
جمع عنوان شماره طبقه بندي
26,700,001 اعتبارات موضوع واگذاري سهام 101000

8,000,000 اعتبارات موضوع ماده 29 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی 1

5,200,000 اعتبارات موضوع فروش سهام،سهم الشرکه،اموال،دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه هاي متعلق دولت و موسسات و شرکتهاي دولتی وابسته و تابعه 2

2,500,000 افزایش سرمایه بانکها و بیمه هاي دولتی از محل واگذاري باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمه ها 3

5,000,000
افزایش سرمایه صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و تکمیل و ایجاد شهرك هاي کشاورزي(گلخانه اي،دامی و شیالتی)موضوع واگذاري سهام،سهم الشرکه 

شرکتهاي دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزي-ماده(51)قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)1 4

4,000,000
تهاتر مطالبات سازمان هاي گسترش و نوسازي صنایع ایران و توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران(ایدرو و ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دولت 

بابت  سهام بانک صنعت و معدن با بدهی هاي واحدهاي مزبور به دولت (جمعی - خرجی)0 5

2,000,000 افزایش سرمایه بانک ها دولتی از محل منابع وصولی تسهیالت اعطایی از محل ذخیره ارزي در بانک هاي دولتی موضوع ماده 18 قانون رفع موانع تولید 6

1 تسویه بدهی دولت به بانک هاي صادرات، ایران، تجارت و ملت 7

192,341,712 باز پرداخت اصل  اوراق  مالی 102000

192,241,711 بازپرداخت اصل اوراق مشارکت  داراي تضمین دولت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار 1

100,000 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران - بازپرداخت اصل اوراق قرضه سررسید شده معوق 2

1 بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید 3

1,580,000 بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی 103000

100,000 شرکت سهامی راه آهن جمهوري اسالمی ایران - باز پرداخت بدهی به سیستم بانکی 1

200,000 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران - بازپرداخت تسهیالت مربوط به احداث خوابگاهها 2

250,000 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري - بازپرداخت هم ارز ریالی وام خرید تجهیزات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به بانک مرکزي 3

30,000 بنیاد مسکن انقالب اسالمی- بازپرداخت تسهیالت دریافتی از بانک کشاورزي 4

1,000,000 باز پرداخت تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی 5

1,060,000 تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل 104000
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جمع عنوان شماره طبقه بندي
1,000,000 تعهدات موضوع ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور(تملک دارایی هاي سرمایه اي)0 1

60,000 وزارت آموزش و پرورش - بازپرداخت و پیش پرداخت اقساط اماکن آموزشی استیجاري خریداري شده 2

28,347,680 بازپرداخت اصل وامهاي خارجی و تعهدات 105000

5,128,000 سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران - بازپرداخت اصل وامهاي مستقیم بانک جهانی 1

7,065,280 سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران - بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختنی گذشته و اقساط تسهیالت دریافتی  سال 1391بانک توسعه اسالمی 2

790,400 تعهدات  سرمایه جمهوري اسالمی ایران در صندوق اوپک 3

1,000,000 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران - بازپرداخت تعهدات وام طرح ساماندهی دانشگاه تهران به موسسه بانکی عرب 4

340,000 بازپرداخت  اقساط وام آژانس همکاري هاي بین المللی ژاپن بابت فاز1 و 2 نیروگاه مسجدسلیمان 5

10,670,000 بازپرداخت تعهدات ارزي طرح هاي وزارت نیرو و شرکتهاي تابعه(فاینانس)0 6

1,224,000 افزایش سرمایه جمهوري اسالمی ایران در صندوق اوپک 7

1,000,000 تعهدات ناشی از یکسان سازي نرخ ارز 8

1,030,000 بازپرداخت تعهدات وام  بانک توسعه اکو 9

100,000 I  C D و I  T F C  سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران- اقساط سهام سرمایه پذیره نویسی جمهوري اسالمی ایران در 10

250,029,393 جمع

اعتبارات مندرج در این جدول، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور توزیع و پس از ابالغ اعتبار و مبادله موافقتنامه به هزینه گرفته خواهد شد. حداکثر مهلت سازمانهاي توسعه اي براي واگذاري سهام و یا سهم الشرکه خود ناشی از مشارکت با بخش 
هاي غیردولتی در طرح هاي اقتصادي واقع در مناطق کمتر توسعه یافته اعم از مشارکتهاي قبلی و یا جدید سه سال پس از بهره برداري است.
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