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  دهيچک

 29/12/1397 خيتا تار سیستأ یابتدا از يمل توسعه صندوق کردعمل گزارش نيا در

ها حکايت از آن دارد كه بخش قابل توجهي از منابع صندوق است. بررسي شده بررسي

 اساسنامه در مندرج روالبا كسب مجوز و يا تصويب قوانین مختلف، خارج از  يتوسعه مل

 شده است.  نهيهز ،صندوق

  خارج صندوق، توسط شده مسدود ارزی تسهیالت كل درصد 41 از بیش تاكنون 

 كل. است شده هزينه ایغیربودجه و ایبودجه مصوبات قالب در و صندوق قوانین روال از

 . است بوده دالر میلیارد 87/67 صندوق توسط شده پرداخت ارزی تسهیالت

  شده منعقد ريالي تسهیالت جهت قرارداد ريال میلیارد هزار 613 از بیش تاكنون 

 .است بوده ملي توسعه صندوق اساسنامه روال از خارج آن درصد 45 حدود كه

  است شده گذاریسپرده پذير،سپرده هایبانك نزد صندوق، ارزی منابع از بخشي، 

 مصوبات قالب در آن درصد 93 بر بالغ كه بوده دالر میلیارد 06/6 حدود تاكنون رقم اين

 .است ایبودجه

 

مصارف ارزی و ریالي  بررسي گزارش

 صندوق توسعه ملي

 منطبق با اساسنامهتحليلي بر مصارف غير
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 مقدمه

 شد ايجاد نفتي درآمدهای به عمومي بودجه وابستگي كاهش هدف با ملي توسعه صندوق

 ماندگار هایثروت به كشور جاری مخارج در هزينه جایهب نفتي درآمدهای وسیلهبدين تا

 اين است آمده ملي توسعه صندوق اساسنامه در آنچه براساس. شود تبديل نسليبین و

 عمومي خصوصي، بخش سه به اساسنامه در مذكور اهداف تحقق جهت تواندمي صندوق

 است آن از حاكي شواهد اما كند، پرداخت ريالي و ارزی تسهیالت هاتعاوني و غیردولتي

غیر از اين سه بخش هم نیز پرداخت شده  ييهابخش به صندوق اين ورودی منابع كه

شود كه چه میزان از درآمدهای ورودی صندوق توسعه است. در اين گزارش نشان داده مي

ملي، در محلي غیر از سه بخش مذكور هزينه شده است. البته اين بدان معنا نیست كه 

 در مندرج افاهد با مغاير كه معناست بدين بلکه است، بوده قانونيها غیراين پرداخت

دهد كه قواعد مالي حاكم اين موضوع نشان مي 1.است بوده ملي توسعه صندوق اساسنامه

بر تقسیم درآمدهای نفتي در كشور دارای ضعفي است كه بر هم خوردن اين قواعد را 

كند، در پايان گزارش و پس از بررسي مغايرت پرداخت صندوق با اساسنامه، تقويت مي

های داختمفصل بررسي شود. پیش از بررسي پر طوربهشود اين موضوع نیز تالش مي

 بهره تخصصي واژگاني از ملي توسعه صندوق هایگزارش كه است ذكر شايانصندوق 

دشوار خواهد  حدی تا صندوق مالي روابط فهم واژگان، آن مفهوم درك بدون كه برندمي

شود كه شد، بنابراين در همین مقدمه و پیش از شروع موضوع اصلي گزارش تالش مي

                                                 
قانوني اين است كه در اساسنامه برداشت هاي مغاير با اساسنامه ولي ذكر است منظور از پرداختشايان . 1

اما اگر اين موارد داراي  ،اي و لوايح دولتي و... ممنوع استاز منابع ورودي صندوق در راستاي احكام بودجه
اين  اصطالحا   ، قانون تصويب كردرهبر معظم انقالب كه بتوان براي آنها پس از اذننحويبهشند ضرورت با
گیری یند تصمیمالذا در این گزارش به تسهیالتی که خارج از فرقانوني خواهند شد. ها داراي مجوز و برداشت

 شود. گفته مي «هاي خارج از روال صندوقرداختپ» یابدهیئت امنا، هیئت عامل و بانک تخصیص می
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 ق توسعه ملي تعريف و تبیین شود. تخصصي مربوط به صندو مفاهیم

 عامل بانك به يخصوص بخش توسط طرحي آنکه از پساعالم وصول شده:  یهاطرح

 یتا در سازوكار اعطا شوديارسال م يبه صندوق توسعه مل 1،گرفت قرار ديیتأ مورد و ارائه

 يصندوق توسعه مل يتخصص اتیها در ادبطرح ني. به مجموعه اردیقرار گ التیتسه

 توسعه صندوق یهاگزارش در يوقت واقعدرشود. گفته مي «شده وصول اعالم یهاطرح»

 یبرا يمناسب اریمع وجهچیهبه شوديم صحبت شده وصول اعالم یهاطرح مبلغ از يمل

 . ستیداده شده صندوق توسعه ملي ن التیمنابع تسه زانیدر مورد م یداور

 یبرا و دهكر ديیتأ را آنها عامل یهابانك كه ييهاطرح انیم ازشده:  یاعالم مسدود یهاطرح

 يلم توسعه صندوق عامل ئتیه ديیتأ به است ممکن يبرخ كنند،مي ارسال يمل توسعه صندوق

 يدوق توسعه ملاز منابع صن كند،يم ديیتأ را آنها عامل ئتیه كه ييهاطرح اعتبار زانیم به. نرسد

 «هشد مسدودی اعالم هایطرح»ها مسدود خواهد شد. میزان مبلغ اين طرح ینزد بانك مركز

 رياز سا ترمهم توانديشده م یاعالم مسدود یهاها آمار مربوط به طرحشود. در گزارشگفته مي

 آنها مورد در توانينم گريد و شوديم فیتکل نییتع مرحله نيا در صندوق وجوه زيراانواع باشد، 

 شوند.  يشده ملغ یاعالم مسدود یهاطرح يلیبه هر دل نکهيمگر ا ،گرفت یديجد میتصم

 يبرخ یشده نزد بانك مركز یاعالم مسدود یهاطرح انیم ازشده:  شیگشا یهاطرح

ه وجود برخي نواقص در مراحل اداری، ممکن است به مرحل جملهازمختلف  ليبه دال

 شود،ن انجام كامل صورتبه شيگشا يكه مراحل قانون يتا زمان نينرسند. بنابرا شيگشا

 .ماند خواهد مسدود یمركز بانك نزد اعتبار

                                                 
هاي پیشنهادي بخش ها با انتخاب صندوق توسعه ملي نقش عاملیت براي پذيرش و بررسي طرحبانك. 1

عهده دارند. میزان عاملیت هر بانك براي پذيرش طرح و پروژه را بر، عمومي غیردولتي و تعاوني را خصوصي
 كند. انه مشخص ميیصندوق توسعه ملي بر مبناي امتیاز آن بانك سال
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 انجام مختلف اقساط در يمل توسعه صندوق التیتسه پرداخت: يقطع یهاپرداخت

 ممکن. است پروژه هر ديجد یفازها شروع مستلزم جديد هایقسط پرداخت و شودمي

 اينکه يا باشد زيادی زمان مستلزم جديد فازهای تکمیل هاپروژه برخي در است

 ینحوبه طيمعموالً شرا نتیجهدراز اجرای فازهای جديد منصرف شود.  گیرندهتسهیالت

 انزیصورت گرفته باشد و م يشده، پرداخت قطع شيكه به اندازه كل مبالغ گشا ستین

 است.  افتهي شيگشا یهااعتبار طرح زانیم از كمترمعموالً  يقطع یهاپرداخت

 تالیتسه یرقم هر چهار نوع پرداخت مختلف از منابع صندوق جهت اعطا 1شکل  در

شود از يكه مشاهده م طورنشان داده شده است. همان 1397 سال انياز ابتدا تا پا یارز

 26/28 دالر مسدود، میلیارد 73/39بر دالر طرح اعالم وصول شده بالغ میلیارد 18/41

ست امیلیارد دالر پرداخت قطعي شده است. شايان ذكر  2/19میلیارد دالر گشايش و 

شود تصور مي گاهي زيرامبلغ اعالم مسدودی شده از اهمیت بااليي برخوردار است، 

توان برای ساير دالر پرداخت قطعي صورت گرفته، پس مي میلیارد 2/19 فقط آنجاكهاز

ود منابع صندوق تکلیف ايجاد كرد، اين در حالي است كه وقتي اعتبار يك طرح مسد

 اصيخ شرايط اينکه مگر كرد، ايجاد تکلیفي ،مبلغتوان در مورد آن شود ديگر نميمي

 .تاس شده مسدود آن یبرا اعتبار كه شود ایپروژه شدن ملغي موجب كه بیفتد اتفاق

 

 29/12/1397های صندوق توسعه ملي از ابتدا تا انواع و ميزان پرداخت .1 شکل

 

 

 

 

:پرداخت قطعي
میلیارد 19/2

دالر

اعالم گشايش 
:شده

میلیارد 28/26
دالر

اعالم مسدودی 
:  شده

میلیارد 39/73
دالر

اعالم وصول 
:شده

میلیارد 41/18
دالر  
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ق صندو نيمنابع ا ياست كه طبق اساسنامه صندوق توسعه مل ذكر شايان نهايتدر

و  يردولتیغ يعموم ینهادها ،يبخش خصوص انیبه متقاض توانديحالت م چهاردر 

 ها قابل مشاهده هستند.اين حالت 2كه در شکل  ابدياختصاص  هايتعاون

 

 های صندوق توسعه ملي حاالت مختلف پرداخت .2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 یارز التيتسه. 1

 رشيپذ یارز التیآخرين گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي، مبلغ كل تسه اساسبر

میلیارد  18/41، معادل 29/12/1397 خيشده توسط صندوق )اعالم وصول شده(، تا تار

مرحله تخصیص ارز )صدور نامه  به میلیارد دالر 73/39مقدار معادل  نيدالر بوده است از ا

معادل  يمسدود شده مبلغ یارز التیو از مجموع تسه ده،ی( رسیبه بانك مركز یمسدود

 یهامیلیارد دالر به طرح 36/15 ،يبخش خصوص یهامیلیارد دالر به طرح 70/23

 یهامیلیون دالر به طرح 96 ،يردولتیغ يمتعلق به مؤسسات عموم یاقتصاد یهابنگاه

است. شايسته ذكر است  افتهيموارد، اختصاص  ريدالر به سا ونیلیم 569و  يبخش تعاون

منابع صندوق 
توسعه ملي

تسهیالت ارزی

سپرده گذاری ارزی

تسهیالت ريالي

سپرده گذاری ريالي
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 ،یارز تیعامل یقراردادها قياز طر التیپرداخت تسه یاز كل مبلغ مسدود شده برا كه

به مرحله پرداخت  یعامل و بانك مركز یهابانك یمیلیارد دالر با همکار 21/19مبلغ 

های اعالم وصول شده مجموع مبالغ طرح 1است. در نمودار  دهیرس انیبه متقاض يقطع

 برای هر سال قابل مشاهده است. 

 

 (دالر اردیلیم)     وصول شده  اعالم یهاطرح مبلغ يعي. آمار تجم1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق منابع از تکلیفي صورتبهمذكور، تسهیالت ارزی ديگری  التیبر تسه عالوه

 :آمد خواهد ادامه در آنها شرح كه شده پرداخت مختلف هایطرح به

  اجرای برای تسهیالت اعطای برای دالر میلیون 350 و میلیارد 11 شدن مسدود 

  ،كشاورزی و خاك آب، حوزه به مربوط ملي هایطرح

  قانون« 4» تبصره «د» بند اجرای بابت دالر میلیارد 39/3 مبلغ شدن مسدود 

1.48

15.13
17.22

23.73

32.6
34.22

37.04

41.18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397



 

 __________________________________________________  

 

 

7 

 1 ،1397 سال بودجه

 قانون «4» تبصره «و» بند اجرای بابت دالر میلیون 8/15 مبلغ شدن مسدود 

 1397،2 سال بودجه

  هب محوله تکالیف ساير اساسبر دالر میلیارد 38/13 معادل مبلغي شدن مسدود 

  .قانوني مراجع توسط صندوق

دالر  ردایلیم 14/28معادل  29/12/1397 تااز ابتدا  يفیتکل یهایكل مسدود بنابراين

 نمودار در كه طورهمان. دالر آن تاكنون پرداخت شده است اردیلیم 78/27است كه  بوده

 التیسهدالر جهت ارائه ت اردیلیم 87/67 بر بالغ 1397 سال انيتا پا شوديم مشاهده 2

د درص 41از  شیمسدود شده كه ب يمختلف از منابع صندوق توسعه مل یهابه طرح یارز

 ذكربوده است.  ایبودجهای و غیرآن خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه

اين نکته ضروری است كه مقايسه میزان تسهیالت پرداخت شده نسبت به مسدودی 

صد و در 99خارج از روال اين نسبت حدود  هایهزينهاين موضوع است كه در  دهندهنشان

 ترتیببديندرصد بوده است.  48انجام شده در چارچوب روال صندوق  هایمسدودیبرای 

 كل به نسبتسازوكارهای خارج از روال صندوق  طريق از شده پرداخت ارزی تسهیالت

 .است بوده درصد 59 بر بالغ شده پرداخت ارزی تسهیالت

 

 

                                                 
شود معادل مبلغ تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي براي. 1

صندوق  1397( لاير از ورودي سال 143.750.000.000.000پنجاه میلیارد )وهفتصدوهزاروسهيكصدوچهل
داري زد خزانهن 310705بندي توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه

 .كندكل كشور واريز 
قدامات قانونی الزم را نسبت کننده مالی خارجی امینشود پس از عقد قرارداد با تأه میبه دولت اجازه داد .2

های ریلی از صندوق توسعه ملی )فاینانس( برای طرح مین سهم پانزده درصد تسهیالت مالی خارجیبه تأ
 عمل آورد. به
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 در چارچوب یهاطرح نيب يصندوق توسعه مل یارز التيتسه عی. نحوه توز2 نمودار

 (دالر اردیلیم: واحد)              يو خارج از چارچوب اساسنامه صندوق توسعه مل                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع شده مسدود دالر میلیارد 14/28 پرداخت جزئیات 1 جدول در ادامه در

 مسدود ارزی اعتبارات تقسیم نحوه 2 جدول در و دولتي و ایبودجه تکالیف بابت صندوق

 گزارش كشور اقتصاد مختلف هایبخش به ارزی عاملیت قالب در ملي توسعه صندوق شده

 .است شده

 

 

 

 

28.14

39.73

خارج از روال سیاستهای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی
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  تکاليف اجرای در صندوق منابع از ارزی تسهيالت اعطای عملکرد خالصه. 1 جدول

 29/12/1397 تا ابتدا از اساسنامه روال از خارج

 توضيح
 مبلغ كل

 شده مسدود

 ابتدا از شده پرداخت كل جمع

 (دالر ميليون به مبلغ)

 7.999 8.000 هاآب تنظیم و مهار

 1.460 1.500 ايالم و خوزستان كشاورزی اراضي توسعه

 500 500 سیستان اراضي به آب انتقال

 500 500 (1395 سال بودجه قانون) فشار تحت آبیاری

 500 500 (1394 سال بودجه قانون) روستاها به رسانيآب

 350 350 (1397 سال بودجه قانون) سیستان اراضي به آب انتقال تکمیل طرح

 3.393 3.393 1397 سال بودجه قانون «4» تبصره «د»بند اجرای

 6/9 8/15 1397 سال بودجه قانون «4» تبصره «و» بند اجرای

 13.071 13.383 ساير

 27.782 28.141 جمع
 

  قالب در يمل توسعه صندوق شده مسدود ارزی اعتبارات ميتقس نحوه. 2 جدول

 كشور اقتصاد مختلف یهابخش به یارز تيعامل
 )درصد( مسدودی مبالغ از سهم (دالر)ميليون  مبلغ اقتصادی بخش

 2/42 16.775 )باالدستي( گاز و نفت

 9/11 4.712 نيروگاه

 3/11 4.501 پاالیشگاه

 3/9 3.693 پتروشيمي

 2/8 3.243 معدن و صنعت

 8/7 3.118 فوالدی

 8/4 1.893 نقلوحمل

 9/2 1.145 سایر

 7/0 298 گاز و نفت دستيپایين

 9/0 358 ...و سنگ كاشي، سيمان،

 100 736/39 جمع

 گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي. :مأخذ
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 ارزی گذاریسپرده. 2

 اختصاص هابانك در یارز یگذارسپرده به يمل توسعه صندوق یارز منابع از یگريد بخش

 و هاطرح به را منابع نيا الت،یتسه یاعطا قيطر از ريپذسپرده یهابانك تا يابدمي

صنعت و معدن و...( در چارچوب  ،يمیبخش نفت، گاز، پتروش جملهاز) مرتبط یهاتیفعال

 قرارداد مبلغ، 29/12/1397 خيقراردادهای مشخص، تخصیص دهند. تا تار

 06/6 دالر بوده كه اردیلیم 2/7 هابانك با يمل توسعه صندوق یِارز یهایگذارسپرده

 بیترت به دالر اردیلیم 3/4 و 33/1 زانیم نيا از. دارد قرار فعال حالت در آندالر  لیاردیم

 تبصره «ل» بند و 1393 سال بودجه قانون« 5» تبصره «2س» و «1ب» یبندها یاجرا به

مشاهده  3كه در نمودار  طورهمان نيبنابرا. دارد اختصاص 1394 سال بودجه قانون« 2»

 .است ایبودجه احکام از ناشيشده  یگذاردرصد منابع ارزی سپرده 93از  شیب شوديم

 

 

 

 

 

 

                                                 
های داخلی خصوصی و درصد از منابع خود را نزد بانک 20شود ملی اجازه داده می به صندوق توسعه .1

جهت اهداف  گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا  گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایهدولتی سپرده
شود، تحت گذاری میهای داخلی سپردهشود. وجوه ارزی که از این محل در بانککار گرفته میهصندوق ب

 هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست. 
یافته به آنها از محل صندوق این تبصره مکلفند منابع اختصاص« ط»و « ب»های مذکور در بندهای بانک .2

های تولیدی، صنعت، معدن، توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیالت به بخش
  ورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.تجارت و کشا
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  روال در یهاطرح نيب يمل توسعه صندوق یارز یگذارسپرده عیتوز نحوه. 3 نمودار

 (دالر اردیلیم) يمل توسعه صندوق اساسنامه روال از خارج و

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 صادره یهایمسدود كیتفک به ارزی يمال نیتأم تیوضع خالصه طور هب 3جدول  در

 تکالیف و يمل یهاطرح بابت هاپرداخت و یارز یهایگذارسپرده ت،یعامل یقراردادها محل از

 ارائه شده است.  29/12/1397 خيصندوق تا تار سیتأس یاز ابتدا ای،بودجهغیر و ایبودجه

 

  ملي، توسعه صندوق منابع ارزی يمال نيتأم تيوضع. 3 جدول

 1397 سال انیپا تا سيتأس یابتدا از

 (دالر ارديلي)م مبلغ تيعامل نوع

 73/39 (ی)مسدود یارز تیعامل

 14/28 ودی()مسد غیربودجه و ایبودجه تکالیف ريسا و یكشاورز خاك، آب، يمل یهاطرح

 06/6 فعال یارز یگذارسپرده

 93/73 عجم

 .گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي :خذمأ

5.63

0.43

خارج از روال سیاستهای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی
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 ریالي گذاریسپرده و تسهيالت. 3

 را يمل توسعه صندوق توسط شده پرداخت ريالي یگذارسپرده وتسهیالت  مجموعه

 :كرد میتقس ريز دسته سه به توانيم

بودجه و  نيقوان اساسبر 1393سال  انیپرداخت شده تا پا التيتسه (الف

 پايان تا. شدمي پرداخت هابانك تیعامل با يالير تسهیالت هاسال نيا در: فيتکال ریسا

 بر بالغ میزان اين از كه شد منعقد قرارداد الير اردیلیم هزار 211بر بالغ 1393 سال

 29/12/1397پرداخت شد. تا تاريخ  انیهزار میلیارد ريال تسهیالت به متقاض 8/118

هزار میلیارد ريال آن )بدون احتساب سود( بازپرداخت شده است و از اصل  6/87بیش از 

 جاری تسهیالت عنوانبهها هزار میلیارد ريال آن نزد بانك 2/31مبالغ پرداختي، مبلغ 

 مربوط بوده است. یابودجه فیبه تکال كامالً يالير التیتسه از بخش نيا. است مانده باقي

 به مواد يبرخ الحاق قانون( 52سازوكار ماده ) اساسبر يالیر یگذارسپرده (ب

 مجوز كه ماده نيا سازوكار مطابق(: 2) دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون

 شده، الحاق يمل توسعه صندوق اساسنامه به توسعه ششم برنامه يكل یهااستیس در آن

 يداخل يدولت و يخصوص یهابانك در يمل توسعه صندوق یورود از درصد 20 انهیسال

 ماده نيا در مذكور یهابخش به التیتسه صورتبه تا شوديم ريالي یگذارسپرده

 زین يوصول اقساط و یگذارسپرده سود. ابدي اختصاص...( و یگردشگر صنعت، ،ی)كشاورز

 مجموع. ابدييم اختصاص بند نيا موضوع یهاطرح التیتسه پرداخت جهت مجدداً

 ی( از ابتدا2) الحاق قانون( 52) ماده اساس بر صندوق يالير یهایگذارسپرده یقراردادها

 از. بوده است الير اردیلیهزار م 7/334معادل  يمبلغ 29/12/1397 خيتا تار 1394سال 

قانون بودجه  «18» بصرهت «الف» بند حکم یاجرا به الير اردیلیم هزار 6/36 زانیم نيا
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 ( اختصاص دارد. 2) الحاق قانون( 52) ماده ليذ، 1397

 ات: یریعشاو  یيدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیقانون حما (ج

 ييطق روستادر منا دارياشتغال پا جادياز توسعه و ا تيقانون حما اساسبر 29/12/1397 خيتار

 منتخب یهااز منابع صندوق در دو مرحله در بانك الير اردیلیهزار م 9/66مبلغ  یريو عشا

 يمل منطبق با اساسنامه صندوق توسعه زین التیبخش از تسه نيا .است شده یگذارسپرده

 مناطق رد اجرا یبرا و ييروستا اشتغال وام پرداخت مورد در دولت حهيال اساسبرنبوده و 

 توانيم ذيل جدول در پرداخت شده است. نفر، هزار 10 از مترك یشهرها و ريعشا ،ييروستا

 .را مشاهده كرد 29/12/1397از ابتدا تا  صندوق ريالي تسهیالت و هاسپرده تجمیع

 

 (يالر میلیارد به مبلغ)  شده  مگذاری و تسهيالت ریالي انجاتجميع سپرده .4 جدول

 قانوني مرجع ردیف
 اعتبارات ميزان

 مصوب

 اعتبارات ميزان

 شده واریز

1 
 اساسبر 1393سال  انيپرداخت شده تا پا التیتسه

 فیتکال ريسا و بودجه نیقوان
211.343 118.839 

 297.573 298.123 (2) ( قانون الحاق52ماده ) «ب»و  «الف» بندهای 2

3 
 «18»تبصره  «الف» بند و( 2) الحاق قانون( 52) ماده

 1397قانون بودجه سال 
36.650 16.870 

4 
 قمناط در پايدار اشتغال ايجاد و توسعه از حمايت قانون

 عشايری و روستايي
66.900 66.900 

 500.182 613.016 مجموع

 

 خيپرداخت شده از محل صندوق از ابتدای تأسیس تا تار يالير التیكل تسه نيبنابرا

 قانون و( 2) الحاق قانون( 52)ماده  ،ياز سه محل قوانین بودجه سنوات 29/12/1397
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هزار  613 بر بالغ ،یريعشا و ييروستا مناطق در داريپا اشتغال جاديا و توسعه از تيحما

 عو)مجمدرصد( آن  45 بر بالغ) ريال اردیلیهزار م 278ريال قرارداد بوده كه  میلیارد

 بوده است.  ياز روال صندوق توسعه مل خارج (فوق جدول( 4)و  (1) هایرديف

 

  در یهاطرح نيب يمل توسعه صندوق يالیر التيتسه عیتوز نحوه. 4 نمودار

 (الير اردیلیم هزار)      يمل توسعه صندوق اساسنامه چارچوب از خارج و چارچوب           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبندجمع

 بالغ 29/12/1397تا  سیسأت یابتدا از ملي توسعه صندوق عملکرد گزارش نيآخر اساسبر

مسدود  یارز یهایگذاردرصد از سپرده 93مسدود شده،  یارز التیدرصد از تسه 41 بر

 يمسدود شده صندوق توسعه مل يالير هایگذاریو سپرده التیتسه از درصد 45شده و 

278; 45%

335; 55%

خارج از روال صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی
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شده است كه در  نهيهز يهايي خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملدر راستای برنامه

 اهده كرد. های صندوق توسعه ملي را مشتوان شمايي كلي از انواع پرداختمي 3شکل 

 

 صندوق توسعه ملي ریالي و ارزی هایگذاریسپرده و تسهيالتشمایي كلي از انواع  .3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشنهاد

 ملي توسعه صندوق ورودی منابع از بااليي حجم شد مشاهده گزارش متن در كه طورهمان

اساسنامه  های خصوصي، عمومي غیردولتي و تعاوني( در)بخش كیدأت مورد بخش سه توسط

موضوع بیانگر نقض شدن قواعد مالي حاكم به مديريت درآمدهای  نيصندوق، هزينه نشد و ا

بودجه  ریگبه يك صندوق ضربه ينفتي است. طي اين نقض قواعد مالي، صندوق توسعه مل

منابع صندوق توسعه 
ملي

تسهیالت ارزی

:خارج از روال صندوق

میلیارد دالر28/14

:در روال صندوق

میلیارد دالر39/73

سپرده گذاری ارزی

: خارج از روال صندوق

میلیارد دالر5/63

:در روال صندوق

میلیون دالر430

تسهیالت ريالي

:  خارج از روال صندوق

هزار میلیارد ريال278

:در روال صندوق

هزار میلیارد تومان335
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تبديل شد و اين اتفاق بیانگر يك ضعف بزرگ در قواعد مالي حاكم بر مديريت درآمدهای 

 مديريت بر حاكم ماليي كه فقدان توجه به آن موجب نقض پیاپي قواعد نفتي است. ضعف

 غیرتحريمي و تحريمي شرايط با هم ارتباطي هیچ نقض اين و شد خواهد نفتي درآمدهای

 اين توسعه هفتم برنامههنگام طراحي  ويژهبهآتي  هایسالشود در ندارد. بنابراين پیشنهاد مي

 . شود دادهذيل در اين بازنگری پاسخ  االتؤس به و بگیرد قرار بازنگری مورد مالي قواعد

  ته كه دالر ورودی داش لیاردمی 100 از بیش كنونتاتوسعه ملي از ابتدا  صندوق

تفاده میلیارد دالر آن اس 19فقط از  كنونتاو تعاوني  غیردولتي عمومي خصوصي، بخش

ه قدری ظرفیت سه بخش مذكور، در كشور ب كهاز آن است  ناشي. آيا اين موضوع اندكرده

 يندافر در ديگری ائلمس ياباال نیست كه توانايي جذب همه اين منابع را داشته باشد؟ 

 ؟است بخش خصوصي شده به منابع اين تخصیص مانع صندوق، منابع درباره گیریتصمیم

  نظر قبل آيا نبايد در مورد سهم صندوق توسعه ملي هم از م الؤس به توجه با

 ؟ میزان و هم از منظر تبديل سهم درصدی به سهم ثابت دالری بازنگری صورت گیرد

  مانند مختلفي هایتکانه معرض در كه ايران اقتصاد ماهیت با اقتصادی برای آيا 

 سنواتي بودجه یگیرضربه تحريم و... قرار دارد وجود سازوكاری برای نفت، قیمت نوسانات

  ؟كنديا صرف وجود صندوق توسعه ملي كفايت مي ستا الزامي

 

 مآخذ و منابع

 .ملي توسعه صندوق عملکرد گزارش. 1

 .1397 كل كشور بودجه قانون. 2

 



 

 

 

 

 

 16555 :مسلسل شماره  گزارش شناسنامه

تحلیلي  گزارش مصارف ارزی و ريالي صندوق توسعه مليبررسي  :گزارش عنوان

 منطبق با اساسنامهبر مصارف غیر

 

 

 (بودجه)گروه عمومي و توسعه مديريت  مالیه مطالعات :دفتر نام

 پادام جادسسید :كنندههيته

 پرهیزكاری سیدعباسمطالعه:  مدیر

 سبحانیان سیدمحمدهادی ابوحمزه، داريوش :يعلم ناظران

 

 

 :یديكل یهاواژه

 ملي توسعه صندوق. 1

 ارزی مصارف. 2

 ريالي مصارف. 3

 

 

 20/5/1398انتشار:  خیتار
 

 


