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دولتی) ،بانک ماکزی جمهوری سالمی يا (به منظور کنتال تعلادل و ملديايت تلا ز رزی

تبصره ()3

کشور) و سازما بانامه و بودجه کشور (صافاً با ی کنتلال طلا هلای بخل

بند (الف)

دولتلی شلامل

با رعايت مصوبه شماره  94344/0101مورخ  1395/12/23مجمع تشخيص مصلحتت

طا های شاکتها و طا های تمحک د ر يیهای سامايه ی) ضاوری بوده و بازپاد خت صلل

نظام در سال  1396سقف تسهيالت تأمين مالی خارجی (فاينانس) بلا ی طلا هلا علالوه بلا

و سود ها يک ز طا ها ز متل عايد ت طا و يا منابع پي بينیشده در قانو بودجله قابلل

باقيمانده سلهميه سلال قبل ،معلادل ريللالی پنجلاه ميحيلارد ( )50.000.000.000دالر تعيلين

پاد خت میباشد.

میشود .شور ی قتصاد با رعايت ولويتهای بند (پ) ماده ( *)4قلانو بانامله ششلو توسلعه،

در مو ردی که ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی با مجلوز قلانونی منلو بله تضلمين

دولتلی کله د ر ی توجيله فنلی ،قتصلادی ،ملالی و

دولت جمهوری سالمی يا مبنی با بازپاد خت صل و هزينههای تسهيالت مالی أخذشده ز

زيستمتيطی باشند ،ختصاص میدهد .طا های بخ های خصوصی و تعلاونی و نهادهلای

منابع بانکهای کارگز ر خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ی بلين لمححلی باشلد ،وزيلا ملور

عمومی غيادولتی نيز با سپاد تضمينهای الزم به بانکهای عامل ملیتو ننلد ز تسلهيالت

قتصادی و د ر يی مجاز ست پس ز تصلوي هيلأت وزيلا بله نماينلدگی ز طلاف دوللت

مذکور ستفاده کنند .در مورد کحيه طا های مصوب که منابع آنهلا ز متلل تسلهيالت ملالی

ضمانتنامههای کحی و يا ختصاصی مورد نياز با ی طا های مذکور ر د کثا ظاف مدت يلک

خارجی (فاينانس) تأمين میشوند ،أخذ تأييديه دستگاه جا يی ذیربط (به منظور تأييد ولويلت

ماه صادر و يا ختيار مضای آ ر با تصوي هيأت وزيا به مقام مسلؤول ذیربلط تفلويض

با ی ستفاده ز تأمين مالی خارجی) ،وز رت مور قتصادی و د ر يی (به منظور صدور ضمانتنامه

نمايد.

* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران:

طا های بخ

تسهيالت مذکور ر به طلا هلای بخل

به دولت جازه د ده میشود در صورتی که مکا يفای تعهد توسط بانک عامل بلا ی
بند (پ) ماده ( :)4ولويت قتصادی در سياست خارجی کشور با هدف جذب د ن و نوآوری ز کشلورهای صلا
فن آوری و توسعه باز رهای صادر تی (کااليی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کاالهای يا نی ،عز م نياوی کار ،جلذب
ساتيد و متخصصا با ی آموزش و نتقال فن و فن آوری (تکنولوژی) با ی نياوهای يا نی ،تالش با ی لتاق به سلازما
تجارت جهانی با ی جحوگيای ز عمال تبعيضهای نارو عحيه صادر ت يا با رعايت مصالح کشور.

خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غيادولتلی فلا هو نباشلد ،بلا پيشلنهاد

سازما بانامه و بودجه کشور و تصوي هيأت وزيا

ز متل عتبار ت فصل مابوطله نسلبت

به پاد خت تضامين صادره د کثا ظاف مدت يک ماه قد م کند .ين ما نافی وظلايف بانلک

( -1قسمت دوم)
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عامل در نجام تعهد ت نمیباشد.

تفریغ تبصره ()3

در خصوص طا های غيادولتی ،وز رت مور قتصادی و د ر يی پلس ز أخلذ تضلمين

تفریغ بند (الف)
با ساس بارسیها ،در سال  1396ز سهميه جديد تسهيالت مالی خلارجی (فاينلانس)

الزم ز بانکهای عامل که به پشتو نه أخذ وثائق مناس و کافی ز مجايا طا ها صادر شده

مابو به سا ل مذکور ستفاده نشده و شور ی قتصاد صافاً ز متل باقيمانده سهميه سالهلای

ست ،نسبت به صدور ضمانتنامه بازپاد خت قد م مینمايد.

قبل ،به شا جدول شماره ( )1قلد م بله ختصلاص تسلهيالت ملالی خلارجی (فاينلانس) بله
طا های مشمول نموده ،ليکن هيچگونه تسهيالتی در سال  1396دريافت نشده ست.
جدول شماره ()1
ردیف سال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22

1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

(مبالغ به ميحيو دالر)
ماخذ قانوني

جزء ( )1-1بند (ل) تبصاه ( )29ماده و ده قانو بودجه سال  1380کل کشور
جزء ( )2-1بند (ل) تبصاه ( )29ماده و ده قانو بودجه سال  1380کل کشور
جزء ( )1بند (ز) تبصاه ( )21ماده و ده قانو بودجه سال  1381کل کشور
جزء ( )2بند (ز) تبصاه ( )21ماده و ده قانو بودجه سال  1381کل کشور
جزء ( )1بند (ز) تبصاه ( )21ماده و ده قانو بودجه سال  1382کل کشور
جزء ( )2بند (ز) تبصاه ( )21ماده و ده قانو بودجه سال  1382کل کشور
جزء ( )1بند (ز) تبصاه ( )21ماده و ده قانو بودجه سال  1383کل کشور _ خودگاد
جزء ( )2بند (ز) تبصاه ( )21ماده و ده قانو بودجه سال  1383کل کشور
بند (ث) تبصاه ( )2ماده و ده قانو بودجه سال  1384کل کشور
بند ( )5تبصاه ( )2در جا ی بند (ز) تبصاه ( )11ماده و ده قانو بودجه سال  1385کل کشور
بند ( )5تبصاه ( )2ماده و ده قانو بودجه سال  1385کل کشور
بند (د) تبصاه ( )11ماده و ده قانو بودجه سال  1385کل کشور
جزء ( )3بند (ج) تبصاه ( )2ماده و ده قانو بودجه سال 1386کل کشور -خودگاد
جزء ( )3بند (ج) تبصاه ( )2ماده و ده قانو بودجه سال 1386کل کشور  -غياخودگاد
بند ( )6ماده و ده قانو بودجه سال  1387کل کشور
جزء (ب) بند ( )6تبصاه ( )21ماده و ده قانو بودجه سال  1388کل کشور
بند ( )21ماده و ده قانو بودجه سال  1390کل کشور ()IDB
بند ( )26ماده و ده قانو بودجه سال  1391کل کشور
بند ( )1-33ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور
بند ( لف) تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور
تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1394کل کشور
تبصاه ( )3ماده و ده قانو بودجه سال  1395کل کشور
تبصاه ( )3ماده و ده قانو بودجه سال  1395کل کشور
جمع

نوع
تسهیالت

فاينانس

اعتبار
اولیه دالر

مبلغ استفادهشده
تا پایان سال 1395

مانده تسهیالت مصرفنشده
در ابتداي سال 1396

مبلغ تسهیالت اختصاصیافته به طرحها
بر اساس مصوبات سال  1396شوراي اقتصاد

مبلغ تسهیالت مصرفشده از محل مصوبات
سال  1396شوراي اقتصاد در سال مذكور

1.500
1.000
1.500
1.500
3.900
2.900
3.884
5.416
9.000
1.900
9.000
5.125
9.493/9
4.494/3
2.154
2.299
30.000
30.000
35.000
35.000
35.000
50.000
50.000
330.066/2

1.258/4
807/4
1.142
1.224/2
2.656/7
2.526/5
2.411/9
3.545/8
2.414/6
1.271/2
3.420/5
2.293/48
1.200/7
930/61
1.209/6
344/45
1.377/5
193/02
346/9
0
0
0
0
30.575/46

241/6
192/6
358
275/8
1.243/3
373/5
1.472/1
1.870/2
6.585/4
628/8
5.579/5
2.831/52
8.293/2
3.563/69
944/4
1.954/55
28.622/5
29.806/98
34.653/1
35.000
35.000
50.000
50.000
299.490/74

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.785/6
17.284/7
0
0
0
25.070/3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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سهميه ختصاصيافته مطابق مصوبات سال  1396شور ی قتصاد ،به طا های موضوع
ين بند ،به شا جدول شماره ( )2ست:
جدول شماره ()2
ردیف

عنوان
دستگاه اجرایي

مأخذ قانوني

1
2

ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور
ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور

وز رت نياو
وز رت نياو

3

ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال 1392

وز رت نياو

4

ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور

وز رت نياو

5
6

ز سهميه بند ) لف( تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور وز رت نياو
ز سهميه بند ) لف( تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور وز رت نياو

7

ز سهميه بند ( لف) تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور وز رت نياو

 8ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور
 9ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور
 10ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور

 11ز سهميه بند ) لف( تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور وز رت ر ه و شهاسازی
 12ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور

وز رت ر ه و شهاسازی

 13ز سهميه بند ) لف( تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور وز رت ر ه و شهاسازی
 14ز سهميه بند ) لف( تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور وز رت عحوم ،تتقيقات و فناوری
 15ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور
 16ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور

وز رت صنعت ،معد و تجارت
وز رت صنعت ،معد و تجارت

 17ز سهميه بند ( )33-1ماده و ده قانو بودجه سال  1392کل کشور

وز رت صنعت ،معد و تجارت

477.790.000

406.150.000

477.790.000

0

60.988.768

50.620.678

60.988.768

0

414.000.000
456.000.000
2.077.777.778
560.493.827
472.738.372
315.234.883
483.192.709

41.416.710.000
45.637.710.000
1.683.000.000
454.000.000
406.555.000
271.102.000
415.545.730

414.000.000
456.000.000
2.077.777.778
560.493.827
472.738.372
315.234.883
483.192.709

0
0

0
0
0

88.906.357

72.014.149

88.906.357

0

266.358.252

215.750.184

266.358.252

0

10.551.748.000

10.551.748.000

10.551.748.000

0

143.029.000

143.029.000

143.029.000

0

884.210.000
2.182.628.000

884.210.000
1.960.000.000

884.210.000
2.182.628.000

0
0

يورو 910.340.000

1.074.201.200

910.340.000

1.074.201.200

0

يورو 1.000.000.000
يو 684.000.000
يورو 1.400.000.000

1.200.000.000
106.000.000
1.686.746.987

1.000.000.000
684.000.000
1.400.000.000

1.200.000.000
106.000.000
1.686.746.987

0
0
0

مبلغ طرح

ارزي
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی د ث نياوگاه سيکل تاکيبی ری به ظافيت  1050مگاو ت يورو 630.360.000
يورو 688.600.000
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی جا ی پاوژه نتقال آب رس به دشت شبستا و درياچه روميه
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی آباسانی به شهاهای شمال شاق ستا خوزستا و نتقلال
يورو 406.150.000
آب به شهاهای يذه و باغمحک
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی د ث تصفيهخانههای پنج شها سلتا خوزسلتا (آبلاد ،
يورو 50.620.678
خامشها ،بندر مام ،ماهشها و شادگا )
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی جا ی پاوژه بهسازی نياوگاه بخاری شهيد رجايی قزوين ين 41.416.710.000
ين 45.637.710.000
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی جا ی پاوژه بهسازی نياوگاه بخاری شهيد مفتح همد
1.683.000.000
يورو
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی د ث سد و نياوگاه باقآبی بختياری
454.000.000
يورو 406.555.000
بيمارستا شيا ز
يورو 271.102.000
بيمارستا تبايز
يورو 415.545.730
بيمارستا قح و عاوق شهيد رجايی
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی تعميا ت ساسی بازسلازی و گلار نتی عمحکلاد  36دسلتگاه
يورو 72.014.149
ماشينآالت خطی مکانيزه ريحی ر هآهن
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی خايد  50دستگاه لوکوموتيلو مسلافای ديلزل لکتايلک بلا
يورو 215.750.184
قطعات يدکی
دالر 10.551.748.000
خايد هو پيمای بوئينگ
ستفاده ز تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) با ی طا رتقاء و توسعه تجهيز ت آموزشی و پژوهشی د نشلگاه
دالر 143.029.000
صنعتی شايف
دالر 884.210.000
پارس هنز (بخ خصوصی)
يورو 1.960.000.000
شاکت ماها شيمی ز گاس (بخ خصوصی)
شاکت توسعه آهن و فوالد گلگها (بخ

 18ز سهميه بند ) لف( تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور سازما ناژی تمی
 19ز سهميه بند ) لف( تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور وز رت نفت
 20ز سهميه بند ) لف( تبصاه ( )4ماده و ده قانو بودجه سال  1393کل کشور وز رت نفت

0
0

نوع
ارز

نام طرح

وز رت بهد شت ،درما و آموزش پزشکی
وز رت بهد شت ،درما و آموزش پزشکی
وز رت بهد شت ،درما و آموزش پزشکی

معادل دالري
708.269.663
860.000.000

سهمیه اختصاصیافته
در سال 1396
معادل دالري
ارزي
708.269.663
630.360.000
860.000.000
688.600.000

خصوصی)

د ث بيمارستا  200تختی جنا ل شها کاج (بخ خصوصی)
د ث کارخانه تول يد وره و آمونياک شاکت صنايع پتاوشيمی مسجدسحيما (بخ
شاکت سا جگستا رجال (بخ خصوصی)

جمع

خصوصی)

25.070.313.796

تسهیالت
مصرفشده

0

25.070.313.796

در متدوده رسيدگیها ،شور ی قتصاد بلا سلاس مفلاد مصلوبه شلماره 94344/0101

قانو بانامه پنجساله ششو توسعه قتصادی ،جتماعی و فاهنگلی جمهلوری سلالمی يلا ،

مورخ  1395/12/23مجمع تشخيص مصحتت نظام و با رعايت ولويتهای بنلد (پ) ملاده ()4

سهميه مذکور ر به طا های د ر ی توجيه فنی ،قتصادی ،ملالی و زيسلتمتيطلی ختصلاص

( -3قسمت دوم)
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الزم به ذکا ست ،به دليل عدم وجود قا رد د در سال  1396بين بانلکهلای يا نلی و

د ده ست.
طا های مندرج در جدول شماره ( )2به تأييد دستگاه جا يلی ذيلابط (بله منظلور تأييلد
ولويت با ی ستفاده ز تأمين مالی خارجی) ،وز رت مور قتصادی و د ر يی (بله منظلور صلدور

بانک عتباردهنده بابت طا های غيادولتی ،صدور ضمانت نامه موضوع کو قسمت خيا يلن
بند ،موضوعيت ند شته ست.

ضمانتنامه دولتی) ،بانک ماکزی جمهوری سالمی يا (به منظور کنتال تعلادل و ملديايت
تا ز رزی کشور) و سازما بانامه و بودجه کشور (صافاً با ی کنتلال طلا هلای بخل

دولتلی

شامل طا های شاکتهای دولتی و طا های تمحک د ر يیهای سامايه ی) ،رسيده ست.
وز رت مور قتصادی و د ر يی پس ز تصوي هيأت وزيا به نمايندگی ز طاف دولت
ضمانتنامههای کحی و يا ختصاصی موردنياز با ی طا های مذکور ر در مهحت مقار ،به شا
جد ول شماره ( )3و ( )4صادر نموده ست:
جدول شماره ()3
نام كشور
کاهجنوبی
تاي
د نمارک
يتاليا

ضمانتنامههاي كلي صادره
نام

مبلغ

اعتباردهنده وام
8.000
گزيوبانک
1.000
وبابانک
500
دنسکهبانک
5.000
ينويتاليا

نوع معادل
تاریخ امضا
هیأت وزیران
ضمانتنامه
ارز دالري
/78857ت54651هل
يورو  9.600شهايورماه  1396آذرماه 1396
/95251ت54776هل
يورو  1.200شهايورماه  1396آذرماه 1396
/117961ت54888هل
يورو  600شهايورماه  1396آذرماه 1396
سفندماه /135033 1396ت55023هل
يورو  6.000دیماه 1396

جدول شماره ()4
نام كشور
اعتباردهنده
چين

(مبالغ رزی به ميحيو )

تاریخ صدور شماره تصویبنامه تاریخ تصویبنامه
هیأت وزیران
1396/6/28
1396/8/3
1396/9/25
1396/10/26

ضمانتنامههاي اختصاصي صادره
طرح

مبلغ

طا باقیکاد ر ه آهن تها  -مشهد
د ث نياوگاه سيکل تاکيبی الماد

 1/7ميحيارد دالر
 3.591.370/33يوآ

شماره تصویبنامه

تاریخ تصویبنامه

هیأت وزیران
/105006ت54830هل
/24912ت55284هل

هیأت وزیران
1396/8/23
1396/3/1

( -4قسمت دوم)

تبصره ()3

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

بند (ب)

دن

تفریغ بند (ب)

به دولت جازه د ده می شود با ی طا های زيابنايی و توسعه ی با ولويلت طلا هلای

در سال  1396قد مات سازما سامايهگذ ری و کمکهای قتصادی و فنلی يلا بله

بنيا  ،عحوم و تتقيقات ،کشاورزی ،آب و خلاک ،زيسلت متيطلی و فاهنلگ و هنلا بلا

منظور خذ يا تضمين تسهيالت مالی و عتباری يا کمک بالعوض توسط دستگاههای جا يلی،

رعايت سقف مقار در بند ( لف) ين تبصاه نسبت به خذ يا تضمين تسهيالت ملالی و عتبلاری

به ستثناء يک مورد به شا زيا ،قد مات جا يی نجام نشده ست.

يا کمک بالعوض تا مبحغ پلنج ميحيلارد ( )5.000.000.000دالر ز دوللت هلا ،مؤسسلات ملالی
خارجی و بين لمححی قد م نمايد.

به ستناد ين بند و با ساس تو فق بهعمل آمده مابين مقامات جمهوری سالمی يا
و جمهوری آذربايجا  ،تأمين عتبار د ث ر هآهن رشت ل آسلتار  ،جهلت تصلال خلط ريحلی
جمهوری سال می يا به جمهوری آذربايجا (بخشی ز کايدور شمال بله جنلوب) ،ز متلل
و م عطايی دولت آذربايجا به جمهوری سالمی يا به مبحغ پانصد ميحيو ()500.000.000
دالر در دستور کار سازما سامايهگذ ری و کمکهای قتصادی و فنی يا قا ر گافته سلت.
هيأت وزيا طی تصوي نامه شماره /135031ت54994هل ملورخ  ،1396/10/26وزيلا ملور
قتصادی و د ر يی ر مجاز به مضای مو فقتنامه يادشده ،نموده ست .با توجه بله نهلايیشلد
سناد و م موصوف ،در اشيه کميسيو مشتاک قتصادی دو کشور در تاريخ  ،1397/1/8سناد
مزبور توسط وزر ی قتصاد دو کشور ،در شها باکو مضا شده ست.

( -5قسمت دوم)

تبصره ()3

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

تفریغ بند (ج)

بند (ج)
به منظور تسايع در جلذب تسلهيالت تصلوي شلده ز بانلک توسلعه سلالمی ،بانلک
سامايهگذ ری زياساختهای آسليايی( )AIIBو بانلک توسلعه و تجلارت کلو ،دسلتگاههای

با ساس بارسیها ،در سال  1396دستگاههای جا يی مندرج در جلدول زيلا ز مجلوز
موضوع ين بند ستفاده نموده ند:
(مبالغ به ميحيو يورو)

ستفاده کننده ز تسهيالت مذکور مجازند پس ز مو فقت سازما بانامه و بودجه کشور خارج ز
سقف عتبار ت مندرج در رديفهای مابوطه ين قانو نسبت بله هزينلهکلاد آ در چهلارچوب
مو فقتنامه متبادله با سازما مذکور خارج ز سقف مصوب رديفهای مذکور قد م نمايند.

شماره

عنوان

نام

طبقهبندي

دستگاه اجرایي

بانک عامل

14350030
14350061
14350013
14350085
14350051
14350078

شاکت آب و فاضالب فارس
شاکت باق منطقه ی صفها
بانک توسعه سالمی
شاکت آب منطقه ی سيستا و بحوچستا
شاکت آب منطقه ی قو
شاکت آب و فاضالب قو
شاکت آب و فاضالب ستا خا سا جنوبی بانک توسعه و تجارت کو
جمع

مبلغ

مبلغ

تسهیالت تسهیالت

مبلغ هزینهكرد
تسهیالت دریافتي

مصوب
144
80
69
92
70
27

دریافتي
20
80
65
74
54
17

20
80
65
74
54
15

482

310

308

مغايات بين تسهيالت مصوب و تسهيالت دريافتی ،ناشی ز پاد خت تسهيالت متناس
با صورتوضعيتهای ر يهشده ست.
دستگاههای جا يی فوق لذکا پس ز خذ مو فقت سازما بانامه و بودجله کشلور و يلا
سازما مديايت و بانامهريزی ستا  ،نسبت به هزينله کلاد تسلهيالت دريلافتی در چلارچوب
مو فقتنامه متبادله با سازما های معنو و خارج ز سقف عتبار ت مصوب رديفهلای مابلو
در قانو بودجه قد م نموده ند.

( -6قسمت دوم)

تبصره ()3

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

تفریغ بند (د)

بند (د)

ز آنجايیکه در سال  1396وصولی رديف و گذ ری د ر يیهای مالی  310502با عنو

دولت مکحف ست جهت جذب نياوهای نسانی و سامايههای يا نيا مقيو آمايکلا در
سال  1396مبحغ دو هز ر ميحيارد ( )2.000.000.000.000ريال در ختيار وز رت ملور خارجله ز

«منابع اصل ز و گذ ری سهام ،سهو لشاکه ،مو ل ،د ر يیها و قلوق ملالی و نياوگلاههلای

متل منابع جدول شماره ( )18ين قانو قا ر دهد تا با همکاری وز رتخانههای عحوم ،تتقيقات

متعحق به دولت و مؤسسات و شاکتهای دولتی و بسته و تابعه» صافاً مبحغ سه هز ر و نهصد و

و فناوری ،بهد شت ،درما و آموزش پزشکی و مور قتصادی و د ر يی قلد مات الزم ر نجلام

شصت و هفت ميحيارد و دويست و نود و نه ميحيو و سيصد و سلی و شل

هلز ر و نهصلد و

دهد.

هشتاد و چهار ( )3.967.299.336.984ريال بوده (معادل هشت و هشلت دهلو درصلد ()%8/8
مبحغ پي بينی) ،منابع جدول شماره ( )18قانو بودجه سال  1396کلل کشلور تتلت عنلو
«توزيع عتبار ت موضوع و گذ ری سهام و سهو لشاکه دولت» بسيار ناچيز تلأمين گاديلده ،در
نتيجه وصولی رديف فوق لذکا به مو رد ولويتد ر جدول مذکور ختصاص يافته و بابت موضوع
ين بند که منابع آ در رديف ( )24جدول مزبور پي بينی گاديده ،وجهی پاد خت نشلده ،للذ
اين بند فاقد عملکرد است.

( -7قسمت دوم)

