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معماری تامین مالی اسالمی دولت؛ ارکان، نهادها، ابزارها و الزامات

و یونس سلمانیریزیکریمی مجید 



01نهاد دولت؛ حدود و ثغور فعالیت آن

بودجه و )ساختار جریان و انباره مالی دولت 
02(ترازنامه دولت

اری کسری بودجه ساخت: بازی پانزی
03و انباشت بدهی
ها و تعهداتپیامدهای اقتصاد کالن بدهی

04مالی دولت 
ساختار سازمانی و نهادی جهت مدیریت

05تعهدات و تامین مالی دولت

دولت بر اساسشیوه تامین مالی 
06یمالحظات اقتصادی، حقوقی و شرع

07جمع بندی و پیشنهادها



شرکت عمومی غیر مالی

آیا واحد تولید کننده بازاری است؟

واحد بخش عمومی

آیا بنگاه یا واحد بازاری وجود دارد که با 
ازاری تعریف واحد نهادی در درون تولید کننده غیر ب

منطبق باشد؟

آیا واحد یک بخش کمکی مالی است؟

شرکت عمومی
. بنگاه یا واحد بازاری به عنوان شبه شرکت طبقه بندی می  شود

عمومیدولت

آیا واحد خدمات مالی ایجاد می  کند؟

شرکت عمومی مالی

آری

آری

آری

آری
آری

 های خصوصییا شرکتخانوارها، موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها

نهادیواحدیکشخصآیا
است؟

آری

خیر

آری

خیر

د؟آیا نهاد توسط دولت کنترل می  شو

ت؟آیا شخص حقیقی یا حقوقی مقیم اس

.  شخص به عنوان بخشی از یک واحد نهادی طبقه بندی می  شود که وی را کنترل می  کند

خارجدنیای

خیر

خیر
خیر

خیر

خیر



بخش عمومی

دولت عمومی شرکت  های عمومی

اجتماعی های تامینصندوق
دولت ایالتیدولت مرکزی شرکت های

مالی  شرکت  های غیرمالی

شرکت های
سپرده پذیر

 های مالیسایر شرکت

واحدهای
ایبودجه

واحدهای
ایغیر بودجه

اجتماعی های تامینصندوق

واحد های 
ایبودجه

واحدهای
ایغیر بودجه

اجتماعی های تامینصندوق

بانک مرکزی

ها و شرکت هاسایر بانک

دولت محلی

واحدهای
ایبودجه

اجتماعی های تامینصندوق

واحدهای
ایغیر بودجه



دولتمروری بر ساختار مالی بودجه 

1
وضعیت ترازعملیاتی در 

بودجه عمومی

2
وضعیت تراز خالص تملک 
دارایی های سرمایه ای در 

بودجه عمومی

3
وضعیت تراز خالص 

مالی تملک دارایی های 
در بودجه











بازی پانزی 
پایداری بدهی های دولت 

اصول تامین مالی مناسب



ها و تعهدات مالی پیامدهای اقتصاد کالن بدهی
دولت 



oهای دولتهای اقتصادی در ارتباط با مدیریت بدهینظریه
ریکاردو -اصل بارو
 نظریه کینزی
 ها بر اقتصادمتعارف در ارتباط با تاثیر بدهینظریه
های دولتاثر جایگزینی و مکملی دولت و بخش خصوصی با انباشت بدهی
های پولی و مالیهای دولت و تعامل سیاستبدهی
 رشد اقتصادی مبتنی بر بدهیتئوری
های دولتی پایداری بدهیمساله

oهای دولت بر حسب نهاد تامین مالی کننده  پیامدهای اقتصادی انواع بدهی



ساختار سازمانی و نهادی جهت مدیریت تعهدات 
و تامین مالی دولت



oمفهوم نهاد مالی مرکزی در اقتصاد
oهای دولتنقش و کارکردهای نهاد ذیربط اصلی نسبت به تامین مالی و مدیریت بدهی

مدیریت تعهدات و بدهی دولت
 تأمین مالی دولت بخصوص از طریق انتشار انواع اوراق بهادار دولتی
 برنامه ریزی بودجه و سیاستگذاری مالی
ازهای رصد و نظارت بر کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از منظر فرایندهای مالی و تامین نی

مالی آن ها
در برخی از کشورها سیاست های پولی نیز توسط این وزارتخانه انجام می شود
 گمرکیاخذ مالیات و تعرفه های



شیوه تامین مالی دولت بر اساس مالحظات 
اقتصادی، حقوقی و شرعی



مروری بر وضعیت اوراق بهادار حاکمیتی در جهان

انگلستان

SOUTH AMERICA

from here

been here

بحرین

ترکیه

اندونزی
مالزی



بررسی و تبیین انواع اوراق بهادار اسالمی
متناسب با نیازهای تامین مالی دولت 

جمهوری اسالمی ایران



جمع بندی و پیشنهادها

اتیتامین کسری تراز عملی
ر نبود عنصر تسهیم ریسک د

بسیاری از ساختارهای صکوک
ان فعلی به دلیل تفکیک جری

وجوه از عملکرد دارایی پایه و 
بخش حقیقی اقتصاد 

پیگیری رتبه بندی صکوک 
یدولت

استخراج ترازنامه تمامی نهادهای 
اقتصادی و تنظیم ماتریس مالی

در اقتصاد

باز تعریف اوراق بهادار اسالمی
الن مبتنی بر مالحظات اقتصاد ک

شناسایی و ساماندهی 
دارایی های دولت

ساماندهی پروژه های دولت با 
اری رویکرد بسته های سرمایه گذ
از نظر حجم و افق زمانی

نقض برخی از اصول شریعت در 
حوزه معامالت از طریق توسل به 

و ( همچون بیع العینه)حیل 
. ترکیب قراردادهای بحث برانگیز

ی تملکتامین هزینه
ای سرمایهدارایی های 

های سود وتامین مالی هزینه
کارمزد استقراض از منابع 
هاداخلی و خارجی و اصل بدهی

،(کوپن متناسب با عایدی)

ت گذاری مالی و مدیریسیاست
ب بدهی از طریق تغییر ترکی

ابزارهای تامین کسری مالی
دولت

،دنرخ های بازدهی اقتصاد به هم زده نشو
دجهبواصالح زیرساخت های مالیاتی و ساختار 

انتقال ریسکنه توزیع ریسک 

رفع مشکالت حقوقی 
،مربوط به دارایی های مالی

یرتبه بندی درجه اعتباری دالر
بازار اوراق شکل بگیرد تا 
سلطه ی مالی بوجود نیاد

ر توجه به سیکل های تجاری د
امر سیاستگذاری و رونق

عدم انتقال بی نظمی و 
ه اختالل ها و ناکارایی دولت ب

بازار سرمایه و


