی،درآمدهایزیرمجموعهبندهایمیاندر

بهخدماتوکاالبرمالیاتوحقوقیاشخاصمالیات

بیشتریندرصد،30ودرصد35.5سهمباترتیب

اختصاصخودبهرامالیاتیدرآمدهایازسهم

گرفتهدرنظرمنابعازدرصد65.5درواقع،.اندداده

1402بودجهالیحهدرمالیاتیدرآمدهایبرایشده

.استبنددواینمحلاز

مقایسهدر1402بودجهالیحهدرمالیاتیدرآمدهای

تجربهرادرصدی47.1رشد1401سالبودجهبا

ازدرصدواحد28.7حقوقیاشخاصمالیاتکهکرده

.استدادهاختصاصخودبهرارشداین

نسبت 1402تغییر الیحه 1402الیحه 1401قانون شرح
1401به قانون 

درآمدهای سهم در رشد 
(احد درصدو)مالیاتی

28.7%132.6293.7121.4مالیات اشخاص حقوقی

25.5%112.1255.5128مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی

2.3%7.520.5172.9های دولتیمالیات عملکرد شرکت

های اقتصادی، نهادها و مالیات بنگاه
بنیادهای انقالب اسالمی

1.51.481%-0.003-

ها و موسسات وابسته به مالیات شرکت
(خرجی-جمعی)آستان قدس رضوی

0.10.3224.2%0.04

6.5%84.2120.843.5مالیات بر درآمد

مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی

مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی

مالیات بر مشاغل

24.3

23.4

23.5

30.6

39.2

40.9

26.1%

67.6%

74%

1.1

2.8

3.1

1.7%27.537.335.5مالیات بر ثروت

3.4%107.2126.317.8مالیات بر واردات

2.2%18.831.466.3حقوق ورودی خودرو

7%209.1248.218.7مالیات بر کاال و خدمات

1.7%149.4158.76.3مالیات بر ارزش افزوده

1%81.987.66.9حقوق ورودی سایر کاالها

مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل

گذاری خودرومالیات شماره

3.9

2.2

13.1

11.1

234.8%

403%

1.6

1.6

-%561.7826.347.1کل درآمد مالیاتی
0.3%12.9186...درآمد حاصل از صادرات مواد خام و 

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



مالیات بر ثروت( 1-1-1: منابع الیحه بودجه

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

(هزارمیلیارد تومان)

1401قانون بودجه 

1.4

1.6

10.3

مالیات بر ارث

مالیات نقل و انتقال سرقفلی

مالیات نقل و انتقال سهام

3.2

3.8

9.1

مالیات بر واحد مسکونی گران قیمت

مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت 
گران قیمت

درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی 
خالی از سکنه

0.7

5

2

0.7

7

2

7.7مالیات نقل و انتقال امالک4

سایر 2.53.7

مالیات بر 
ثروت

37.3
27.5

استدادهاختصاصخودبهراثروتبرمالیاتاجزایازسهمبیشترینتومانمیلیاردهزار9.1رقمبا،1402بودجهالیحهدرسهامانتقالونقلبرمالیات
الیحهدرثروتبرمالیاتاجزایسایر.استیافتهکاهشدرصد12حدود1401بودجهقانونبامقایسهدررقماینکهاستدرحالیاین؛(درصد20.8)

کهقیمتگرانمسکونیواحدبرمالیاتوسکنهازخالیمسکونیواحدهایبرمالیاتازحاصلدرآمدجزبه،1401بودجهقانونبامقایسهدر1402بودجه
.استبودههمراهافزایشبانکرده،تغییری

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی

1402بودجه هالیح



درآمدهای حاصل از مالکیت دولت( 1-2: منابع الیحه بودجه

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

درآمدهای 
حاصل از 

مالکیت دولت 

826.3

96

(هزارمیلیارد تومان)

دردولتمالکیتازحاصلدرآمدهایاجزایمیاندرشودمیمشاهدهکههمانطور
خودهبراسهمبیشتریندولتمالکیتازحاصلدرآمدهایسایر،1402بودجهالیحه

هبودجقانونبهنسبتبخشایناجزایمقایسه.(درصد64.3)استدادهاختصاص
اجارهازحاصلدرآمدواندبودههمراهافزایشباآناجزایکلیهدهدمینشان1401

.(درصد51حدود)استکردهتجربهرابیشتریرشد

87.5

1401قانون بودجه 

های دولتیسود  سهام شرکت

درآمدهای حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

34

0.3

61.7

26

0.2

61.2

های دولتیسود  سهام شرکت

درآمدهای حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

34

0.3

61.7

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی

1402بودجه هالیح



ایهای سرمایهواگذاری دارایی( 2: منابع الیحه بودجه

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

ازحاصلمنابعبهمتعلق(درصد85حدود)سهمبیشترین،1402بودجهالیحهدرایسرمایههایداراییواگذاریاقالممیاندر
نفتیهایفرآوردهونفتازحاصلمنابعسهماز،1401بودجهقانونبهنسبتالیحهایندر.استبودهنفتیهایفرآوردهونفت

.ستاشدهافزودهمنقول،غیرومنقولاموالواگذاریوفروشازحاصلمنابعسهمبهمقابلدروکاستهدرصدواحد10حدود

(هزارمیلیارد تومان)

ایهای سرمایهواگذاری دارایی

711.8

603.8های نفتیمنابع حاصل از نفت و فرآورده

(اس.تی.تسعیر به نرخ ای)منابع حاصل از صادرات نفت 

(اس.تی.تسعیر به نرخ ای)منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی 

های کشاورزیمنابع حاصل از یک در هزار ارزش نفت خام تولیدی موضوع برقی کردن چاه

های نفتی و میعانات گازیمنابع حاصل از صادرات فرآورده

438.3

84
65.2

16.2

0.0001

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول 108

(11بند ه تبصره )های منقول و غیرمنقول مازاد دولت منابع حاصل از فروش اموال دارایی 99.5
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال تملیکی 6

ایهای سرمایههای تملک داراییمنابع حاصل از واگذاری طرح

سایر

2.5

0.1

رسای

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



های مالیواگذاری دارایی( 3: منابع الیحه بودجه

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

مالیواگذاری دارایی 

294

(هزارمیلیارد تومان)

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی

185 های دولتیمنابع حاصل از واگذاری شرکت

های بالعوضها و کمکمنابع حاصل از دریافت اصل وام106

1.9 های  قبلهای سالمنابع حاصل از برگشتی پرداخت

1.1

63حدودسهمبااسالمیومالیاوراقانواعواگذاریوفروشازحاصلمنابع،1402بودجهالیحهدرمالیهایداراییواگذاریاقالممیاندر
منابعسهماز،1401بودجهقانونبامقایسهدر1402بودجهالیحهدراستذکرشایان.استدادهاختصاصخودبهراسهمبیشتریندرصد،
هایالسهایپرداختبرگشتیازحاصلمنابعوبالعوضهایکمکوهاواماصلدریافتازحاصلمنابعدولتی،هایشرکتواگذاریازحاصل

ومالیاوراقانواعواگذاریوفروشازحاصلمنابعسهمبهمقابلدروکاستهدرصدواحد0.2وواحددرصد0.3درصد،واحد4.1ترتیببهقبل
.استشدهافزودهواحددرصد4.7اسالمی،

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



هاهزینه( 1: مصارف الیحه بودجه

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

جبران خدمات 
کارکنان

استفاده از 
کاالها و 
خدمات

های هزینه
اموال و دارایی یارانه

های کمک
بالعوض

رفاه اجتماعی

405.1

0.03

81.7

21.3
24.1

586

هاسایر هزینه

336

رانجبواجتماعیرفاهبراییافتهتخصیصهایهزینهسهم(هزارمیلیارد تومان)
به،1402الیحهجاریهایهزینهمجموعازکارکنانخدمات
.استبودهدرصد28ودرصد40حدودترتیب

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



ایهای سرمایهتملک دارایی( 2: مصارف الیحه بودجه

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

(هزارمیلیارد تومان)

ساختمان و سایر مستحدثات

آالت و تجهیزاتماشین

های تولید نشدهسایر دارایی

زمین

های ثابتسایر دارایی

اقالم گرانبها

207

63.7

47.5

9.5

0.3

0.02

هبای،سرمایههایداراییتملکمجموعازتجهیزاتوآالتماشینوساختمانسهم،1402الیحهدر
قالبدردولتمولدگذاریسرمایهبخشدیگرعبارتیبهاست،درصد19.4ودرصد63.1ترتیب
ابمقایسهدربخش،این.دهدمیپوششراعمرانیهایهزینهکلازدرصد20حدودتنهاآالتماشین

.استداشتهرشددرصد89حدود1401بودجهالیحهدرمندرجرقم

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



های مالیتملک دارایی( 3: مصارف الیحه بودجه

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

(هزارمیلیارد تومان)
باز پرداخت اصل 

اوراق مالی

اعتبارات موضوع 
واگذاری سهام

3.8

173.5

بازپرداخت 
اصل تسهیالت 

بانکی

1.3

تعهدات 
پرداخت نشده 

سالهای قبل

5

بازپرداخت اصل 
وامهای خارجی و 

تعهدات 

18.2

تملکزیرمجموعهبندهایمیاندر
،1402بودجهالیحهدرمالیهایدارایی

تبازپرداخومالیاوراقاصلبازپرداخت
بهتعهداتوخارجیهایواماصل

درصد9ودرصد86سهمباترتیب
اختصاصخودبهراسهمبیشترین

.اندداده
هایهزینهازدرصد2.5حدود

هایداراییتملکبرایشدهدرنظرگرفته
تعهداتبهنیز1402الیحهدرمالی

اختصاصقبلهایسالنشدهپرداخت
.استیافته

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



های تحلیلی بودجهنسبت

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

1401در مقایسه با الیحه 1402رویکرد الیحه  1402الیحه  1401الیحه  هانسبت

های جاری از طریق درآمدهای جاریکاهش میزان پوشش هزینه 67% 69% ایهای هزینهنسبت درآمدها به پرداخت

آمدهایدرکردهزینهبهنسبتدولترویکردتوجهقابلتغییر
عمرانیهایپروژهدرنفتی

54% 80% ای به فروش نفت خامهای سرمایهنسبت تملک دارایی

های ههای عمرانی در مقایسه با هزینتوجه کمتر دولت به هزینه
جاری در مقایسه با سال قبل

22.5% 26% ایهای هزینهای به پرداختهای سرمایهنسبت تملک دارایی

های جاری و ای از هزینهدهی بخش قابل مالحظهپوشش
یهای عمرانی از طریق درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتهزینه

95% 88%
ای به مجموع های سرمایهنسبت مجموع درآمدها و واگذاری دارایی

ایهای سرمایهای و تملک داراییهای هزینهپرداخت

ن بودجه دهی بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی برای تامیاولویت
1402عمومی 

42% 38% سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه دولت

یکاهش سهم مالیات بر ارزش افزوده در وصول درآمدهای مالیات 19% 28% سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



(اوراق مالی اسالمی)تأمین مالی داخلی -5تبصره 

بینی شدهمبلغ پیش شرح ردیف

هزار میلیارد تومان10 دولتیهایشرکتتوسطاسالمیمالیاوراقانتشار 1

هزار میلیارد تومان185 مصارفمالیتامینبرایدولتتوسطاسالمیمالیاوراقانواعانتشار 2

هزار میلیارد تومان 10
بهاآنهبهوابستههایسازمانوهاشهرداریتوسطاسالمیمالیاوراقانواعانتشار
عمومینقلوحملتوسعهمنظور

3

هزار میلیارد تومان 12

بهاآنهبهوابستههایسازمانوهاشهرداریتوسطاسالمیمالیاوراقانواعانتشار
وپسماندمدیریتشهری،هایساختزیروعمومینقلوحملتوسعهمنظور

وینشینحاشیهساماندهیوفرسودههایبافتبازسازیسوز،زبالههاینیروگاه
کشوروزارتتاییدباغیررسمیهایسکونتگاه

4

هزار میلیارد تومان 30
بربقمنطاسالمیخزانهاسنادجملهازدولتتوسطاسالمیمالیاوراقانواعانتشار
اسالمیعقودچارچوبدرومقرراتوقوانین

5

1402الیحه بودجه 5بینی شده برای انتشار اوراق مالی اسالمی در تبصره مبالغ پیش

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



تصویر کالن بودجه استان تهران

(هزارمیلیارد تومان)

درآمد عمومی

هادریافت

308.70.772.5

هاپرداخت

2.1

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

(هزارمیلیارد تومان)

هزینه عمومیدرآمد اختصاصی
های تملک دارایی

ایسرمایه

0.77

هزینه اختصاصی

زاتهراناستانعمومیهزینهوعمومیمنابعمجموعسهم
ودجهبالیحهدراستانیعمومیهایهزینهوعمومیمنابعکل

.استبودهدرصد6.7ودرصد4.95حدودترتیببه1402

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



بودجه و بخش خصوصی
1402های مرتبط با بخش خصوصی در الیحه بودجه تبصره



نفت و روابط مالی آن با 
توسعه ملیصندوق / دولت

های دولتی و شرکت
واگذاری آنها

4موضوع بند الف تبصره 

1موضوع بند الف تبصره 

وازگصادراتخالصوگازیمیعاناتخام،نفتصادراتازحاصلمنابعازملیتوسعهصندوقدرصدی40سهمتعیینبودجه و بخش خصوصی
منابعوصولبامتناسبوسالطولدرمرکزیبانکتوسطوجوهاینواریزلزوم

نفت و روابط مالی آن با 
توسعه ملیصندوق / دولت

1موضوع بند ی تبصره 

مصرفجهتکشور،بودجهوبرنامهسازمانتأییدازپسبند،این(1)جزءسقفدرمسلحنیروهایکلستادبهاجازه
ظرفیتفزایشابهنسبتکهکوچکیخصوصیهایپاالیشگاهدرپاالیشطریقازگازیمیعاناتوخامنفتسهمیه

.اندنمودهاقدامخودتولید

2موضوع بند ه تبصره 

وبورسدردهشپذیرفتههایشرکتنشدهتقسیمسودازبخشآندرآمدمالیاتبرایمالیاتیصفرنرخدرنظرگرفتن
تقسیمعدمبههاآنترغیبوشرکتهاایندرگذاریسرمایهتشویقمنظوربهیابدمیانتقالسرمایهحساببهکهفرابورس

هایبخشعهتوسنتیجهدروسرمایهافزایشبرایآنالزمحاصلمنابعازاستفادهواکتسابیسودازبیشتریبخش
1402سالدرشغلیجدیدهایفرصتایجادوتولیدی

های دولتی و شرکت
واگذاری آنها

2موضوع بند و تبصره 

برایمربوط،روزیتاییدباتومانمیلیاردهزارمبلغتادولتایتوسعههایسازمانوهاشرکتداخلیمنابعتخصیصاجازه
وداخلساختازحمایتخدمات،وکاالصادراتتولید،ورشدتحققهایبرنامهدرگذاریسرمایهبهکمک
باریاعتوفنیهایکمکشده،ادارهوجوهصورتبهتعاونیوخصوصیهایبخشتوسطایتوسعههای(پروژه)طرح

سودنرخالتفاوتمابهپرداختو

های دولتی و شرکت
واگذاری آنها

هایبورسدراالییکسپردهگواهیقالبدرکهکاالهاییکلیهافزودهارزشبرمالیاتبرایمالیاتیصفرنرخدرنظرگرفتن2موضوع بند ح تبصره 
ازحمایتورمنظبهگیرند،میقرارمبادلهموردکاالییهایبورسازیکهردرکهمادامیشوند،میپذیرشکشورکاالیی
کاالبرمبتنیابزارهایمعامالتتسهیلهمچنینومالیابزارهایتوسعه

مشارکت با بخش 
غیردولتی برای اجرای 

طرحها

/رحطازبرداریبهرهوتکمیلاجرا،بهاقدامجهتدرهاشهرداریواصلیاجراییهایدستگاهسایروهاوزارتخانهبهاجازه
اعتباراتسرجمعدرصد10حداکثرصرفباغیردولتیوخصوصیبخشباایسرمایههایداراییتملکهایپروژه
استفادهباها(پروژه)طرحایندرمشارکتبرایمنابعتأمینبرایاجرائیدستگاههربهمربوطایسرمایههایداراییتملک

1383مصوب-مناقصاتبرگزاریقانونرعایتباخصوصیوعمومیمشارکتهایروشاز اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



بودجه و بخش خصوصی

صنعت، معدن و 
ارتباطات

صنعت، معدن و 
ارتباطات

7موضوع بند د تبصره 

7موضوع بند ج تبصره 

عوارض و مالیات
6موضوع بند ط تبصره  کهفناوریواطاتارتبوزارتتاییدموردداخلیسکوهایدرفعالاینترنتیحقیقیوکارهایکسببرایصفرنرخبامالیاتگرفتندرنظر

ازاستفادهبهتیاینترنکارهایوکسبتشویقوکشوردردیجیتالاقتصادتوسعهازحمایتراستایدرهستنند؛مالیاتیپروندهفاقد
داخلیسکوهای

عوارض و مالیات
6موضوع بند ف تبصره  پولایوهابیمهبهارسالیهایصورتحسابوجهدریافتموجببهکهپزشکیگروهالعملحقیاالزحمهحقازدرصد10واریزبهالزام

صورتحسابلغمبوصولازبعدماهپایانتامربوطپزشکنامبهومالیاتالحسابعلیعنوانبهشودمیپرداختبیمارطرفازکهنقدی
مسلح،روهاینیعمومی،نهادهایبهوابسته،خصوصیدولتی،ازاعمدرمانیمراکزکلیهتوسطکشورمالیاتیامورسازمانحساببه

دولتیهایشرکتوهاخیریه

عوارض و مالیات 6موضوع بند ت تبصره  ازبرداریبهرهپروانهدارایحقوقیاشخاصمستقیمهایمالیاتقانون105مادهموضوعمالیاتنرخکاهشبرایدولتبهاجازه
راستایدرواحددرصد18معادلآنمحاسبهوتعیینوواحددرصد7حداکثرسقفتاتولیدیهایفعالیتدرذیربطهایوزارتخانه
کشوراقتصادیشرایطبینیپیشبامتناسبوتولیدازحمایتهایسیاست

7موضوع بند ب تبصره 
درصد1بهدرصد4ازداروواساسیکاالهایوارداتبرایگمرکیامورقانون1مادهدبندصدردرمذکورگمرکیحقوقنرخکاهش

طریقازخودخدماتکلیهارائهضمنسنواتی،بودجهقوانیندرردیفدارایهایدستگاهسایروغیردولتیعمومینهادهایبودنمکلف
ماهدیپایانتاخودمنتخبخدماتاز(%20)درصدبیستحداقلارائهبه،1402سالماهآبانتاهوشمنددولتخدماتملیپنجره
بدونوانسانیعاملدخالتبدونخط،برآنی،صورتبهخدمتدریافتتادرخواستمراحلتمامکهایگونهبههوشمندصورتبه1402

رددگانجامملیاطالعاتوهادادهمدیریتیقانونموضوعملیاطالعاتودادهازکاملاستفادهباخدمتمتقاضیازمدرکهرگونهاخذ

صنعت، معدن و 
ارتباطات

میاسالجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهششمسالهپنجبرنامهقانون(29)مادهموضوعاجرائیهایدستگاهبودنمکلف
مسیرهای،انتقالتیرهایقبیلازخودمازادهایزیرساختوابنیهگذاشتناختیاردربهغیردولتیعمومیاینهادهومؤسساتوایران

تنظیمونکمیسیمصوبهایتعرفهوفقخودارتباطیتجهیزاتنصبمناسبفضاهایوها(داکت)مجرازیرزمینی،وزمینیارتباطی
نظورمبهنیازموردهامکاندراطالعاتفناوریوارتباطاتوزارتاعالمصورتدرمخابراتیاپراتورهایبهرادیوییارتباطاتومقررات

اهی اقتصادیمعاونت ربرسیاطالعاتملیشبکهتوسعهبهبخشیسرعتبرایملیمنابعازگیریبهره



آموزش، پژوهش
و فرهنگ

قضائی، انتظامی،
دفاعی

قضائی، انتظامی،
دفاعی

10موضوع بند ک تبصره 

10موضوع بند د تبصره 

9موضوع بند د تبصره 

بودجه و بخش خصوصی
آب، کشاورزی و 

محیط زیست

8موضوع بند س تبصره 
یابینشتطریقازصنعتیمصارفدرشربآبانتقالخطوطوتوزیعهایشبکهدرآبهدررفتکاهشبهنیرووزارتبودنمکلف

سایریامتقابلعبیسازوکارازاستفادهباوغیردولتیبخشبامشارکتقالبدرغیرمجاز،انشعاباترفعهمچنینونشترفعو
پسابه،شدجوییصرفهآبازبخشییاتماممعادلپسابیاآبازاعمآبیمنابعتأمینجهتمنعقدهقراردادهایقالبدرهاروش

غیرمتعارفآبیمنابعیا

شصتحداقلواریزبهقانوناین(3)شمارهپیوستدرمندرجدولتبهوابستهانتفاعیمؤسساتوهابانکها،شرکتبودنمکلف
عالیشورایصندوقحساببهدرصد،25میزانبهماههسهمقاطعدرپیوستآندرمندرجخودپژوهشیامورهزینهازدرصد
تکمیلی،التتحصیهاینامهپایانعناوینگرفتنقراراستفادهموردمنظوربهکشورکلداریخزانهنزدفناوریوتحقیقاتعلوم،
کالتمشومسائلحلراستایدرغیرشاغلتکمیلیتحصیالتآموختگاندانشتحقیقاتیهایطرحوپسادکتریهایطرح

,اهیدانشگجهاد،غیردولتیودولتیازاعمپژوهشیوعالیآموزشمؤسساتوهادانشگاهباتوافقنامهطریقازهاشرکت
کاربردیهایطرحقالبدروعلمیههایحوزهوفناوریوعلمهایپارک

وخودروانواعپالکتعویضسامانهایجادبه1402سالابتدایازایراناسالمیجمهوریانتظامیفرماندهیبودنمکلف
احرازبرایفاًصراشخاصحضوریمراجعهوانجامبرخطصورتبهمالکیتانتقالونقلمراحلتمامیکهنحویبهموتورسیکلت،

ویردولتیغصالحیتصاحبومجازمؤسساتتوسطپالکتعویضانجاموباشد،پالکنصبوفکوخودرواصالتفرد،هویت
نزدقانوناین(5)شمارهجدول140114درآمدیردیفتحتآنمابقیواریزومستقیمطوربهذیربطمؤسسهسهمپرداخت

کشورکلداریخزانه

ویمهبهایشرکتایران،اسالمیجمهوریانتظامیفرماندهیکشور،امالکواسنادثبتسازمانقضائیه،قوهبودنمکلف
ارائهبرایالزمخدماتواطالعاتبهخصوصیبخش(هایپلتفرم)سکوهادسترسیکردنفراهمبهخودروسازیهایشرکت
وعلمیمعاونهمکاریبامالکرضایتبهمشروطوخریداربهتصادفاتسابقهورسمیمالکقبیلازخودرواطالعاتوسوابق
جمهوریریاستفناوری

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



همکاریباباالبهنفرهزارپنجاهجمعیتباشهرهایهایشهرداریوشهرسازیوراهوزارتبودنمکلف
محلازاالنهسسودواصلبازپرداختوغیردولتیهایبخشگذاریسرمایهازاستفادهباوانتظامیفرماندهی

توزیعواتتخلفالکترونیکتشخیصوسرعتپایشهایدوربیننصببرایرقابتیشرایطباودرآمدها
هایسبتنبهرانندگیتخلفاتبهرسیدگیقانوندرمقررهایحساببهتخلفاتثبتازحاصلواریزدرآمد

شدهتعیین

احداثیاوتکمیلبرایبورسسازمانازمجوزدریافتمنظوربهنقلوحملتوسعهصندوقبهاجازه
هایبخشازمنابعآوریجمعهدفباطرحصندوقتأسیسطریقازنقلوحملبخشانتفاعیهایطرح

شورایوبمصتسهیالتسودنرخبامعادلسودیحداقلتضمینیاوسهامواگذاریبهاقداموغیردولتی
طرحهربرایاعتباروپول

بودجه و بخش خصوصی
ثبتمانسازوقضائیهقوهتوسطاشخاصخصوصیحریمحفظومحرمانگیمالحظاترعایتباسپاریبرونبودنمجاز
خصوصیبخشبهسپاریبرونطریقازآنهاانجامامکانکهقضائیماهیتفاقدامورکلیهبرایکشورامالکواسناد
فرآینددرستفادهاموردالکترونیکیهایسامانهاصالحیاایجادوشکوائیهودادخواستالکترونیکیثبتقبیلازدارد،وجود

احکاماجرایودادرسی

مسکن و 
حمل و نقل

مسکن و 
حمل و نقل

11موضوع بند د تبصره 

11موضوع بند ج تبصره 

قضائی، انتظامی،
دفاعی

10موضوع بند ک تبصره 

درعوارضاخذبرای،غیردولتیبخشگذارانسرمایهمشارکتطریقازشهرسازیوراهوزارتبودنمجاز
عوارضنرختعییندرآنبودنمکلفهمچنینوعملیاتیالکترونیکیصورتبههابزرگراهوهاآزادراهکلیه
نمایند،میداماقعوارضپرداختبهنسبتموقعبهکهکاربرانیحقوقکهنحویبهپلکانیصورتبهایجاده

شودحفظعوارضموقعبهپرداختبرایالزمانگیزهورعایت

مسکن و 
حمل و نقل

11موضوع بند ک تبصره 

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



ایبرق و انرژی هسته

رفاه و سالمت

17موضوع بند ل تبصره رفاه و سالمت

17موضوع بند ج تبصره 

15موضوع بند ز تبصره 

بودجه و بخش خصوصی

ایبرق و انرژی هسته

15موضوع بند ه تبصره 
انسازندگبااتمیانرژیسازمانمشارکتطریقازبرقتولیداتمینیروگاهمگاواتهزار10احداثبرایدولتبهاجازه
داخلیصنایعوالمللیبین

بهسبتن(کارورهایشرکتاولویتبا)غیردولتیبخشطریقازتوانیرشرکتوایرانگازملیشرکتبودنموظف
نصبورفپرمصعمدهمشترکاناولویتبامشترکانمطالباتوصولوشناساییوارتباطبرقراریمصرف،هوشمندسازی
مشترکینازاقساطیصورتبهآنهزینهدریافتوهوشمندشمارشگرهای

16موضوع تبصره تسهیالت تکلیفی

ماندهصددرصدمحلازتومانمیلیاردهزار200سقفدرالحسنهقرضتسهیالتپرداختبهعاملهایبانکبودنمکلف
هایانکبدهیتسهیالتتواناساسبرجاریهایسپردهازبخشیو(الحسنهقرضهایبانکبجز)الحسنهقرضهایسپرده
اسالمیورایشمجلسمصوبقوانیندرمندرجمواردبهقانونی،سپردهکسرازپساعتباروپولشورایتشخیصبهوعامل

رگران،ایثابهمربوطقوانینخانگی،مشاغلازحمایتوساماندهیقانون,جمعیجوانیوخانوادهازحمایتقانونازجمله؛
بنیاندانشتولیدجهشقانونومسکنتولیدجهشقانون

هوریجمفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون(29)مادهموضوعهایدستگاهکلیهبودنمکلف
اختیاردربهدکننمیحمایتپذیرآسیباقشارازشکلهربهکهبنیادهاوغیردولتیعمومینهادهایجملهازایراناسالمی

بااجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتایرانیانرفاهاطالعاتپایگاهبهخودهایکمکوهاحمایتتمامیاطالعاتدادنقرار
با(ایکس.آی.ان)سرویستبادلملیمرکزطریقازحمایت،کنندهدریافتفردملیشمارهتفکیکبهآنمحرمانگیلحاظ

ملیشمارهطریقازاستعالم

وصیخصوعمومیدولتی،ازاعم(پیراپزشکیوپزشکیحرفومراکزشامل)خدماتدهندگانارائهکلیهبودنملزم-
رداختپسهمکاهشوارجاعنظامگسترشسالمت،درعدالترعایتمنظوربهپایهدرمانیهایبیمهباقراردادعقدبه

شدگانبیمه
زمراکوحرفبهمربوطمجوزهایتمدیدوصدوربهبهداشتوزارتذیلدهندهمجوزهایدستگاهکلیهبودنموظف-

درمانیپایههایبیمهباقراردادعقدبهمنوطپزشکی

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



دانشتولیدازحمایتبرایقانوناین9شمارهجدولدرمندرجذیربطردیفمحلازتومانمیلیاردهزار31مبلغتخصیص
قانوناین16تبصرهموضوعالحسنهقرضتسهیالتتومانمیلیاردهزار105مبلغتخصیصوبنیان

ششمپنجسالهبرنامهقانون(29)مادهوکشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیهایدستگاهکلیهبودنمکلف
نامریحتصیاذکرمستلزمهایشرکتوهادستگاهجملهازایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه
مسدودبهداراییواقتصادیاموروزارتتشخیصبهایتوسعههایسازمانبجزنفتوزارتتابعهواصلیهایشرکتمانند

کلداریخزانهطریقازصرفاً (ایهزینهودرآمدی)خودریالیهایحسابکلیهافتتاحووفرعیهایحسابکلیهکردن
منابعمحلازکهخودمنابعازبخشآنبارابطهدرغیردولتیعمومینهادهایشدنمشمولومرکزیبانکنزدوکشور

.شودمیتأمینمردمیهایکمکیاعمومی

بودجه و بخش خصوصی

بودجه 19موضوع بند ح تبصره 

حمایت از تولید 
دانش بنیان و 

آفریناشتغال

18موضوع بند الف تبصره 

حمایت از تولید 
دانش بنیان و 

آفریناشتغال

18موضوع بند ب تبصره 

:بنیاندانشتولیدازحمایتیاقداماتاهم
وتولیدازحمایتهایبرنامهبهتسهیالتپرداختجهت(18تبصرهالفبند2و1جزء)مالیمنابعدرصد30تخصیص-

اجراییهایدستگاهپیشنهادیبرنامهاساسبرملیسطحدراشتغال
وتولیدازحمایتهایبرنامهبهتسهیالتپرداختجهت(2و1جزء)الفبندمالیمنابعدرصد70حداقلتخصیص-

استانتوسعهوریزیبرنامهشورایمحوریتبااستانیسطحدراشتغال
ونهادیاقداماتانجامجهتبالعوضکمکپرداختبرایالفبند1جزءمالیمنابعدرصد10حداکثرتاتخصیص-

بازارگریمتنظنهادهایازحمایتکار،نیرویتقاضایوعرضهرسانیبهمبرمشتملکاربازارفعالهایسیاستاجرای
وزیآمومهارتتلویزیونیورادیوییهایبرنامهپخشوتولیدکار،نیرویآموزشوآموزیمهارتهایدورهاجرایکار،

تتقویارزش،زنجیرهمفقودههایحلقهتکمیلراستایدرگریتسهیلبامرتبطاقداماتکار،نیرویآموزش
اشتغالوتولیدهایبرنامهنتایجتحققنظارتیسازوکارهای

احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



گیرینتیجه



1401نقاط قوت الیحه بودجه 

ش مشارکت بیشتر بخ
خصوصی و دولتی 

(4تبصره )

رویکرد ضدتورمی
(16تبصره )

یرپذحمایت از اقشار آسیب
(بند ج17تبصره )

هایی به ارائه مشوق
های دانش بنیانشرکت
(18تبصره )

درصدی بودجه  26افزایش 
عمرانی

حمایت  از کسب وکارهای 
اینترنتی و دانش بنیان                    

(بند ط6تبصره )

درصد عوارض 20اختصاص 
سبز به محیط  زیست      

(بند ه8تبصره )

حمایت از ساخت و 
ساماندهی مسکن

(بند الف11تبصره )

واگذاری اختیارات مازاد 
انه مالیاتی و حقوق و بهره مالک

معادن به استان ها
(بند الف11تبصره )

یقات تقویت منابع صندوق تحق
علوم و فناوری

(بند ج9تبصره )

ایجاد صندوق حمایت از 
صنایع  دستی و گردشگری

(بند ک9تبصره )

ه ای سگسترش پوشش بیمه
دهک پایین

(بند ک17تبصره )

بصره تقویت سازوکار نظارتی ت
اندازی نظام از طریق راه18

جامع اطالعات بازار کار
(بند ج18تبصره )

ای سالی برانتشار اوراق درون
مدیریت نقدینگی خزانه و

های عمرانیتکمیل طرح
(بند و5تبصره )

اعمال سقف بر تسهیالت 
قدینگیتکلیفی با هدف کنترل ن

(16تبصره )

واحد درصدی نرخ 7کاهش 
مالیات عملکرد بخش تولید

(بند ت6تبصره )

درصدی 40حفظ سهم 
صندوق توسعه ملی       

د گذاری سوتشویق به سرمایه(بند الف1تبصره )
های تقسیم نشده در شرکت

ورسپذیرفته شده در بورس و فراب
(بند ه2تبصره )

های استفاده از خدمات شرکت
معتمد مالیاتی

(بند و6تبصره )

های مسدود کردن کلیه حساب
ای هفرعی و افتتاح کلیه حساب

عه های اصلی و تابریالی شرکت
وزارت نفت

(بند ح19تبصره )

کاهش نرخ حقوق گمرکی برای
کاالهای اساسی و دارو

(بند ب7تبصره )

اصالحات ساختاری در 
های دولتی و واگذاری شرکت

آنها

اصالحات ساختاری بودجه و 
نظام اداری

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



1401نقاط ضعف الیحه بودجه 

ل احتمال کم تحقق کام
مصارف و منابع در 

شرایط کنونی

برآورد بیش از حد منابع
حاصل از صادرات نفت

اجازه صادرات نفت خام و 
میعانات گازی به تمام 

های اجرایی و دستگاه
عمومی غیردولتی برای 

تتسویه طلب خود با دول

احتمال کم تحقق منابع
به حاصل از مالیات با توجه

انداز کاهش نرخ رشدچشم
اقتصادی

عدم مشخص بودن منابع
خرید تضمینی گندم

نه عدم ایفای تعهدات ساال
دولت به تأمین اجتماعی

بالتکلیفی وضعیت 
ه های دولت به  بانک ببدهی
ی ها و موسسات اعتباربانک

در پایان آبان)غیر بانکی 
هزار 173.6به ترتیب 1401

هزار 531.7میلیارد تومان و 
(میلیارد تومان 

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی
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