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 مقدمه

بودجه »و « هاو بانک یدولت یهابودجه شرکت»، «دولت یبودجه عموم»بودجه کل کشور از سه قسمت شامل 

وم به مفه کیدر قالب  یاجزا همگ نیشده است که اگرچه ا لیتشک« فوق نیاز عناو ریغ یمؤسسات تحت عنوان

 سهیقابل مقا گریکدیاً نه تنها با دارند و اساس گریکدیبا  یمتفاوت تیاند، اما ماهشده فیعنوان بودجه کل کشور تعر

 . ستندیهم ن یریگو نسبت عیقابل تجم یحت ستند،ین

 یبرا تا ابدییاختصاص م ییاجرا یهااست که به دستگاه یدولت شامل اعتبارات یبطور خالصه، بودجه عموم

 استفاده مورد یعمران ای یجار مصارف قالب در مردم به یعموم خدمات و کاالها ارائه یگذاراستیس و تیریمد

 . است دولتی شرکت 380 حدود شامل دولتی شرکتهای بودجه و ردیگ قرار

 تنوع. دباش دولت به قمتعل آنها سهام درصد 50 از بیش که شودمی گفته رکتیش به قانون طبق دولتی شرکت

به  دارند؛ یکدیگر با جدی ماهیت تفاوت که تاس یاگونه به بودجه قانون 3 پیوست در مندرج دولتی هایشرکت

 بیمه صندوق روستایی، تعاون سازمان نفت، ملی شرکت مرکزی، کبان مانند هاییرکتش بودجه مثالعنوان 

 سازمان درمانی، خدمات بیمه سازمان ایمیدرو، و ایدرو ای،منطقه برق و آب هایشرکت کشاورزی، تالمحصو

 عنوان به و شده زده جمع هم با هاآن ماهیت و ماموریت به توجه بدون... و حسابرسی سازمان سازی، خصوصی

 لحاظ دولتي هايركتش بندي طبقه براي كه اي ضابطه تنها واقع در. شودمی ارائه دولتی هایشرکت بودجه

 يها و مؤسسات انتفاعبانک ،يدولت يهااما بودجه شركت آنهاست بودن زيانده و سودده شود،مي

 عبارت به. شودیاداره م نهيهز - درآمدکه بصورت  بنگاه است اتیدهنده حجم عملوابسته به دولت نشان

 شرکت توسط بودجه صددرصد کردن نهیهز یمعنا به نه یدولت یهاشرکت بودجه ،یعموم تصور خالف بر گرید

 شرکت یمال گردش انگریب صرفاً بلکه است شرکت به دولت یسو از اعتبار اختصاص یمعنا به نه و است یدولت

 .است محوله فیوظا انجام بابت

 هایدارایی تملک اعتبارات» لشام یابدمی اختصاص دولتی هایشرکت به دولت سوی از که اعتباراتی تنها

 اعتبارات» و دارد عهده بر را آن اجرایی مدیریت دولتی شرکت که عمرانی هایطرح در مصرف برای «ایسرمایه

 بودجه الیحه در اعتبار دو این مثال طور به .است دهزیان هایشرکت برخی برای زیانکمک عنوان به «ایهزینه

 میلیارد هزار ۲۲ حدود مجموعاً) است تومان میلیارد 190۴9 و 3۲۲9 با برابر ترتیب به کشور کل 1399 سال

 هزینه دوازدهمیک از درصد یک دولت، سهام سود ویژه، سود درصد 50 مالیات، بابت دولت مقابل، در(. تومان

 1399 سال بودجه الیحه در که نمایدمی اخذ را مبالغی دولتی هایشرکت از دیگر موارد برخی و سودده هایشرکت

 ،1399 سال بودجه الیحه در معنادار مقایسه برای بنابراین .بود هشد برآورد تومان میلیارد هزار 33 بر بالغ مبلغ این

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
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 از دولت دریافتی مبالغ با را( تومان میلیارد هزار ۲۲) دولتی هایشرکت به دولت پرداختی اعتبارات بایستمی

 هایشرکت بودجه اینکه به توجه با همچنین. داد قرار مقایسه مورد( تومان میلیارد هزار 33) دولتی هایشرکت

 و کاالها توزیع و تولید فروش، خرید، ها،فعالیت سطح با متناسب مصارف و منابع بینیپیش بر مشتمل دولتی

 هایدارایی تملک هایطرح و شرکت عمرانی هایپروژه و هاطرح از اعم) انجام قابل هایگذاریسرمایه خدمات،

 با دولتی هایشرکت بودجه قیاس اساساً لذا است، دولتی هایشرکت به محوله تکلیفی وظایف و( دولت ایسرمایه

 .نیست صحیح کشور کل بودجه اجزای بین گیرینسبت و دولت عمومی بودجه
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 قوانین در دولتي هاي شركت عريفت -1

 دولتي سازمان 1-1

 اساسبر. است شده تعریف 1366 سال مصوب عمومی محاسبات قانون 130 ماده طبق بار اولین برای دولتی سازمان

 صورت به امنحصر عمومی محاسبات قانون ۴ و 3 و ۲ مواد به توجه با دولتی سازمان تشکیل و ایجاد دهما این

 ،هارتخانهوزا نوع سه در صرفاً دولتی سازمان دیگر عبارتی به .است دولتی شرکت و دولتی موسسه ،وزارتخانه

 .باشد می تعریف قابل دولتی شرکت و دولتی موسسات

 يدولت يها شركت فيتعر ۲-1

 یرکشو خدمات تیریمد قانون ۴ ماده در سپس و شد فیتعر یعموم محاسبات قانون ۴ ماده در یدولت شرکت

 محاسبات نقانو بر مؤخر ،یکشور خدمات تیریمد قانون نکهیا رغمیعل .است گرفته انجام آن از دوباره فیتعر

 محاسبات قانون هنوز یول است شده فیتعر یکشور خدمات تیریمد قانون در یدولت شرکت و است یعموم

 یعموم اتمحاسب مورد در یعموم محاسبات قانون که چرا است یباق خود قوت به یموارد در آن ۴ ماده و یعموم

 سهام نکهیا ضمن .است کرده اعالم صراحتاً را یفیتکال یدولت بخش یها ییدارا و اموال مورد در و است کشور

 قانون در است کتشر کی بودن یدولت فیتعر در یاکنندهنییتع اریبس عامل و بوده اموال زمره در که شرکت

 .است مانده مسکوت شده مصادره و یمل یها شرکت یبرا یکشور خدمات تیریمد

 یمانواحد ساز یشرکت دولت»شده است:  فیتعر ریبه صورت ز یشرکت دولت یقانون محاسبات عموم ۴در ماده 

 ایشده و  یلمدادگاه صالح،  ایبه حکم قانون و  ایشود و  جادیاست که با اجازه قانون به صورت شرکت ا یمشخص

لت باشد. آن متعلق به دو هیدرصد سرما 50از  شیشناخته شده باشد و ب یمصادره شده و به عنوان شرکت دولت

رصد از پنجاه د شیکه ب یشود، مادام جادیا یدولت یشرکت ها یگذار هیسرما قیکه از طر يشركت تجارهر 

 «شودیم یتلق یاست، شرکت دولت یدولت یسهام آن متعلق به شرکت ها

 .شودیشناخته م یبراساس ماده مزبور، سه نوع شرکت به عنوان شرکت دولت

 وزارتخانه به تعلقم یعنی) دولت به متعلق آن هیسرما درصد 50 از باالتر و شود لیکه با اجازه قانون تشک یشرکت. 1

 بودنن دولت بر یمبن ییقضا هیرو وحدت کی که است ذکر بهالزم  .است( یدولت شرکت نه و یدولت مؤسسه ای

 که یهنگام لذا شد ائلق زیتما یدولت یهاشرکت و دولت نیب دیبا نیبنابرا .دارد وجود یدولت یهاشرکت و هابانک

 اشهیرماس یدولت موسسه ای وزارتخانه دیبا است دولت به متعلق شرکت هیسرما درصد 50 از شیب شودیم عنوان

 .باشد کرده نیتام را
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ثال، م یباشد. برا یدولت یشرکت ها ایآن متعلق به شرکت  هیدرصد سرما 50از  شیکه ب یهر شرکت تجار. ۲

لت است. آن متعلق به دو هیاست و سرما ينسل اول يشركت دولت کیاصطالحاً  رانیا یسازمان گسترش و نوساز

را را شرکت صد زیاراك ن یساز نیکرد و شرکت ماش سیاراك را تأس یساز نیسازمان، شرکت ماش نیحال اگر ا

درا ( و صیاراك )شرکت نسل دوم یساز نیدو شرکت ماش هیدرصد سرما 50از  شیکه ب یکرد، تا زمان سیتأس

 .شوندیمحسوب م یدولت زیشرکت ها ن نیباشد، ا ی( متعلق به شرکت دولتی)شرکت نسل سوم

 یعموم محاسبات قانون در و بود مطرح دولت یبرا انقالب از بعد عموماً که یدولت یشرکتها انواع از گرید یکی. 3

 یدولت رکتش عنوان به و شد مصادره ای یمل صالح، دادگاه ای و قانون حکم به که بودند ییهاشرکت شد، آورده

 هستند هابانک هاشرکت نیا قیمصاد از. است دولت به متعلق آنها هیسرما درصد 50 از شیب و شوندیم شناخته

 .شدند یتلق یدولت شرکت شان اساسنامه در و شده یمل انقالب از بعد که

برخوردار است. براساس  ییبسزا تیاز اهم زیماده ن نیا لیتبصره ذ ،یعمومقانون محاسبات  ۴عالوه بر صدر ماده 

اشخاص  یکار انداختن سپرده هاه به منظور ب نهایو امثال ا مضاربه و مزارعه قیکه از طر ییهاتبصره، شرکت نیا

 شوند؛ینم محسوب یدولت شرکت قانون نیشوند از نظر ایم ایشده  جادیا یها و مؤسسات اعتبار مهیها، بنزد بانک

 ینگینقد بلکه ست،ین یعموم وجوه گذارند،یم آنها نزد گذاران سپرده که یپول و هستند وجوه واسطه هابانک رایز

 .1ها گذاشته شده استبانک نزد امانت به که بوده مردم

 یدولت هایشرکت  :کند یم یمعرف گونه نیرا بد یقانون تجارت، شرکت های دولت 300به ذکر است ماده  الزم

 هاآن های هاساسنام و نیقوان در که یموضوعات به نسبت فقط و هستند خود های اساسنامه و سیتأس نیتابع قوان

 هستند اصخ یسهام نوع از یدولت های شرکت قانون نیا دگاهیاز د. شوند یم قانون نیا مقررات تابع نشده ذکر

 با ها کتشر نیا در دولت سهام. است شده نیتأم موسسان توسط تنها سیتأس هنگام در آنها هیسرما تمام یعنی

 هانآ تیفعال که هرچند شوند یم محسوب یبازرگان های شرکت تجارت قانون طبق یدولت های شرکت. است نام

 .نباشد تجاری

 ۴ ماده باید که حالی در است شده دولتی شرکت از دیگری تعریف نیز کشوری خدمات مدیریت قانون ۴ ماده در

 و نهادها و دولتی موسسات و هاوزارتخانه حتی قانون این در .گرفتمی قرار اصالح مورد عمومی محاسبات قانون

 از دولتی هایسازمان به مربوط واردم سایر که صورتی در ؛اندشده تعریف دوباره نیز دولتی غیر عمومی موسسات

 .نیست کشوری خدمات مدیریت بحث مقوله ابداً نظارتی مراجع رسیحساب چگونگی و نظارت چگونگی ،اموال جمله

                                                           
 

 اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز دولتی های شرکت بودجه با آشنایی گزارش 1
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 مزبور امور به ولی شود نمی خالصه پرسنلی خدمات به کشوری خدمات مدیریت موضوع چند هر بهتر عبارت به

 .گرفت می قرار اصالح مورد باید خود جای در عمومی محاسبات قانون ۴ ماده فلذا ندارد احاطه نیز

 يكشور خدمات تيريمد قانون در يدولت يها شركت از ديجد فيتعر ۳-1

 یلتدو یاز شرکت ها یگرید فیتعر يكشور خدمات تيريقانون مد ۴در ماده  ،یپس از قانون محاسبات عموم

 .ارائه شده است

دولت  یها یاز تصد یانجام قسمت یاست که به موجب قانون برا یبنگاه اقتصاد یشرکت دولت» فیتعر نیطبق ا

 به متعلق آن سهام و هیسرما درصد پنجاه از شیب و جادیا، ياساس قانون 44 اصل يكل يهااستیس مطابق

 یدولت یهاو شرکت یوزارتخانه ها، مؤسسات دولت یگذارهیسرما قیطر از که یتجار شرکت هر. باشدیم دولت

 یدولت شرکت باشد الذکر فوق یسازمان یواحدها به متعلقدرصد آن  50ایجاد گردد و بیش از  مشترکاً  ایمنفرداً 

 «.ستا

 يدولت يشركت ها فيتعار رامونیپ ينکات 4-1

 قبل رایز گردد یم بر 1386 سال در آن بیتصو زمان به یکشور خدمات تیریمد قانون ۴ ماده مشکالت از یکی

 قانون هنوز یول بود شده ابالغ یرهبر معظم مقام طرف از یاساس قانون ۴۴ اصل یکل یها استیس سال آن از

 به یشورک خدمات تیریمد قانون ۴ ماده نیابرابن. بود شدهن بیتصو یاساس قانون ۴۴ اصل یهااستیس یاجرا

 شرکت فیتعر در اشکاالت یبرخ یدارا شد مصوب ۴۴ اصل یهااستیس یاجرا قانون بیتصو از قبل نکهیا لیدل

 در را هیسرما درصد 50 از شیبتعلق   یعموم محاسبات قانون ۴ ماده همانند که چند هر .باشد یم یدولت یها

 یاجرا انونق در بنگاه از بعدها که یفیتعر بر بنا که نیا ضمن .است شده قائل یاقتصاد بنگاه یبرا قسم نیا

 که یصورت در باشد یحقوق ای یقیحق تیشخص تواندیم بنگاه شد یاساس قانون ۴۴ اصل یکل یاستهایس

 .هستند یحقوق تیشخص صرفاً کشور در یدولت یهاشرکت

 مشترک يذارگ هيسرمااز  یرا که ناش ییاز شرکت ها یاریبود که بس نیقانون محاسبات در ا ۴ماده  یاساس رادیا

 50از  شیبکردند و  یم یگذار هیمشترکا سرما یشرکت دولت کیوزارتخانه و  کی. مثال اگر گرفتیبود در بر نم

 نی اشد و خال یشرکت نم نیماده شامل ا نیا فیشد، تعر یم یمتعلق به بخش دولت دیشرکت جد هیدرصد سرما

آن،  کیند مسئله فوق در ب حیو تصر یقانون خدمات کشور بیبا تصو .دش یبودجه جبران م یموضوع با تبصره ها

 .قرار گرفتند یدولت یشرکت ها هم در زمره شرکت ها نیمسئله حل شد و ا نیا

شرکت  لیکه اجازه تشک ییاز وزارتخانه ها یاریبس رایاشکال هستند؛ ز یدارا فیهمچنان هر دو تعر نیبا وجود ا

آن به صورت  یو واگذار یمجموعه شرکت کی لیخواستار تشک یدولت یشرکت ها ینداشتند در مذاکره با برخ

http://moqavemati.net/tag/سیاستهای-کلی-اصل-44-قانون-اساسی
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لذا شرکتی که در بدو تاسیس، دولتی محسوب شده با واگذاری سهام  .شدند یبه وزارتخانه م صلح معوض ای هبه

پنجاه درصدی و ایضا مدیریت خود به مجموعه ای که اجازه تاسیس شرکت نداشتند میتواند از زمره شرکت های 

توسعه و که زیرمجموعه سازمان « ن توسعه سرورپیشکسوتابازرگانی »به طور مثال شرکت  دولتی خارج شود.

است در صورتیکه وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهاد ذی ربط اجازه تاسیس شرکت  نگهداری اماکن ورزشی کشور

 جدید را ندارد.

 چیه و ستندین فیتعر مشمول چون شوندینم ذکر یسنوات بودجه نیقوان در ها شرکت نیا از یاریبس نیبنابرا

 کی هیرماس با کهیدرصورت. کرد حساب یدولت را ها شرکت نیا بتوان آن از استفاده با که ندارد وجود یمستند

 .هستند یعموم وجوه به متعلق و اند شده جادیا یدولت شرکت

 دولتی هایشرکت تاسیس آن مبنای بر که است آن تبصره کشوری خدمات مدیریت قانون ۴ ماده نکات از یکی

 درصد 50 از کمتر آنها در دولتی هایشرکت سهام که هایی شرکت تبدیل همچنین .است مجلس مجوز با صرفا

 .است ممنوع دولتی های شرکت به سرمایه افزایش با باشد

 قانون برنامه چهارم توسعه ، شركت هايي كه سهم دولت و شركت هاي دولتي در 7ماده  ۳طبق تبصره 

 بوده و مشمول قوانین شركت هاي دولتي نیستند . درصد است ، غیر دولتي 50آن ها كمتر از 

 شركت اي بنگاه اصل به دولتی های شرکت تعریف در که کرد اشاره مساله این به باید نکات ذکرشده کنار در

 بنگاه اساسی نقانو ۴۴ اصل هایسیاست اجرای قانون 1 ماده 18 بند به توجه با. است نشده توجه كننده كنترل

 طریق از یا مدیریت یا سرمایه از قسمتی یا تمام تملک طریق از که است شرکتی یا بنگاه کننده کنترل شرکت یا

 حتی مواقع از بسیاری تهبال. کند می کنترل بازار یک در را دیگر هایشرکت یا هابنگاه ،اقتصادی های فعالیت دیگر

 وزارت نانچهچ داشت کنترل دستگاه آن در و کرد اشغال را مدیریت صندلی یک توان می %10 گذاریسرمایه با

 کنترل عنیی نیست ثابت لزوماً  استاندارد این اگرچه .دارد خود کنترل در را ها خودروسازی حربه این با صمت

 را مدیره هیئت از صندلی دو و باشد داشته سهم درصد ۲۲ تا ۲0 مثالً حتی مواقع از بسیاری در تواندمی کننده

 .بگیرد اختیار در

 بگیریم نظر در دولتی هایشرکت برای را «GFS» مالحظات و کننده کنترل شرکت استاندارد بخواهیم اگر بنابراین 

 طبق هک هایی شرکت .بیاوریم حساب به دولتی هایشرکت زمرهدر  هم را دیگر شرکت 300 حدود چیزی باید

 هم نظارتی و شود مین هآورد ساالنه بودجه الیحه در آن بودجه ،شوندمین محسوب دولتی کتشر قانونی تعریف

 سنجش نحوه تعیین و دولتي هاي شركت تعريف سازي ستانداردا لذا .ندارد وجود آنها ریزی بودجه بر

 .باشد داشته توجه بدان باید گذار سیاست که است مسائلی از یکی آنها پذيري
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 هاآن كلي ساختار و ماموريت اساس بر دولتي هايشركت بندي دسته -۲

 شرکتها از گروه سه به مربوط دولتی هایشرکت بودجه مصارف و منابع عمده که دهدمی نشاناولیه  های بررسی

 هایفراورده خشپ و یشالپا حوزه هایشرکت و گاز حوزه هایشرکت نفت، حوزه هایشرکت اول دسته: شودمی

 .دهند می اختصاص خود به را دولتی های شرکت بودجه اکثریت که هستند نفتی

 آب هایشرکت مانند کرد، بندی دسته هایی خوشه قالب در را هاآن توانمی که هستند هاییشرکت دوم دسته

 التعضم دارای المعمو که دلیل این به هاشرکت این. مختلف هایاستان ای منطقه برق هایشرکت و ای منطقه

 .اند گرفته قرار بررسی مورد گروه یک در هستند، مشابه

 لقیت مهم فعالیت نوع یا مصارف و منابع حجم لحاظ به نوعی به که هستند هاییشرکت سایر نیز سوم دسته

 مواردی از این قبیل و هاصندوق ایران، صنایع نوسازی و گسترش سازمان مانند شوند،می

 نوع دو) سهام صاحبان عمومی مجمع دارای دولتی های شرکت سازمانی ارکان و ساختار شود ذکر باید پایان در

 یک الس در بار ۲ حداقل عادی عمومی مجمع. است گیری تصمیم رکن ترین عالی که بوده( العاده فوق و عادی

 .شود تشکیل باید ترازنامه تصویب برای دیگر بار و بودجه تصویب برای بار

 دولتي هاي شركت با دولتي هاي دستگاه بین مقايسه. 1 جدول

 دولتي هاي شركت عمده مشخصات دولتي موسسات و ها وزارتخانه عمده مشخصات

 و سیاستگذاری دارند، عهده به را دولت حاکمیت اعمال

 دارند عهده بر را قانونمندی

 و کنند می داری بنگاه و دهند می انجام را دولت تصدی اعمال

 کارند کاسب

 شوند می اداره بازرگانی حسابداری سیستم براساس شوند می اداره دولتی حسابداری سیستم براساس

 خدمات مدیریت قانون و کشوری استخدام قانون تابعوالً معم

 هستند کشوری

 مقررات یا دولتی های شرکت استخدام قانون تابع معموالً

 هستند خودشان مصوب خاص استخدامی

 هستند عمومی محاسبات قانون تابع

 آن مگر هستند، خودشان مصوب معامالتی و مالی مقررات تابع

 دولتی های شرکت برای وانین مذکورق در که مقرراتی از دسته

 .است شده گرفته نظر در

 قامم باالترین یا وزیر تابع اجرایی تصمیمات و تشکیالتی نظر از

 است اجرایی دستگاه

 مدیره هیئت و عمومی مجمع تصمیمات تابع تشکیالتی نظر از

 .است

 است اسالمی شورای مجلس بودجه کننده تصویب مرجع
 آن تأییدکننده و عمومی مجمع بودجه کننده تصویب مرجع

 است برنامه سازمان

 است خدمات و کاالها فروش طریق از ها هزینه تأمین .تاس دولت عمومی بودجه محل از ها هزینه تأمین
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 دولتي هاي شركت ريزي بودجه فرآيند -۳

 بودجه مصارف و منابع کل صهالخ آن 3 شماره پیوست و سنواتی بودجه لوایح در دولتی هایشرکت بودجه

 جدول سه انضمام به بودجه یحهال 11 جدول در ،دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و هابانک دولتی، هایشرکت

 صهالخ) و (هابانک بودجه مصارف و منابع کل صهالخ) و (دولتی هایشرکت بودجه مصارف و منابع کل صهالخ)

 بودجه یحهال 5 جدول در. شودمی ارائه ساله همه( دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات بودجه مصارف و منابع کل

 از دولت هایوام دریافت نظیر دیگر موارد برخی و دولتی هایشرکت سهام سود و مالیات به مربوط ارقام نیز

 انتفاعی مؤسسات و هابانک دولتی، هایشرکت بودجه عنوان با بودجه الیحه 3 پیوستاست.  شده درج هاشرکت

 ارائه ایسرمایه هایحساب و جاری هایحساب سرفصل دو در ستون ۲7 قالب در را عاتیالاط دولت، به وابسته

 شده اضافه آن به سود تخصیص ستون که است زیان و سود صورت اصل در جاری هایحساب سرفصل. دهدمی

 اقدامات از متأثر که را یکساله ترازنامه تغییرات و شرکت نقدینگی اصل در نیز ایسرمایه هایحساب سرفصل. است

 ۲.دهدمی نشان است شرکت یکساله

( تفاوت اندکی با) بازرگانی حسابداری اصول و شرکتی ریزی بودجه روال طبق عموماً دولتی های شرکت بودجه

 نوع این رد. است یکسان تقریباً خصوصی یا دولتی از اعم شرکت یک در ریزی بودجه ترتیب بدین. شود می انجام

 های فرم ی،حسابدار های فرم مبنای بر اصوالً  و دارد ای عمده نقش صنعتی و بازرگانی حسابداری ریزی، بودجه

 حسابداری عناوین و اصطالحات از ،(عمرانی و جاری) دولت عمومی بودجه برخالف. شود می تنظیم و تهیه بودجه

 .کند می ها هزینه برآورد در موثری کمک شده تمام قیمت حسابداری و شود می استفاده

 بخشی و بوده شرکت دارای خود، اداره تحت جامعۀ شرایط و خود اقتصادی -سیاسی ایدئولوژی با متناسب ها دولت

 دستگاه سایر مانند هستند دولتی ها شرکت این چون منتها .شود می تولید طریق این از ملی ناخالص تولید از

 اعالم سالیانه های بودجه و توسعه های برنامه بخشی و کالن اهداف چارچوب در را خود بودجه باید دولتی های

 با هماهنگ را خود بعد سال گذاری سرمایه برنامه مکلفند دولتی های شرکت اساس این بر. کنند تنظیم شده،

 دستور براساس شرکت بودجه تنظیم از پس. کنند ارسال دولت ریزی برنامه سازمان به دولت های برنامه سایر

 صورتجلسه و ارسال عمومی مجمع به تصویب برای پیشنهاد باید دولتی، های شرکت بودجه تنظیم و تهیه العمل

 به مجمع یاعضا امضای از پس. شود تنظیم استانداردها مطابق و دولت جانب از ارسالی های فرم قالب در ای

 از و بودجه جامعیت اصل اجرای در .شود می ارسال برنامه سازمان به کشور کل بودجه در کردن لحاظ منظور

                                                           
 

 دولت وابسته به یها و مؤسسات انتفاعبانک ی،دولت یهابودجه شرکت شماره سه یوستپ - کل کشور1399بودجه سال  الیحه 2
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 دولت به وابسته انتفاعی موسسات و ها بانک دولتی، های شرکت کلیه شد، مقرر دوم ساله پنج برنامه ابتدای

 .کنند درج کشور کل بودجه الیحه در را شان بودجه

 

 شركت هاي دولتي تصويب بودجه تنظیم و . فرآيند1نگاره 

 
 

 دولتي هاي شركت بودجه دهنده تشکیل عناصر 1-۳

 شود: می تشکیل زیر های پرداخت و ها دریافت از دولتی های شرکت بودجه

 ها دريافت 1-1-۳

 کنند می کسب خدمت ارائه یا کاال فروش با: درآمدها. 

تدوین بودجه توسط کارشناسان 
شرکت دولتی بر اساس دستورالعمل 

های سازمان برنامه

بررسی و تصویب در مجمع عمومی 
شرکت

ارسال بودجه مصوب به سازمان برنامه 
و تایید آن توسط سازمان ناظر

جمع آوری بودجه شرکت های دولتی 
توسط سازمان برنامه و تدوین الیحه 
3بودجه شرکت های در قالب پیوست 
بودجه سنواتی و ارائه آن به مجلس

بررسی و تصویب الیحه بودجه در 
مجلس و ابالغ قانون بودجه سالیانه
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 یا شرکت یا سرمایه و قانونی های اندوخته استهالك، ذخایر محل از تواند می که اعتبارات تجهیز: منابع 

 عمومی بودجه محل از عمرانی های طرح و ها دریافت پیش مشترکین، از ودیعه خارجی، و داخلی های وام

 .شود تأمین

 ها پرداخت ۳-1-۲

 ایه هزینه. است شرکت عمومی و اداری فروش، و توزیع عملیات، های هزینه شامل :جاری های هزینه 

 د.شو می تأمین شرکت درآمدهای محل از جاری

 ؛دارد عمده قسمت دو :مصارف 

o سرمایه ،... و نقلیه وسائط آالت، ماشین خرید ساختمان، احداث زمین، خرید) ای سرمایه های هزینه 

 .(عمرانی های طرح اجرای هزینه و ثابت های دارایی خرید ها، شرکت سایر در گذاری

o شود می تأمین منابع محل از مصارف دیون و ها وام بازپرداخت. 

 چنانچه. از طرفی شود می زیان یا سود به منجر نهایت در شرکت جاری های هزینه و درآمدها از حاصل نتایج

 و منظور سود تقسیم های حساب در که است سهام سود و مالیات مشمول ،شود سود به منتهی شرکت عملیات

 حساب در شود، زيان به منتهي شركت عملیات چنانچه و. شود واریز عمومی درآمد های حساب به باید

 قابل جاري هاي دارايي كاهش محل از يا و شود مي تأمین استهالک ذخاير محل از ابتداء زيان تأمین

 عمومي بودجه محل از( جاري) زيان كمک از تواند مي باشد تولیدي شركت فعالیت چنانچه. است تأمین

 .3است ممنوع زیان تأمین منظور به ها اندوخته از استفاده همچنین. شود برخوردار دولت

 دولتي هاي شركت در بودجه تنظیم روش ۳-1-۳

  است: زیر مراحلدارای روش تنظیم بودجه 

 عمومی و یادار های هزینه. ۴ فروش و توزیع هزینه. 3 خدمات یا کاال شده تمام قیمت. ۲ درآمدها بینی پیش.1

 تأمین بعمنا و دیون پرداخت و ای سرمایه های هزینه. 6 آن تأمین منابع و زیان- سود تقسیم حساب و سود. 5

 .شود می داده توضیح ترتیب به که آن

  

                                                           
 

 ورمزیار حسن نوشته دولتی های شرکت بودجه معرفی یادداشت 3
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 درآمدها بیني پیش

 به مذکور ایه شرکت که ها سایرفعالیت و کاال فروش یا و خدمت ارائه درقبال که درآمدها شامل درآمدهایی است

 دولتی، های شرکت درآمدرسد.  می ها شرکتبه  آن یعاید وآن هستند  انجام به مجاز مقررات و قوانین موجب

 .دشو می بینی پیش کشور کل بودجه در دولتی، های شرکت بودجه ضمن و دولت عمومی بودجه از خارج

 ارائه زا حاصل درآمد ،فرعی کاالهای یا محصوالت فروش ،اصلی کاالهای یا محصوالت فروش از ها شرکت رآمدد

 .شود می تشکیل آمدها در سایر و خدمات

 ایه شرکت و اعتباری موسسات ها، بانک استثنای به) دولتی های شرکت درآمد عمومی محاسبات قانون طبق

 دولتی های رکتش اعتبار تامین منابع سایر .شود تحویل ایران مرکزی بانک در خزانه های حساب به باید نیز( بیمه

 .باشدمی گردش در سرمایه کاهش و ذخایر از استفاده ،وام ،دولت کمک

 هشد تمام قیمت محاسبه

 نعتیص و تولیدی های شرکت در .است متفاوت هاآن فعالیت نوع براساس ها شرکت در شده تمام قیمت محاسبه

 شرکته در کحالی  در. شود می عرضه بازار به و تبدیل گوناگون محصوالت به تولید فرآیندهای تحت اولیه مواد

 برای عتیصن و تولیدی های شرکت در .رسد می روشف به اولیه شکل همان به شده خریداری کاالی بازرگانی های

( اولیه مواد و صولمح) ها یموجود -۲ کاال فروش -1. شوند بینی پیش باید ذیل عوامل شده تمام قیمت برآورد

 غیرتولیدی های شرکت در تولید ظرفیت -3

 تدارك و تهیه ههزین برآورد با تولید های هزینه در فقط شرکت نوع دو تفاوت که داشت خاطر بهباید  را مطلب این

 .کاالست فروش و بازاریابی نگهداری، کاال، خرید بازرگانی عملیات براساس که است کاال

 فروش و توزيع هاي هزينه

 هایی الیتفع همه ها هزینه این. است بودجه دوره طی خدمات یا کاال فروش و توزیع های هزینه حاوی بخش این

 .گیرد می بر در را است آن نظایر و بازاریابی برای کاال،( خرید) تهیه یا تولید از بعد که

 عمومي و اداري هاي هزينه

 نیست، مربوط فروش و تولید امور به مستقیما که است شرکت تشکیالت از قسمت آن های هزینه حاوی بخش این

 .است موثر شرکت وظایف بهتر انجام و هدایت در غیرمستقیم ولی
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 دولتي هاي شركت در بودجه و كنترل اجرا مرحله ۲-۳

 در دولتي هاي شركت که تفاوت این با است دولتی موسسات و ها وزارتخانه در بودجه اجرای مانند مرحله این 

 و ريزي برنامه و مديريت سازمان توسط اعتبار تخصیص به نیاز خود داخلي منابع محل از بودجه اجراي

 وجوه محل از ذيحساب شخص وسیلهه ب وجه درخواست فرم تنظیم با تواندمي و ندارند تخصیص كمیته

 دولتی های شرکت پذیری انعطاف همچنین. كند دريافت پول كشور كل داري خزانه در خود يافته تمركز

 .است دولتی های سازمان دیگر از تر گسترده و بیشتر مراتب به بودجه اجرای در

 مجمع جلسه در طرح از پس دولتی های شرکت مالی صورت دولتی های شرکت در بودجه کنترل مرحله در

 .شود رسیدگی دارایی و اقتصادی امور وزارت منتخب حسابرس طرف از باید سهام صاحبان عمومی

 نانآ حسابداری عملکردهای دولتی های شرکت مالی های صورت بررسی منظور به حسابرسی، سازمان همچنین 

 ؛ شود می انجام مجریه قوه توسط که است خرج از بعد کنترل نوع یک کار این و کند می حسابرسی ساله همه را

 کنند می دهاستفا کشور کل عمومی بودجه از نحوی به که هایی دستگاه های حساب کلیه به نیز محاسبات دیوان و

 به دخو محل در وجهی هر و نکرده تجاوز مصوب اعتبارات از ای هزینه هیچتا  کند می حسابرسی و رسیدگی

 وضیحاتت بعد فصول دردر نظارت بر بودجه شرکت های دولتی  نظارتی نهادهای نقش درباره. باشد رسیده مصرف

 .شد خواهد ارائه تکمیلی

 بودجه تنظیم و تهیه هاي زيرساخت ۳-۳

ات برنامه است که بتواند تمام مالحظ دهیدر هم تن یشاکله و ساختار ازمندین یدولت یبودجه شرکت ها نیتدو

ر معمول رابطه طو به مجموعه را شفاف و روشن سازد. یازهاین یو از طرف ردیمجموعه را دربر بگ یو بودجه ا یزیر

 است. نظام مند مجموعه کی یازهاین نیتر یاز اصل یبانیو پشت ی،پرسنلیمال ،یادار یواحد بودجه با  واحدها انیم

 در این بخش به ارتباط بودجه با قسمت های مختلف یک سازمان میپردازیم.

 واحد با بودجه حدوا ارتباط- 3 حسابداری و مالی واحد با بودجه واحد ارتباط- ۲ تشکیالت و بودجه ارتباط- 1 

 ..(. و خدمات و نقلیه) پشتیبانی و تدارکات واحد با بودجه واحد ارتباط- ۴( پرسنلی) کارکنان امور

 تتشکیال و بودجه ارتباط  1-۳-۳

 معاونت شاخه چند یا یک از دستگاه هر تشکیالت و است شده تشکیل برنامه چند یا یک از دستگاه هر بودجه

 تغذیه را دستگاه تشکیالتی اندام از قسمت آن و شود می محسوب اعتباری کانال یک برنامه هر. است آمده پدید

 که شود دقت باید اداری تشکیالت در. باشد مشخص کار حاصل دارای و همگن هاآن عملیات که کند می اعتباری
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 مشخص فرد به مشخص پول که نحوی به گیرند قرار معاونت های شاخه مقابل در المقدور حتی اعتباری هایکانال

 برنامه دو دارای باید حداقل اجرایی دستگاه هر .باشد گیری اندازه قابل هزینه و فایده تا شود اعطا مشخص کار بابت

 پشتیبانی کارهای از اصلی کارهای سهم تا اداری خدمات برنامه دیگری و اصلی یا فنی خدمات برنامه یکی باشد،

 .باشند کنترل قابل اعتبارات حجم و عملیات و تفکیک

 حسابداري و مالي واحد با بودجه واحد ارتباط ۲-۳-۳

 .دهد قرار معاونت های شاخه برابر در باید را ای بودجه های برنامه بودجه واحد -1

 که کند می نظیمت ماده ریز و یاتئجز به هزینه مواد حسب بر برنامه هر قالب در را مصوب بودجه بودجه، واحد- ۲

 آگاه فصیلت به اعتبارات تقسیم از را حسابداری واحد که است راهنمایی مثابه به و است تفصیلي بودجة همان

 است. ها حساب سرفصل اعتبار نگهداری برای راهنمایی و کند می

 هزینه و کند می نههزی تفصیلی بودجه ابالغ طبق را اعتبارات ،تفصیلی بودجۀ دریافت از پس حسابداری واحد -3

 ند.ک می گزارش بودجه واحد به ماده ریز و هزینه مواد حسب بر برنامه هر قالب در را شده انجام های

 نحوی به کند یم ثبت مشخصی جداول در را ماهیانه تعهدات ،ها هزینه عملکرد دریافت از پس بودجه واحد -۴

 .دده نشان ماه هر در را هزینه عملکرد و اعتبار تخصیص رابطۀ که

 

 . رابطه تعاملی واحد بودجه و واحد مالی۲نگاره 

 

تنظیم برنامه های بودجه
ای و بودجه تفصیلی 
توسط واحد بودجه

و دریافت بودجه تفصیلی
گزارش هزینه کرد 
اعتبارات بر طبق آن

دریافت عملکرد هزینه 
ها توسط واحد بودجه و 
ثبت تعهدات ماهیانه در 

جدولی مشخص
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 قالب در ازنی برحسب و رسیدگی دستگاهی صورت به باید جاری اعتباراتهمچنین باید به این نکته توجه شود که 

 عمرانی های طرح تاعتبارا برنامه و فصل سقف حسب بر باید عمرانی اعتبارات و یابد آرایش هزینه مواد و ها برنامه

 .شود تعیین دستگاه

 (يپرسنل) كاركنان امور واحد با بودجه واحد ارتباط ۳-۳-۳

 درصد 70 تا ۶0 حدود چون و شود می متمرکز کارگزینی آمار قسمت در کارکنان شغلی وضعیت اطالعات معموال

از واحد  لذا واحد بودجه نیازمند آمار مورد نیاز است، انساني نیروي به مربوط اجرايي دستگاه اعتبارات

 کارگزینی برای برآورد هزینه های سازمان به شرح زیر است:

 آمار -پ تحصیلی مدرك حسب بر کارکنان آمار -ب خدمت خرید و پیمانی رسمی، حسب بر کارکنان آمار -الف

 مورد در کارکنان آمار -ث اوالد حق و مندی عائله هزینه کمک -ت شغلی های گروه حسب بر رسمی کارکنان

 ثابت یا رسمی بازنشستگان آمار -چ شدگان خارج کادر از و جدید پرسنل استخدام تاریخ -ج نقدی غیر های کمک

 بگیران وظیفه و

 پشتیباني و تداركات واحد با بودجه واحد ارتباط 4-۳-۳

 های زینهه که کارتی در آن نوع و مدل و پالك شماره حسب بر سال هر در را خود خودروهای باید نقلیه واحد

 خودرو دادتع بر تقسیم و ها کارت ارقام جمع با. کند نگهداری شود، می ثبت دستمزد شامل خودرو هر نگهداری

 تواند می قلیهن واحد. است ای بودجه برآورد در مناسبی معیار که آید می دست به خودرو نگهداری هزینه میانگین

 آن ایبه و لیتر حسب بر مصرفی سوخت میزان و ماه هر در شده طی کیلومتر خودرو هر برای دیگری کارت در

 ای ودجهب برآورد جهت خودرو سوخت هزینه میانگین تا کرده تقسیم خودرو تعداد بر را هاآن جمع و کند ثبت

 .آید بدست

 هزينه برآورد و درآمد بیني پیش هايروش 4-۳

  :است زیر شرح به درآمدها برآورد در متداول هایروش 

 قبل سالهای روند  

 زمانی های سری تحلیل و تجزیه 

  ها همبستگی تحلیل و تجزیه 

  گیری نمونه 
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 کارشناسی تخمین 

 تطبیقی مطالعات از حاصل تجربی نتایج 

 آن وصول رقانونگذا که مقداری های کمیت از عموما و هستند تخمینی بودجه در درآمدها ،بودجه اصول اساس بر

 .شوند می برآورد اجرایی عملیات حجم به توجه با شمرده مجاز را

 درآمد برآورد هايروش 1-4-۳

 قبل هايسال روند 

 آن کاربرد .شدبا آخر ماقبل سال قطعی درآمد با برابر دقیقاً باید شده بینی پیش درآمد روش، این اساس بر

 .باشد اقتصادی تعادل حال در کشور اقتصاد عمومی وضع که شود می واقع مؤثر هنگامی

 (متوسط حد روش) زماني هايسري تحلیل و تجزيه 

 حد که ای هگون به. شود می استفاده سال پنج یا سه متحرك میانگین از درآمدها برآورد در دقت منظور به

 سال آمددر آن براساس و آمده دست به ساله پنج یا سه های دوره در درآمدها کاهش یا و افزایش متوسط

 .شود می بینی پیش آینده

 ها همبستگي تحلیل و تجزيه 

 حقوق با ابطهر در واردات حجم یا و ملی ناخالص تولید با درآمد بر مالیات وصول میان ارتباط روش این در

 رآوردب به اقدام آن اساس بر و گیرد می قرار بررسی مورد اقتصادی های دوره طی در گمرکی عوارض و

 .باشد می جانبه چند یا سه همبستگی رابطه اوقات گاهی. گردد می درآمدها

 گیري نمونه 

 دهاستفا باشند، سال مختلف هایماه در مختلف هایفراوانی دارای که درآمدهایی مورد در روش این

 .گرددمی

 (مستقیم بیني پیش روش) كارشناسي تخمین 

 گرایش ینیب پیش و اقتصادی اوضاع مورد در دقیق های بررسی و مطالعات انجام با کارشناسان روش این در

 .نماید می بینی پیش را درآمدها کارشناسی تجربه با و گذشته هایسال درآمدهای اقتصادی، های

 تطبیقي مطالعات از حاصل تجربي نتايج 

 عوامل شناخت بازار، وضع بررسی کشور، اقتصاد عمومی وضع مطالعه آماری، روشهای با تطبیقی مطالعات

 .کند می بینی پیش را درآمدها وغیره، درآمد ایجاد
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 ها هزينه برآورد ۲-4-۳

 هزینه رآوردب در بنابراین. است ممنوع آن از تجاوز یعنی هستند تحدیدی بودجه در ها هزینه ،بودجه اصول طبق

 هزینه برآورد رد گام مهمترین. گیرد صورت کافی دقت باید ها، هزینه انجام در اعتبارات محدودیت به توجه با ها

 .است هزینه عوامل شناخت ها

 يپرسنل هاي هزينه برآورد روش 

 جراییا دستگاه هر در( ها کمک و مزایا و دستمزد و حقوق شامل) پرسنلی های هزینه برآورد منظور به

 حقوق یستل معموالً بودجه ارائه زمان به توجه با ولی است سند ترین مطمئن کارکنان ماهانه حقوق لیست

 دهنده تشکیل اجزای حسب بر بایستی می کارکنان حقوق لیست .گیرد می قرار برآورد معیار ماه شهریور

 اغلب یراز است مهم بسیار یکدیگر از سنواتی افزایش و مبناء حقوق تفکیک .شود تهیه پرسنلی احکام در

 کارکنان واتیسن افزایش و گروه ارتقاء مورد در  .است مبناء حقوق تابع پرسنلی احکام دهنده تشکیل اجزای

 .شود منظور و برآورد الزم اعتبارات ها نامه آیین و مقررات حسب بر باید

 اداري هاي هزينه برآورد روش 

 است داریا ساختمان زیربنای سطح کنندة توجیه انسانی نیروی. است انسانی نیروی تابع اداری های هزینه

 ماموریت، لعادها فوق سفر، هزینه- 1 برآوردِ شامل اداری های هزینه .است اداری های هزینه بزرگ عامل که

 صرفم لوازم و مواد- 5و  آب و برق سوخت،- ۴ قراردادی خدمات- 3 اجاره هزینه- ۲ ارتباطات و نقل و حمل

 .شود می شامل را دستگاه هزینه کل از درصد 30 تا ۲5 حدود که است شدنی

 اي سرمايه هاي هزينه برآورد روش 

 شود می شامل را اجرایی دستگاه بودجه کل از درصد 3 تا 1 حدود جاری بودجه در ای سرمایه های هزینه

 و شهری گاز و تلفن برق، و آب انشعاب حق. است ای سرمایه کاالهای سطح نگهداشت حفظ آن نقش و

 مستهلک نزما مرور به که متحرك و ثابت آالت ماشین عمده یدکی قطعات و اتومبیل خرید االمتیازها، حق

 .دشون می گرفته نظر در ای سرمایه هزینه عنوان به اجرایی دستگاه در نشدنی مصرف لوازم و شده

 انتقالي هاي پرداخت برآورد روش 

 در ولی. دشو می شامل دستگاه بودجه در را مصوب اعتبارات کل از درصد 8 تا ۴ بین انتقالی های پرداخت

 .ستا آن جاری اعتبارات از انتقالی های پرداخت سهم کننده تعیین اجرایی دستگاه فعالیت نوع اصل
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 بالمحل ديون برآورد روش 

 به هیبد قانونی، مجوزهای قضایی، محاکم از صادره آراء از ناشی گذشته های سال های بدهی اساس بر

 ایجاد جراییا های دستگاه برای مقررات و قوانین رعایت با که هایی بدهی و صادره احکام اساس بر کارکنان

 .تاس پرداخت و برآورد قابل شده

 

 

 

  



و مالحظات حاکم بر بودجه ریزی شرکت های دولتیقوانین  –اقتصاد مقاومتی اندیشکده   

20 

 
 

 دولتي هاي شركت كلي اطالعات و آمار -4

  دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و هابانک دولتي، هايشركت تعداد 1-4

 1398 سال بودجه قانون با مقایسه در را کشور کل 1399 سال بودجه یحهال در دولتی هایشرکت تعداد ۲ جدول

 به نسبت 1399 سال در دولتی شرکتهای تعداد است، مشاهده قابل مذکور جدول در که همانطور. دهدمی نشان

 ایران، پرس سهامی شرکت مغان، دامپروری و صنعت و کشت شرکت. است داشته کاهش عدد سه 1398 سال

 منجیل، سبز برق نیروی تولید شرکت و شاهرود برق نیروی تولید شرکت فارس، خلیج برق نیروی تولید شرکت

 گسترش سهامی شرکت مقابل در و اند شده حذف 1399 سال بودجه یحهال 3 پیوست از که هستند شرکتی پنج

 ایوانکی جدید شهر عمران سهامی شرکت و (سر سربه و سودده) اقتصادی امور ذیل هایشرکت به خرامه سبز کاغذ

 ،1399 بودجه الیحه 3 پیوست تغییرات دیگر از .دان شده اضافه روستایی و شهری مسکن، امور ذیل هایشرکت به

 و ای منطقه برق شرکت 13 گاز، یشالپا شرکت دو استانی، گاز شرکت 16 ای،منطقه آب شرکت 6 شدن منتقل

 اقدام که است زیانده هایشرکت فهرست به سر سربه و سودده شرکتهای فهرست از ایران گاز انتقال شرکت نیز

 ۴.ددگرمی محسوب بودجه شفافیت افزایش جهت در مثبتی

 يحهال و 1۳98 سال بودجه قانون در دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و بانکها دولتي، شركتهاي تعداد. ۲ جدول

 1۳99 سال بودجه

 

                                                           
 

   (اول ویرایش) دولتی شرکتهای. 6۴ کشور کل 1399 سال بودجه الیحه بررسی 4
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 دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و هابانک دولتي، هايشركت مصارف و منابع ۲-4

 جدول در 1398 سال بودجه قانون با مقایسه در 1399 سال بودجه یحهال در دولتی هایشرکت مصارف و منابع

 نسبت درصد 16، 1399 سال بودجه یحهال در دولتی هایشرکت مصارف و منابع کل جمع. است شده داده نشان 3

 و درآمد رقم شودمی مشخص ها،شرکت بودجه در دقیقتر بررسی با. است داشته رشد1398 سال بودجه قانون به

 شرکت و الری میلیارد هزار 1۲00 حدود 99 بودجه یحهال در نفتی های فراورده پخش و یشالپا ملی شرکت هزینه

 افزايش از درصد 70 حدود اساس، این بر. است کرده پیدا افزایش ریال میلیارد هزار ۲00 حدود ایران گاز ملی

 پخش و يشالپا ملي شركت دو به متعلق 1۳99 سال بودجه يحهال در دولتي هايشركت هزينه و درآمد

 انتفاعی مؤسسات و بانکها دولتی، هایشرکت باقی هزینه و درآمد افزایش و است گاز ملي و نفتي هايفراورده

 .است (درآمدها افزایش مجموع از درصد 30) ریال میلیارد هزار 660 حدود دولت به وابسته

 و 1۳98 سال بودجه قانون در دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و بانکها دولتي، شركتهاي مصارف و منابع صورت. ۳ جدول 

 1۳99 سال بودجه اليحه
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 دولتي هايشركت سهام سود پرداخت و ستاني مالیات فرآيند -5

 هایبانک و دولتی هایشرکت( ۲) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون ۴ ماده در

 است، شده بینیپیش ویژه سود آنها برای کشور کل بودجه در که کشوری خدمات مدیریت قانون 5 ماده موضوع

 هر در دوازدهميک صورت به مصوب بودجه الحساب علي سهام سود و الحساب علی مالیات واریز به موظف

 درصد 50 شرکت، هر درآمد از هزینه کسر از پس سنواتی، های بودجه 3 پیوست در اساس این بر. اند شده ماه

 گزارش 3 پیوست هایستون در مالیات درصد ۲5 و «ویژه سود درصد 50« عنوان تحت شده شناسایی سود

. گرددیم دریافت ماهیانه صورت به دوازدهمیک الحساب علی صورت به ستون دو این به مربوط مبالغ و شودمی

 گرفته ارقر بررسی مورد 1399 سال بودجه یحهال در دولتی شرکتهای مالیات سپس و سهام سود ابتدا ادامه در

 .است

 سهام سود 1-5

 ويژه سود درصد پنجاه 1-1-5

 دولتی هایشرکت دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون ۲8 ماده ج بند براساس 

 بینییشپ ویژه سود آنها برای کشور کل بودجه در که کشوری خدمات مدیریت قانون 5 ماده موضوع هایبانک و

 الحساب علی مذکور قانون ۴ ماده سازوکار با سال هر را شده بینیپیش سود درصد پنجاه حداقل مکلفند است، شده

 ۲7 ولجدا در «ویژه سود درصد 50» ستون در مبلغ این که نمایند واریز عمومی درآمد حساب به دوازدهمیک

 علت به زیانده هایشرکت به مربوط جداول در که است بدیهی. گرددمی درج بودجه لوایح 3 شماره پیوست ستونی

 .ندارد وجود ستون این سود، بودن منفی

 ها تشرک که است این برای دوازدهم یک صورت به ها شرکت ویژه سود اخذ قانون معتقدند کارشناسان بعضی

 .نکنند هزینه دیگر جای در را یافته تحقق سود و دهند نشان را خود واقعی درآمدهای

 دولت سهام سود ۲-1-5

 منظور لتدو سهم حساب به نیز سود باقیمانده از بخشی قبل، بند در مذکور درصد 50 بر وهالع که صورتی در 

 .شودمی درج 3 پیوست در ستون این ذیل گردد،

  سهامداران ساير و دولتي هايشركت سهم سهام سود ۳-1-5 

 تقسیم سود زا آنها سهم بینیپیش باشد، نیز دولت از غیر دیگری سهامداران دارای دولتی شرکت یک که صورتی در

 .شودمی درج الذکر فوق پیوست در ستون این ذیل شده
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 کمتر سهم با هایشرکت سهام سود و معوقه سهام سود ابرازی، سهام سود قلم سه از دولتی هایشرکت سهام سود 

 .است شده تشکیل درصد پنجاه از

 1۳99 سال بودجه حهالي در دولتي شركتهاي سود به مربوط ارقام .4 جدول

 

 مالیات ۲-5

 درصد ۲5 خود، سالیانه ویژه سود از مکلفند دولتی هایشرکت مستقیم، هایمالیات قانون 105 ماده استناد هب

 برای دجهبو لوایح 3 شماره پیوست ستونی ۲7 جداول در مالیات ستون در مبلغ این که نمایند پرداخت مالیات

 حقوقی، اشخاص مالیات به مربوط بند در و بودجه یحهال 5 جدول در است گفتنی. گرددمی درج سودده هایشرکت

 مالیات» و «دولتی حقوقی اشخاص الحسابعلی مالیات» شامل دولتی هایشرکت مالیات به مختص ردیف دو

 .دگردمی درج «دولتی هایشرکت عملکرد

 بودجه هیحال در دولتی هایشرکت مالیات مجموع در. است شده داده نشان دولتی هایشرکت مالیات ،5 جدول در

 بر مالیات وصولی عملکرد .دهدمی نشان 1398 سال بودجه قانون به نسبت را رشد درصد ۲ حدود 1399 سال

 عدم به توجه با. است بوده دوازدهمهشت مصوب درصد 67 حدود ،1398 سال ماهه هشت در حقوقی اشخاص

 کردعمل از بخش، این شودمی بینیپیش ،1399 سال بودجه یحهال در دولتی هایشرکت مالیات رقم فاحش رشد

 مؤسسات رایب مالیات احتساب زمینه، این در توجه شایسته نکته. باشد برخوردار کنونی سال در درصدی 70 حدود

 .ندارد وجود ساتمؤس این از مالیات اخذ برای قانونی زیربنای که است حالی در این. است دولت به وابسته انتفاعی

 



و مالحظات حاکم بر بودجه ریزی شرکت های دولتیقوانین  –اقتصاد مقاومتی اندیشکده   

24 

 
 

 

 انونق و 1۳99 سال بودجه اليحه در دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و هابانک دولتي، هايشركت مالیات .5 جدول 

 (درصد /ريال میلیارد) كشور كل 1۳98 سال بودجه

 

 از همس بیشترین دارای درصد، 1۴ با مرکزی بانک و درصد 19 با گاز ملی شرکت درصد، 38 با نفت ملی شرکت

 سه این تمالیا میزان تغییرات. هستند 1399 سال بودجه حهالی در دولتی شرکتهای الحساب علی مالیات مجموع

 .است مشاهده قابل 6جدول  در 1398 سال بودجه قانون به نسبت شرکت

 سال بودجه قانون و 1۳99 سال بودجه الیحه در مركزي بانک و گاز ملي شركت نفت، ملي شركت مالیات. ۶ جدول

 (درصد /ريال میلیارد)  كشور كل 1۳98

 

 داشته دوجو نیز گذشته هایسال در البته که)1399 سال بودجه الیحه 16 تبصره د بند مطابق است ذکر شایان

 یانتفاع مؤسسات و هابانک دولتی، هایشرکت هزینه از درصد یک است موظف کشور کل داری خزانه ،(است

 حالی در ینا. نماید واریز عمومی درآمد هایحساب به و برداشت آنان هایحساب از را (سودده) دولت به وابسته

 ت.سا ترالبا نیز شرکت آن سود از شرکت های هزینه درصد یک سودده، دولتی هایشرکت از برخی در که است

 بالغیم وه،الع به. کندمی تأمین محل این از را درآمدهایش کسری از بخشی اخیر هایسال ظرف دولت اصل در

 این و بوده هابانک های هزینه از جزئی شود،می پرداخت گذاران سپرده به هابانک توسط سپرده سود عنوان به که

  .باشد منطقی تواندنمی عنوان هیچ به هاآن برای حکم
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  زيان تأمین منابع ۳-5

. نماید قداما زیان پوشش به نسبت محل سه از تواندمی باشد، رو به رو زیان با شرکت یک که هنگامی کلی طور به

 و کتشر جاری های دارایی از استفاده محل دومین ،است شرکت سال كالاسته ذخایر از استفاده محل اولین

 هب عمومی، محاسبات قانون 69 ماده استناد به است مجاز دولت. است دولت کمک از استفاده محل سومین

 .نماید پرداخت( GFS سیستم در یارانه) زیان کمک مذکور، ماده در مقرر ترتیبات با زیانده هایشرکت

 خشیب و »ذخایر» ستون در شودمی داده پوشش سال كالاسته ذخایر از استفاده باکه  شرکت زیان از بخشی 

 کاهش اصل در در بودجه شرکت قید میشود. گرددمی تأمین شرکت داخلی منابع سایر از استفاده با که دیگر

 ستون در ،شودمی تأمین دولت پرداختی زیان کمک از استفاده با که بخشی و «سایر» ستون در جاری های دارایی

 در دولت پرداختی هایزیان کمک است، گفتنی. شودمی درج بودجه یحهال 3 پیوست در «دولت عمومی منابع»

 زیان کمک معسرج بودجه، لوایح واحده ماده 11 شماره جدول در. است ردیابی قابل نیز بودجه لوایح واحده ماده

 جداول در ارقام این همچنین. است شده درج «ای هزینه اعتبارات» عنوان ذیل دولتی هایشرکت به دولت اعطایی

 صورت به یا و متمرکز ورتص به یا شرکت تفکیک به مورد حسب ،1399 سال بودجه یحهال ۲-10 و 9، 7-1، 7

 طبق ار ها شرکت به نیافته تخصیص بودجه دولت طرفی از .است مندرج «ایهزینه اعتبار« عنوان تحت استانی

 این نزد را اه شرکت بستانکاری و بدهکاری و دهدمی مالیاتی امور سازمان به تولید از حمایت قانون 3 و ۲ بند

 .کندمی متوازن سازمان

  اي سرمايه هاي دارايي تملک هايطرح اعتبارات 4-5 

 و رکتش داخلی منابع محل دو از دولتی هایشرکت ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح اعتبارات کلی طور به

 تملک هایطرح» کلی عنوان ذیل نیز ای سرمایه هایحساب مصارف سمت در. شودمی تأمین دولت عمومی منابع

 مومیع منابع» ستون رقم طبیعی طور به درنتیجه. است شده تعریف زیربخش دو همین ،«ایسرمایه هایدارایی

 مصارف سمت در «دولت عمومی منابع سهم» ستون رقم با ای،سرمایه هایحساب منابع سمت در «دولت

 و هابانک دولتی، هایشرکت که آنجایی از. است یکسان 3 پیوست ستونی ۲7 جداول در ای سرمایه هایحساب

 تلقی یاجرای دستگاه و محسوب کشوری خدمات مدیریت قانون 5 ماده مشمول دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات

 ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبار آنها از برخی به آن به منضم یک پیوست و بودجه یحهال در لذا گردند،می

 .است منعکس بودجه یحهال یک پیوست و 7 جدول در که شودمی پرداخت
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 ده زيان بورسي هاي شركت 5-5

 درآمدها نمیزا در شده انجام برآوردهای بیش. دارد متعددی یلالد هاشرکت برخی در انباشته زیان وجود مشکل

 به یدیتول خدمات شده تمام بهای افزایش پژوهشی، تکلیفی اعتبارات تکلیفی، گذاری تیمق شرکت، سوددهی و

 . ستا یلالد این جمله از است مغایر شرکتی فعالیت روح با که حاکمیتی وظایف برخی داشتن و تورم دلیل

 هم و علت هم تواندمی ای سرمایه های هزینه کاهش و هاشرکت جاری عملیات های هزینه سهم افزایش طرفی از

 ای سرمایه های هزینه و جاری های هزینه تغییرات و میزان بررسی است، مناسب لذا. باشد وضعیت این معلول

 تصویر ارائه ضمن شوند ملزم حسابرسان اینکه یا گیرد قرار دارایی و اقتصادی امور وزارت کار دستور در شرکت

 تواندمی هاشاخص این تغییرات پایش. نمایند اظهارنظر خصوص این در مربوطه، شرکت مالی وضعیت کلی

 .5سازد آگاه بهنگام و مناسب رویکردهای اتخاذ به نسبت را سیاستگذاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 177519: خبر شماره کیهان روزنامه 5
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 دولتي هايشركت بودجه مالاق از برخي عملکرد بررسي -۶

 بودجه نینقوا در مصوب ارقام با دولتی هایشرکت بودجه مالاق از برخی عملکرد میزان گزارش، از بخش این در

 مصوب و دیعملکر ارقام میان شکاف از تری دقیق تصویر به یابیدست قسمت، این ارائه از هدف. شوندمی مقایسه

 .است دولتی شرکتهای بودجه

 درآمدها 1-۶

 مصوب میزان اب را دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و هابانک دولتی، هایشرکت درآمدهای عملکرد ارقام ،1نمودار

 انحراف و 1397 سال در قلم این درصدی 35 انحراف از حاکی مصوب، و عملکرد ارقام مقایسه. دهدمی نشان آنها

 .است 1398 سال ماهه6 در آن درصدی 50

 (ريال میلیارد) درآمدها مصوب و عملکرد ارقام مقايسه. 1 نمودار

 

 ها هزينه ۲-۶

 میزان با ار دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و هابانک دولتی، هایشرکت های هزینه عملکرد ارقام ،۲ نمودار

 و 1397 سال در قلم این درصدی ۴6 انحراف از حاکی مصوب، و عملکرد ارقام مقایسه .ددهمی نشان هاآن مصوب

 .است 1398 سال ماهه 6 در آن درصدی 66 انحراف
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 (ريال میلیارد)ها هزينه مصوب و عملکرد ارقام مقايسه. ۲ نمودار

 

 

 ارائه ابلق مختلفی توضیحات دولتی هایشرکت های هزینه و درآمدها در توجه قابل انحراف این دالیل توضیح در

 از بخشی یمتنظ قانون ۲ ماده در شده گرفته نظر در سازوکار زمینه، این در یلالد مهمترین از یکی اما است،

 مقررات از بخشی تنظیم قانون  ۲ ماده مطابق شد، عنوان گزارش مقدمه در که همانطور. است دولت مالی مقررات

 سهام ودس رقم داشتن نگاه ثابت به مشروط سال، هر ماه آبان نیمه تا توانندمی دولتی هایشرکت دولت، مالی

 موضوع این. دنماین اقدام خود بودجه اصالح به نسبت دیگر، شروط برخی البته و مالیات رقم و دولت به پرداختی

 این سازوکار ن،ای بر عالوه. است داده کاهش بودجه ارقام دقیق اعالم و بینیپیش برای را دولتی هایشرکت انگیزه

 هایشرکت برخی که طوری به. باشد داشته نیز دیگری هایداللت تواندمی سودده هایشرکت درخصوص ماده

 نشان کم را دولت سود سهم خود درآمدهای برآوردی کم با تا دارند انگیزه بودجه، الیحه تدوین زمان در سودده

 با شد، ققمح قانون ارقام از بیش درآمدها که بودجه اجرای سال طول در و بودجه قانون تصویب از پس و دهند

 .کنند داختپر قانون در شده تصویب میزان به را دولت سود سهم( قانونی محدودیت بدون) خود هایهزینه افزایش

 زيان و سود ۳-۶

 آنها مصوب زانمی با را دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و هابانک دولتی، هایشرکت سود عملکرد ارقام 3 نمودار

 ۴۴ حرافان و 1397 سال در قلم این درصدی 1۴ انحراف از حاکی مصوب، و عملکرد ارقام مقایسه .دهدمی نشان

 .است 1398 سال ماهه 6 در آن درصدی
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 (ريال میلیارد) سود مصوب و عملکرد ارقام مقايسه. ۳ نمودار

 

 مصوب میزان اب را دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و هابانک دولتی، هایشرکت زیان عملکرد ارقام نیز ۴ نمودار

 برای که طوری به است، قلم این در توجهی قابل تفاوت از حاکی مصوب، و عملکرد ارقام مقایسه .دهدمی نشان آنها

 سال ماهه 6 برای و است بوده مصوب بودجه در زیان رقم از بیشتر درصد 1718 عملکرد، در زیان رقم ،1397 سال

 .است درصد 31۲0 عدد این 1398

 (ريال میلیارد) زيان مصوب و عملکرد ارقام مقايسه. 4 نمودار
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 زمره در زیانده هایشرکت از برخی درج عملکرد، ارقام و مصوب ارقام میان تفاوت یاالب حجم این یلالد از یکی

 بودجه برای شده درج ارقام که طوری به .تاس بودجه یحهال 3 شماره پیوست در سر به سر و سودده هایشرکت

 توانمی دولتی هایشرکت زیان یلالد دیگر از. ندارد آنها عملکرد با نسبتی سر، سربه و سودده هایشرکت برخی

 وظایف برخی ایفای به اجبار همچنین و هاشرکت از برخی خدمات یا هاالکا برای تکلیفی های تعرفه وجود به

 تداش اشاره مساله این به باید البته .داشت اشاره (شرکتی فعالیت ماهیت فالبرخ) هاشرکت این توسط حاکمیتی

 6.کندمی پرداخت را ده زیان دولتی های شرکت از برخی زیان فقط دولت که
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 دولتي هايشركت امور در بازرسي و نظارت جايگاه نقش -7

  كشور محاسبات ديوان نقش 1-7

 حساب کلیه هب مقننه قوه گوشو  چشم عنوان به اساسی قانون پنجم و پنجاه اصل استناد به کشور محاسبات دیوان

 استفاده کشور کل بودجه از نحوی به که دستگاهی رسای و دولتی هایشرکت و دولتی موسسات ،ها وزارتخانه های

 تجاوز مصوب عتباراتا از ای هزینه هیچ که کندمی حسابرسی رسیدگی دارد می مقرر قانون که ترتیبی به کنندمی

 .باشد شده مصرف خود محل در وجه هر و نکرده

 قانون 69 ماده .گیرندمی یارانه و زیان کمک ایسرمایه هایطرح اعتبار عمومی بودجه در دولتی های شرکت 

 ذخایر و تهالکاتاس محل از خود داخلی منابع از را شانزیان باید دولتی هایشرکت گویدمی عمومی محاسبات

  .برگرداند را آن مواد نهایتا و کنند استفاده عمومی منابع و عمومی درآمد از نبود کافی اگر و کنند تأمین

 کند نظارت یندفرا بر کار حین در تا دارد هاشرکت در مستقر کرسی یک امر این بر نظارت برای محاسبات دیوان

 انجام وظیفه قانونی نهاد این و کندمی تنظیم را بودجه تفریغ گزارش، محاسبات دیوان که است ذکر به الزم

 صورت به تهرفگ تصمیم انسانی نیروی و وقت اتالف از جلوگیری برای یمقتضیات دلیل به اما دارد نیز را حسابرسی

 هایکتشر در هشد مستقر هایهیئت اینکه ضمن .کند بسنده حسابرسی مراجع توسط شده حسابرسی مالی های

 اکتفا سال رآخ در مالی های صورت همان به نهایتاً و دهندمی انجام سال ضمن داخلی حسابرسی نوعی دولتی

 توانندمی حتی اسباتمح دیوان .دارند هم حسابرسی اجازه قانون طبق ولی برندمی پیش را خود عملیات و دنکنمی

 برخوردار کافی اختیارات از دیوان لذا کند رسیدگی را ها دستگاه هایدارایی دایره و اموال ها حساب موجودی

 .است

  مالي امور مدير و ذيحساب نقش  ۲-7

 کارمند دارایی و اقتصاد وزیر حکم با حتماً  باید حسابذی این باشند داشته حساب ذی باید دولتی های شرکت تمام

 شرکت اگریا  باشد دارایی اقتصاد امور وزارت طرف از بایدکارمند  آن که نیست مهم موضوع این ولی باشد رسمی

 ذیحساب وظیفه مهمترین .کند معرفی دارایی اقتصاد امور وزیر به را آن و باشد داشته رسمی کارمندی دولتی

 اسناد حفظ بر نظارت، آنها سالمت و صحت از اطمینان و قانون طبق حساب تنظیم و نگهداری ،مالی امور بر نظارت

 مامور اگر ذیحساب .است شرکت نزد دولتی اموال و ها سپرده و نقد هوجو تحول و تحویل و نگهداری ،مالی دفاتر و

 این کار بهترین .بگیرد شرکت یا دارایی و اقتصاد امور وزارت از را حقوقش تواندمی باشد دارایی اقتصاد امور وزارت

 اقتصاد امور وزارت را حقوقش یعنی باشد دارایی اقتصاد امور وزارت کارمند باشد داشته وجود ذیحساب اگر که است
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 داندمی دستگاه و شد خواهد حفظ او استقالل صورت این در زیرا گیردب او از را ها اشپاد و مزایا تمام و بدهد دارایی

 .نیست هاآن اوامر مطیع و کارمند حسابذی

 باشد وجه هر به باید بودجه پس کند نظارت بودجه بر وجه هر به باید محاسبات دیوان اساسی قانون 55 اصل طبق

 و شده انتخاب محاسبات دیوان توسط دولتی هایشرکت ذیحساب شود می پیشنهاد لذا .باشد نظارت قابل تا

 7.دهد می انجام را خود ماموریت

  كشور كل بازرسي سازمان نقش  ۳-7

 .است اریاد های دستگاه در قوانین صحیح اجرای و امور اجرای حسن بر نظارت حق قضاییه قوه 17۴ اصل بنابر

 را دولتی هایشرکت از مستمر بازرسی وظیفه که شود می تشکیل قضاییه قوه نظر زیر کشور کل بازرسی سازمان

 و ها العملدستور ،ها نامه تصویب ،ها بخشنامه و ها نامه آیین مورد در بازرسی سازمان هایگزارش .دارد نیز

 التعد دیوان به رسیدگی برای رای صدور و رسیدگی برای تخلف تشخیص از حاکی دولتی غیر اشخاص شکایات

 .رود می اداری

 مقننه قوه و قضايیه قوه نقش  4-7

نقش  که داریا عدالت دیوان و کشور کل بازرسی سازمان مانند آنها اجرایی بازوهای و مقننه قوه و قضاییه قوه

 بسیاری در واندت می بازدارنده قوانین وضع طریق از مقننه قوه البته مهمی در نظارت بر شرکت های دولتی دارند.

 خصوصی شاکی دوجو به نیاز بدون دهد، تشخیص رمج امری را دلیل هر به اگر نیز قضائیه قوه .کند ورود مسائل از

 .دهد رقرا پیگیری مورد مستقیم را دولتی شرکت تواندمی العموممدعی عنوان به اوقات گاهی
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 دولتي بزرگ هاي شركت ساختار و بودجه اجمالي بررسي -8

 راوردهف پخش و یشپاال و گاز نفت، حوزه هایشرکت که دریافت توانمی دولتی، هایشرکت بودجه کلی بررسی در

 ینسایر ازها شرکتاین  دلیل همین به. هستند دولتی هایشرکت بودجه کل از سهم بیشترین دارای نفتی های

 و شیالپا ملی و گاز ملی نفت، ملی شرکت) اصلی شرکت تفکیک به هاشرکت این از هریک سهم و شده تفکیک

 دولت هب وابسته انتفاعی مؤسسات و بانکها دولتی، هایشرکت مصارف و منابع کل از تابعه هایشرکت و (پخش

 .است شده ارائه

 حدود پخش و یشالپا ملی شرکت و درصد 33 حدود نفت ملی شرکت است، مشخص 7 جدول در که همانطور

 سهم. اند داده اختصاص خود به را دولتی هایشرکت مصارف و منابع کل از درصد 57 مجموع در و درصد ۲۴

 ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات مجموع از نفتی های فراورده پخش و یشالپا و گاز نفت، حوزه هایشرکت

 سود کل درصد 7۴ و دولتی هایشرکت مصوب مالیات درصد 75 همچنین است؛ صفر (عمومی منابع محل از)

 ازسوی .است مذکور هایشرکتاز محل  (دولت سهم سهام سود و ویژه سود درصد 50 شامل) دولت دریافتی سهام

 ملی شرکت و ایران نفت ملی شرکت یعنی دولتی، هایشرکت بزرگترین مصارف و منابع محاسبه نحوه دیگر،

 لوایح 3 پیوست در شرکت دو این مصارف و منابع ارقام بزرگنمایی باعث ایران، نفتی های فراورده پخش و یشالپا

 8.شودمی دولتی هایشرکت بودجه سرجمع ارقام شدن متورم آن، متعاقب و بودجه

 دولتي، شركتهاي مصارف و منابع كل از نفتي فراوردههاي پخش و پااليش و گاز نفت، حوزه شركتهاي از هريک سهم. 5 نمودار

دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و بانکها

 
                                                           
 

 دولتی شرکتهای بودجه ارقام بزرگنمایی در حسابداری محاسبات نقش7 . کشور کل 1399 سال بودجه الیحه بررسی 8
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 و بانکها دولتي، شركتهاي مصارف و منابع كل از پخش و يشالپا و گاز نفت، حوزه شركتهاي از هريک سهم .7 جدول

لتدو به وابسته انتفاعي مؤسسات

 

 ايران نفت ملي شركت 1-8

 شد گرفته تصمیم وقت سیاسیون و صاحبنظران دولتی نگاه دلیل به موقت دولت قرارتاس و اسالمی انقالب از پس

 امر ینا برای و شده برداشته ایران نفت ملی شرکت عهده از نفت فروش و استخراج بر نظارت و حکمرانی که

 این و شد تدوین دولت توسط نفت وزارت تاسیس الیحه 58 سال مهرماه در. شود تشکیل مستقل ای وزارتخانه

 شرکت و پتروشیمی صنایع ملی شرکت گاز، ملی شرکت نفت، ملی شرکت. کرد آغاز را خود کار رسما وزارتخانه

 ذیل و شده لو تشکی تعریفباز سال ۲0 طی و یکدیگر موازات به نیز ایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی

 .کردند کار به آغاز نفت وزارت

 ایگاهج و ها پاالیشگاه ها، پتروشیمی اساسی قانون ۴۴ اصل های سازی خصوصی جریان در و 80 دهه اوسط در

 خارج تنف وزارت کنترل از صنعت دست پایین حوزه و شدند واگذاری مشمول هم نفتی های فرآورده توزیع های

 کارشناسان نظر زا ولی گرفت صورت اصالحاتی و شد انجام نفت با مرتبط قانون در بازنگری یک 90 دهه اوایل اما.شد

 .یابد فزایشا وزارتخانه اختیارات حوزه و گیرد صورت های بازنگری نفت وزارت و نفت ملی شرکت رابطه باید در
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 هم و میدهد انجام نفت فروش و استخراج حوزه در را گری تصدی وظیفه هم نفت ملی شرکت کنونی شرایط در

 وزارت به ایدب شرکت این در رگالتوری وظیفه که است واضح .دارد اختیار در زمینه این در را حکمرانی و نظارت

 .شود عطوفم گری تصدی وظیفه بر نفت ملی شرکت تمرکز و شود محول نفت

 پیوست در .است ای بودجه محاسبات و ریزی بودجه بحث میشود مطرح نفت ملی شرکت پیرامون که دیگری مساله

 گرفته نظر در نفت ملی شرکت درآمد عنوان به تومان میلیارد هزار 715 حدود ،1399 سال بودجه یحهال 3 شماره

 یالبا سهم هدهند نشان (تومان میلیارد هزار 1۴80) دولتی هایشرکت منابع مجموع با رقم این مقایسه .است شده

 ملی رکتش بودجه بینانه واقع بررسی منظور به این، وجود با. است دولتی هایشرکت بودجه در نفت ملی شرکت

 گازی ناتمیعا و خام نفت فروش از حاصل منابع تمام انعکاس از ناشی درآمد، این که داشت نظر در باید نفت

 و منابع سمت در( نیمایی) ای غیریارانه ارز نرخ با (نفت ملی شرکت و ملی توسعه صندوق دولت، سهم مجموع)

 (هزینه نوانع به) مصارف سمت در انرژی پنهان یارانه و توسعه صندوق و دولت سهم گرفتن نظر در آن با متناظر

 اینکه با (ملی توسعه صندوق سهم و دولت سهم) نفت فروش درآمد از درصد 5/85 الاو دیگر، عبارت به. است

 مصارف و منابع شدن تراز برای و شودمی محاسبه شرکت این درآمدهای در اما نیست، نفت ملی شرکت به متعلق

 نظر در شرکت مصارف سمت در (ملی توسعه صندوق سهم و دولت سهم مقدار یعنی) میزان همین به شرکت، این

 ارز رخن با شده، منعکس نفت ملی شرکت بودجه در که درصد 5/85 سهم این ریالی ارزش ثانیاً . شودمی گرفته

 نرخ با (مومیع منابع در) نفت صادرات از دولت سهم از بخشی عموماً  که درحالی. است شده محاسبه ای غیریارانه

 ،(ای غیریارانه) جهانی قیمت با داخلی فروش خام نفت ارزش محاسبه دلیل به ثالثاً. میشود محاسبه اییارانه ارز

 شودمی جبمو موضوع این. شوندمی دیده نفت شرکت مصارف و منابع در نیز نفت داخلی فروش پنهان یارانه العم

 نتیجه که است روشن. شود داده نشان بزرگتر دولت عمومی مصارف کل از تنهایی به نفت ملی شرکت بودجه که

 سهم و دولت سهم زیرا بود، خواهد بودجه در نفت ملی شرکت مصارف و منابع نماییبزرگ محاسبه، نحوه این

 لحاظ شرکت این مصارف و منابع در اما ندارد، شرکت این با ارتباطی اینکه با نفت فروش از ملی توسعه صندوق

 .ستا شده ارائه زیر جدول در 1397 سال در نفت ملی شرکت بودجه عملکرد موضوع، شدن روشن برای. شودمی

1۳97 سال عملکرد براساس نفت ملي شركت بودجه كلي نماي .8جدول
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 شرکت مصوب بودجه در شده منعکس درآمد از درصد 11 حدود تنها است مشخص فوق جدول در که همانگونه

 نای بودجه در شده منعکس درآمد از درصد 89 و است نفت ملی شرکت به متعلق حقیقی صورت به نفت ملی

 کل، از فتن ملی شرکت سهم نسبت تغییر عدم فرض با استدالل همین با بنابراین،. دارد حسابداری ماهیتی شرکت

 یحهال 3 پیوست در شده درج نفت ملی شرکت درآمد تومان میلیارد هزار 715 رقم از که کرد بینیپیش توانمی

 دارای یمابق و بوده نفت ملی شرکت عملیات به مربوط تومان میلیارد هزار 78 حدود تنها ،1399 سال بودجه

 حدود محل این از شرکت این مصارف و منابع ،1399 سال بودجه یحهال در بهتر عبارت به. است حسابداری ماهیت

 کل بودجه رقم شدن متورم باعث موضوع این دیگر ازسوی. دارد بزرگنمایی تومان میلیارد هزار (637=78-715)

 نفت، اتصادر از حاصل منابع از صندوق از استقراض میزان و دولت سهم که سبب این به شد، خواهد نیز کشور

 که میهنگا بنابرایندارد.  وجود دولتی هایشرکت بودجه سرجمع در هم و شودمی منعکس عمومی منابع در هم

 دوبار رقم این شوند،می جمع کشور کل بودجه رقم به رسیدن برای دولتی هایشرکت بودجه و عمومی بودجه رقم

 یحهال ایبر رقم این. شودنمی کسر منظور دوبار ارقام عنوان به نیز کشور کل بودجه سرجمع از و شده شمارش

 .است تومان میلیارد هزار 67 حدود بر بالغ 1399 سال بودجه

 گذاری مایهسر تا کند منعقد تولید در مشارکت قرارداد دولت با نفت ملی شرکت که دهندمی پیشنهاد کارشناسان

 آن نارک در و شود برداشته سهام سود مالیات از نفت ملی شرکت معافیت طرفی از و باشد شرکت عهده بر ها

 یمل شرکت یعنی دولتی شرکت به را خاصی سهم فقط و شود حذف گاز و نفت منابع از درصد 1۴.5 اختصاص

 .بدهیم نفت

  ايران نفتي هايفراورده  پخش و يشالپا ملي شركت ۲-8

 ایران نفت ملی شرکت از را نفت که است ای گونه به ایران نفتی هایفراورده پخش و یشالپا ملی شرکت عملیات

 شرکت مشابه که دهدمی نشان شرکت این مالی هایصورت بررسی. فروشدمی هایشگاهالپا به و کرده خریداری

 هایصورت در حسابداری صورت به و ای غیریارانه قیمت به را فروش و خرید عملیات کل نیز شرکت این نفت، ملی

 این درآمد کل ،1397 سال در شرکت این مالی هایصورت مطابق مثال عنوان به. کندمی منعکس خود مالی

 و خام نفت فروش ناحیه از آن تومان میلیارد هزار ۲7۲ که است بوده تومان میلیارد هزار ۲77 حدود شرکت

 همین خرید به مربوط شرکت، های هزینه از تومان میلیارد هزار ۲7۲ دیگر، سوی در و است بوده گازی میعانات

 با شرکت، این درآمدی مالاق که شودمی حظهالم. است ایران نفت ملی شرکت از (گازی میعانات و خام نفت) مالاق

 شرکت، این عملیات نوع نیز، آن دلیل و گردندمی درج نیز هزینه سمت در ارقام همان با تقریباً و عناوین همان

. است (گری واسطه) یشیالپا هایشرکت به آن فروش و نفت ملی شرکت از گازی میعانات و خام نفت خرید یعنی

 شود،می شرکت این بودجه دادن نشان بزرگ باعث طبعاً شرکت این مصارف و منابع سمت در بزرگ ارقام این درج
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 یحهال در .نیست شرکت این در عظیم مبالغ این مصرف معنای به موضوع این که داشت توجه نکته این به باید اما

 میلیارد هزار 595 آن های هزینه و تومان میلیارد هزار 596 میزان به شرکت این درآمدهای ،1399 سال بودجه

 مصارف از تومان میلیارد هزار 585 حدود گفت توانمی فوق مباحث به توجه با. است شده گرفته نظر در تومان

 بزرگنمایی دچار را شرکت این مصارف و منابع و نداشته هزینه ماهیت نفتی هایفراورده پخش و یشالپا شرکت

 .است کرده

 و است دانسته نفتی هایفرآورده توزیع مسئول را خودش اول از دولت کرد اشاره مساله این به باید همچنین

 به زینبن و نشدند خصوصی ها جایگاه هنوز که است حدی در پخشو  پاالیش ملی شرکت به ها جایگاه وابستگی

 .شود می داده جایگاه به کاری العمل حق عنوان به یدستمزد بلکه شودنمی فروخته دار جایگاه

 ها پاالیشگاه ،دارد که برای حل این مشکل اصالح این رابطه دو پیشنهاد مطرح می شود. پیشنهاد اول اذعان برای

سیستم قیمت  .کنند تامین انبارها از را خود نیاز ها جایگاه متولی و بفروشد فرآورده ذخیره هایانبار به را بنزین

گذاری هم به گونه ای باشد که جایگاه ها بتوانند در یک کانال قیمتی تعیین شده، زیر سقف قیمتی بر اساس 

 9فاکتور های رقابتی نرخ فروش بنزین را تعیین کنند.

کارایی  پیشنهاد دوم هم از سوی کارشناسانی مطرح شده که اعتقاد دارند تک نرخی بودن بنزین در شرایط فعلی

بیشتری دارد ولی باید خود جایگاه داران فرآورده مورد نیازشان را با تشکیل یک اتحادیه و به صورت منسجم از 

 10با لحاظ کسر کارمزد فروش( به مصرف کنندگان عرضه کنند.نفت تامین کنند و با قیمت مصوب ) انبارهای ذخیره
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  شركتي اكمیتح لهمسأ به نگاهي -9

 مسئله به پرداختن اام است آن ریزیبودجه سازوکار شناخت و دولتی هایشرکت بر متمرکز حاضر نوشته اینکه با

 .نیست لطف از خالی دولتی هایشرکت و دولت نمایندگی رابطه و شرکتی حاکمیت

 ثروت دوقصن همانند ملي ثروت صندوق دهندمی پیشنهاد کارشناسان دولتی های دارایی مدیریت زمینه در 

 هایوقصند موفقیت نمونه کند سازماندهی کالن سطح در را ملی و دولتی های دارایی و شود تشکیل حاکمیتی

 ایه شرکت مدیریت دیدگاه این طبق. کرد جستجو سوئد و چین سنگاپور، کشورهای در توانمی را ملی ثروت

 البته باشد وطهمرب نهاد نظارت تحت آن شئونات تمامی و بگیرد قرار دارایی مدیریت نهاد یک نظر زیر باید دولتی

 از که شرکتی هر زیرا نیست گوجواب ما کشور در دولتی های شرکت مدیریت روش این که معتقدند دیگر گروهی

 مشغول خود وزارتخانه رانت با هاشرکت عمده دیگر اینکه و شود می ورشکسته شود جدا خود تخصصی وزارتخانه

 .کارند به

 های شرکت نندما) هستند خود تابع وزارتخانه بازوی و مجموعه زیر اینکه دلیل به دولتی هایشرکتی طرف از 

 .شوند ریفتع اقتصاد وزارت مانند متمرکز نهاد یک ذیل توانندنمی( شهرسازی و راه وزارت زیرمجموعه

 رتصو به باید دولتی های شرکت بودجه که است این شود می مطرح شرکتی حاکمیت حوزه در که دیگری بحث

 حاکمیت املتع که معتقدند دیگر گروه ولی کند نظارت آن بر توامان دولت و مجلس و شود بررسی جزئی و تفصیلی

 ابزاری دولت گرا و باشد بازار بر مبتنی اصطالح به و قراردادی شرکتی، کامالً  صورت به باید دولتی های شرکت با

 از ولی ردازدبپ یارانه پرداخت طریق از را مداخله این فرصت هزینه کندمی تعیین شرکتها امور در مداخله برای

 .بپرهیزد دولتی هایشرکت در گذاری مشی خط و مستقیم دخالت
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 جمع بندي و نتیجه گیري -10

 از تاکنون که است ای حوزه ریزی بودجه سازوکار و دولتی های شرکت که شود توجه نکته این به باید پایان در

 و الحاص در گام ترین ابتدائی که دریافت توانمی تامل کمی با. است شده پرداخت آن به کمتر و غفلت آن

 وضع اب میتوان و است قوانین در ها شرکت این تعریف استاندارسازی و تدقیق دولتی های شرکت کارآمدسازی

 محکمی گام رد،بگی نظر در بنگاه یک کننده کنترل مثابه به را دولتی شرکت یک اتاقتضائ که جامع و واحد تعریفی

 .برداشت دولتی های شرکت شفافیت و رتانظ در

 ساالنه بودجه یا. کند شفاف دولتی های شرکت بودجه بر نظارت برای را خود تصمیم باید سیاستگذار طرفی از

 های طرح اعتبارات بررسی به فقط و کند بررسی وجه هر به و موشکافانه و تفصیلی دقیقی، صورت به را ها شرکت

 گری، تصدی وظایف انجام در دولتی های شرکت به عمل آزادی یا و نکند اکتفا ای سرمایه های دارایی تملک

 پیشنهاد همچنین .گیرد عهده بر را ها شرکت بر نظارت و راهبری وظیفه فقط و بدهد ای توسعه و پشتیبانی

 حقوقی نظر از که را ها یارانه هدفمندی سازمان و سیما و صدا مانند هایی سازمان سریعتر هرچه دولت شودمی

 11.سازد خارج دولتی های شرکت زمره از و کرده تکلیف تعیین دارند شرکتی ساختاری

 در شده انجام برآوردهای بیش مانند مواردی اصالح با. است ده زیان های شرکت تکلیف تعیین بحث دیگر مساله

 پژوهشی تکلیفی اعتبارات حذف و تکلیفی های گذاری قیمت هدفمندسازی ها، شرکت سوددهی و ها درآمد میزان

 1۲.داد انجام دولتی های شرکت بودجه اصالح جهت در موثر حرکتی میتوان

 سال، هر اهم آبان نیمه تا توانندمی دولتی هایشرکت دولت، مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون  ۲ ماده مطابق

 به نسبت ر،دیگ شروط برخی البته و مالیات رقم و دولت به پرداختی سهام سود رقم داشتن نگاه ثابت به مشروط

 بودجه ارقام قدقی اعالم و بینیپیش برای را دولتی هایشرکت انگیزه موضوع این. نمایند اقدام خود بودجه اصالح

 درآمدها از ریت دقیق براوردهای ساالنه های بودجه در توانمی الذکر فوق قانونی ماده اصالح با .است داده کاهش

 .داد فزایشا حدی تا را ها شرکت ویژه سود و مالیات از دولت درآمد و داشت را دولتی های شرکت های هزینه و

کل  بودجه بر وجه هر به باید محاسبات دیوان اساسی قانون 55 اصل طبقدر پایان این نکته باید ذکر شود که 

 پیشنهاد لذا .باشدو تفریغ  نظارت قابل تا باشد تنظیم شده وجه هر به باید سنواتی بودجه پس کند نظارت کشور

جه ریزی از این طریق بر ساز وکار بود و شده انتخاب محاسبات دیوان توسط دولتی هایشرکت ذیحساب شود می

 .نظارت کند
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