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 كل كشور 1396بررسي الیحه بودجه سال 

 تحلیلي بر مصارف بودجه. 35

 )ویرایش اول(

 

 

 
 

 

 

 

 چکیده

  1396میلیارد ريال( نسبت به مصوب سال هزار  3680)با رقم  1397مصارف عمومي دولت در سال 

 3050) 1396سال  بیني عملکردنسبت به پیش ورصد د 1/6 میلیارد ريال( حدودهزار  3468)معادل 

نسبت به  1397اي در سال اعتبارات هزينهرصد افزايش يافته است. د 20حدود  هزار میلیارد ريال(

 .يافته استافزايش درصد  16بیني عملکرد معادل و نسبت به پیشدرصد  9/8معادل  1396مصوب سال 

 کاهش رصدد -4/15برابر  1396در اليحه نسبت به مصوب سال  ايهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي

هاي . اعتبارات تملک داراييدرصد افزايش يافته است 34حدود جاري سال بیني عملکرد نسبت به پیش و

 48اين سال حدود  عملکرد بینينسبت به پیشو  افزايشدرصد  44 ،1396مالي نسبت به مصوب سال 

 .درصد افزايش يافته است

 اي در اليحه هاي سرمايههاي متفرقه و استاني در تملک داراييهاي ملي، رديفاعتبارات طرح سهم

اي در هاي سرمايهدرصد است. اعتبارات تملک دارايي 17و  51، 32ترتیب به 1397بودجه سال 

هاي متفرقه دلیل آنکه اعتبارات رديفبه دارد.ريال هزار میلیارد  307 برابرهاي متفرقه رقمي رديف

معموالً متمرکز و بدون اختصاص به دستگاه اجرايي معین و گاه حتي بدون تعیین محل مصرف در اختیار 

شود، در عمل حقوق قوه مقننه ها توزيع ميي اجرايي و استانهادستگاهدولت بوده و برحسب مورد بین 

 شود. خش از اعتبارات عمراني مخدوش ميدر زمینه بررسي، تأيید و نظارت بر اين ب

 و  هزار میلیارد ريال 230با مبلغ  اوراق ماليبازپرداخت اصل هاي مالي، در بین اعتبارات تملک دارايي

درصد کل اعتبارات و بیشترين  95حدود هزار میلیارد ريال  5/65اعتبارات موضوع واگذاري سهام با 

 .اندخود اختصاص دادهسهم را به

 20بیني کرده، حدود با هر يک دالر کاهش قیمت نفت نسبت به آنچه دولت در اليحه بودجه پیش 

پذيري منابع بودجه و هزار میلیارد ريال از منابع دولت کاسته خواهد شد. اين موضوع شدت ريسک

دهد. طبیعي است با وجود کسري تراز عملیاتي آن به متغیرهاي خارج از کنترل را نشان ميوابستگي 

هاي راييهاي تملک داچقدر منابع عمومي با عدم تحقق روبرو شود، عدم تخصیص اعتبار به طرح هر

 اي نیز افزايش خواهد يافت.سرمايه

 يافته است کاهش 1397رديف در سال  138به  1396رديف در سال  337هاي متفرقه از تعداد رديف 
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منتقل شده يا مانند بخشي از يارانه نان و خريد  7به جدول يا  9حذف شده از جدول  رديف 199و 

منتقل شده و يا حذف شده است. در مجموع اعتبارات متفرقه در جدول  «14»تضمیني گندم به تبصره 

 هزار میلیارد ريال کاهش يافته است. 251 ،1396اليحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال  9

  درصد  18هزار میلیارد ريال و معادل  660برابر با  بر بودجه استاني(ها )مبتنيپرداختي به استانکل

برخوردار است. علت درصدي  179از افزايش  1396که نسبت به سال  کل مصارف بودجه عمومي است

برنامه و بودجه هاي پرورش، بنیاد شهید و سازمانو انتقال رديف سه دستگاه آموزش  ،اين افزايش شديد

( است. از 10( به جدول بودجه استاني )جدول 7ملي )جدول ي هادستگاهها از جدول بودجه استان

و هزار میلیارد آن مربوط به دستگاه آموزش  331هزار میلیارد ريال اعتبارات استاني،  660مجموع 

هزار میلیارد ريال مربوط به  9/2هزار میلیارد ريال مربوط به دستگاه بنیاد شهید و  114پرورش، 

هزار  448رد بودجه استاني، هزار میلیا 660برنامه و بودجه استاني است. بدين ترتیب از هاي سازمان

در نتیجه باقیمانده اعتبارات استاني  .است سه دستگاه مزبورمربوط به مجموع اعتبارات ريال میلیارد 

درصد کاهش  10، 1396هزار میلیارد ريال سال  235هزار میلیارد ريال خواهد بود که نسبت به  212

استاني به درآمدهاي هاي دهد که نسبت هزينهمي تغییرات انجام شده نشاناين يافته است. با وجود 

 .نیستها از درآمد استاني در اختیار استان درصد 30درصد است. بدين ترتیب  70ر باستاني برا

 

 مقدمه

خود گرفته و طبق آن ّي بهکم هاي دولت صورتبودجه مهمترين ابزاري است که از طريق آن مأموريت

شود. اطالعات هاي دولت تعیین ميکلي تعبیرهاي عملیاتي مأموريتطور ها، زمانبندي و بهاولويت

 اي باشد که امکان پاسخگويي به سؤاالت زير را فراهم کند:گونهاي بايد بهبودجه

 يک از وظايف خود را در اولويت قرار داده است؟دولت در تخصیص منابع عمومي کدام. 1 

لت براي انجام وظايف خود چیست؟ هزينه انجام هاي اجرايي( دوها و روشراهبرد )سیاست. 2 

 هريک از آنها به چه میزان است و معیارهاي دولت در سنجش يا ارزيابي راهبردها چیست؟

 هاي عمومي چیست؟اهداف دولت از اجراي بودجه و انجام هزينه. 3 

بررسي تواند ضمن که دولت اطالعات مستندي ارائه دهد مجلس شوراي اسالمي ميدر صورتي 

کند. ندي نیازهاي اعتباري و محصول تعهد شده توسط دولت )نتايج( اعالم نظر ببودجه نسبت به اولويت

دهد. اين معضل اي در ايران چنین اطالعاتي را در اختیار قانونگذار قرار نميمتأسفانه مستندات بودجه

 کند.بررسي بودجه را براي قانونگذار دشوار مي

مصارف در  ارائه شده است. 1397اً تصویري از اعتبارات بودجه سال در این گزارش عمدت 
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اي و اعتبارات هاي سرمايهتملک دارايي اليحه اي، اعتباراتچهار بخش )سطح کالن، اعتبارات هزينه

ها بودجه استان ،هاي متفرقهرديفدرباره هاي مالي( بررسي شده و در پايان به برخي نکات تملک دارايي

 اشاره شده است.  1397سال  در اليحه بودجهريزي عملیاتي و بودجه

 

  1397. تصویري از مصارف عمومي دولت در الیحه بودجه سال 1

هاي دولتي و مصارف شرکت»و « مصارف بودجه عمومي دولت»مصارف بودجه کل کشور از دو بخش 

 تشکیل شده است.« هامؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک

مصرف از محل درآمدهاي »و « مصارف عمومي»از دو جزء  نیز بودجه عمومي دولتمصارف  

شود. از آنجا که در بودجه کل کشور منابع و مصارف عمومي دولت از اهمیت تشکیل مي« اختصاصي

 1در نمودار  اساسي برخوردار است در اين گزارش نیز عمده تمرکز روي اين بخش از بودجه است.

 ودجه کل کشور و اجزاي آن ارائه شده است. تصويري از مصارف ب
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  )هزار میلیارد ريال(       1397جایگاه مصارف عمومي دولت در الیحه بودجه كل كشور در سال . 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توضیحات: 

 دهنده سهم )به درصد( است.. ارقام داخل پرانتز نشان1

.ها ناشي از گرد کردن اعداد است. تفاوت در سرجمع2

  11,949مصارف بودجه کل کشور 

 

 مصارف بودجه عمومي دولت

4249  
(34) 

 هاهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکمصارف شرکت

8139 
 (66) 

 3680مصارف عمومي دولت 

(87)  

(86) 

 568از محل درآمد اختصاصي 

(13) 

 

 2764اي هزينه

(75) 

 كاركنانجبران خدمات 

1062 
 (38) 

 849 رفاه اجتماعي

(31) 

 79 يارانه

(3) 

 774ساير 

(28) 

 هاي پیوست يکاعتبار طرح

193 
(32) 

 هاي متفرقهاعتبارات رديف

307 
(51) 

 103اعتبارات استاني 

(17) 

 ايهاي سرمايهتملک دارايي

604  
(5/16) 

 311هاي مالي تملک دارايي

(5/8) 

   65واگذاري سهام 

(21) 

 230بازپرداخت اصل اوراق 
(74) 

هاي خارجي و تعهدات بازپرداخت اصل وام

 14.5قبل هاي پرداخت نشده سال

(6/4) 

 5/1ساير 

(4/0) 
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و  «ايهاي سرمايهتملک دارايياعتبارات »، «اياعتبارات هزينه»سه جزء عمومي از  مصارف

 شود.شود که تغییرات آنها در اين بخش بررسي ميتشکیل مي «هاي مالياعتبارات تملک دارايي»

 

 مصارف بودجه عمومي .1-1

میلیارد ريال است که نسبت به رقم هزار  3680 برابر با 1397سال اليحه بودجه عمومي دولت در مصارف

درصد  20حدود  1396بیني عملکرد سالو نسبت به پیش افزايشدرصد  1/6 حدود 1396سال  مصوب

  .دهدافزايش نشان مي

 

 اياعتبارات هزینه .1-2

مصارف  درصد از 75هزار میلیارد ريال  2764با رقم  اياعتبارات هزينه 1397بودجه سال اليحه در 

از مصارف عمومي  شود سهم اين اعتباراتبیني ميپیشاست.  دادهاختصاص خود بهرا عمومي دولت 

 باشد.درصد  78، حدود 1396لت در سال ود

 

درصد و نسبت به  9/8 معادل 1396نسبت به قانون بودجه سال  1397اي اليحه بودجه سال اعتبارات هزينه

 ته است.افدرصد افزايش ي 15حدود  1396 سال بیني عملکردپیش

 

 ايهاي سرمایهتملک دارایي .1-3

سهم هزار میلیارد ريال  604با رقم  ايهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي 1397بودجه سال اليحه در 

معادل حداکثر  1396. سهم اعتبارات مزبور در عملکرد سال دارددولت از مصارف عمومي درصدي  16

 شود. بیني ميدرصد پیش 15

 

داشته  کاهش درصد 4/15معادل 1396نسبت به مصوب سال  1397در سال اي هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي

 .است افتهي شيدرصد افزا 34حدود  1396عملکرد سال  ينیبشینسبت به پ با اين حال اين اعتبارات .است

 

 هاي ماليتملک دارایي .1-4

 5/8 سهمهزار میلیارد ريال  311مالي با رقم  هاياعتبارات تملک دارايي 1397بودجه سال اليحه در 

معادل  1396اعتبارات از مصارف عمومي دولت در سال سهم اين . دارداز مصارف بودجه عمومي  درصدي

 شود.بیني ميدرصد پیش 7

 

 درصد44معادل  1396نسبت به مصوب سال  1397سال  در اليحه بودجه مالي هاياعتبارات تملک دارايي

  .افزايش يافته است درصد 48 حدود ،1396بیني عملکرد سالنسبت به پیش و افزايش
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 استانياعتبارات بودجه  .1-5

ها، درآمد حاصل هاي مستقیم و مالیات بر کاال و خدمات در استاندرآمدهاي استاني شامل کلیه مالیات

ها و درآمد حاصل از جرائم و خسارات است که در از مالکیت دولت و درآمد حاصل از خدمات در استان

استاني  امورين درآمدها صرف شود. بخشي از اشود و به خزانه معین استان واريز ميها وصول مياستان

نیز در  اعتبارات مليهرچند که  شود.داري کل در امور ملي هزينه ميشود و مابقي از طريق خزانهمي

اما سازوکار تخصیص آن متفاوت از سازوکارهاي اعتبارات استاني  ،هزينه شودهاي کشور تاندر اسنهايت 

درآمدهاي استاني است. در طرف مصارف از کل  1397درصد از منابع عمومي سال  5/25حدود  است.

درصد از آن استاني است. همچنین اعتبارات بودجه  18هزار میلیارد ريال(، 3680)معادل عمومي مصارف 

 درصد رشد داشته است.179حدود  1396نسبت به قانون سال  1397استاني در اليحه بودجه سال 

درصد کل مصارف بودجه عمومي 18 ريال و معادلهزار میلیارد  660کل مصارف استاني برابر با 

درصد بود. عمده افزايش اين  7اين سهم برابر با  1396اين درحالي است که در قانون بودجه سال  .است

به  استان سهم مربوط به انتقال رديف بودجه آموزش و پرورش، بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه

  بخش استاني است.
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73%

21%

7%

هزينه اي تملك دارايي سرمايه اي تملك دارايي مالي

75%

16%

9%

هزينه اي تملک دارايي سرمايه اي تملک دارايي مالي

 1396قانون بودجه سال عملکرد سهم اجزاي مصارف عمومي دولت در  برآورد .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397. سهم اجزاي مصارف عمومي دولت در الیحه بودجه سال 3نمودار 
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 اياعتبارات هزینه. 2

 

بیني عملکرد اين و پیش 1396نسبت به قانون بودجه سال 1397اي در اليحه بودجه سال اعتبارات هزينه

 زايش يافته است.درصد اف 15و  9/8 ترتیب حدودسال به

 

استفاده از کاالها و »، «جبران خدمات کارکنان»اي برحسب فصول هزينه، شامل اعتبارات هزينه 

ساير »و « رفاه اجتماعي»، «هاي بالعوضکمک»، «يارانه»، «هاي اموال و داراييهزينه» ،«خدمات

 شود.است. در اين قسمت تغییرات مهم آنها ارزيابي مي« هاهزينه

 

 اي برحسب فصول هزینهتركیب اعتبارات هزینه .2-1

 ارائه 4و نمودار  1در جدول اي برحسب فصول هزينه هزينهترکیب اعتبارات اي: عمده اعتبارات هزینهارقام 

رفاه اجتماعي و ، هااي، فصول جبران خدمات کارکنان، يارانهفصول هزينه هگانشده است. از بین اقالم هفت

 در اي دولت رادرصد از کل اعتبارات هزينه 79حدود میلیارد ريال هزار  2185حدود با مبلغ  هاي بالعوضکمک

اي دولت صرف درصد اعتبارات هزینه 79عبارت دیگر حدود به دهند.تشکیل مي 1397سال  اليحه بودجه

 شود.هاي حمایتي مي( و بازنشسته و سیاست1پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل )فصل 

 

 اي برحسب فصول هزینه. تركیب اعتبارات هزینه1 جدول
 )میلیارد ريال ـ درصد(

 فصول هزینه ردیف

 سال قانون

1396 

(1) 

 سال الیحه

1397 

(2) 

 (2رشد )

 (1نسبت به )

 سهم

سال 

1396 

سال 

1397 

 4/38 4/38  1/9 1,062,379 973,668 جبران خدمات کارکنان 1

 4/15 0/15 7/11 424,856 380,308 استفاده از کاالها و خدمات 2

 05/0 9/0 -4/94 1,337 24,071 هاي اموال و داراييهزينه 3

 9/2 8/2 61/7- 79,235 206,978 *هايارانه 4

 3/2 0/2 3/22 63,097 51,573 هاي بالعوضکمک 5

 5/35 2/31 23/8 980,902 792,243 رفاه اجتماعي 6

 5/5 3/4 39/4 152,472 109,349 هاساير هزينه 7

 100 100 9/8 2,764,281 2,538,193 ايجمع اعتبارات هزینه
 شده استاز آن صرف پرداخت يارانه مستقیم  اندکيبخش  1396در سال ها شامل يارانه نقدي پرداختي به مردم نیست ضمن آنکه اين يارانه. 
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38%

15%
3%

2%

36%

6%

اجتماعيرفاه

جبران خدمات کارکنان

کمك هاي 
بالعوض

هزينه هاساير

يارانه ها
و خدمات استفاده از کاال

 اي، اعتبارات فصل اول )جبران خدمات کارکنان( و فصل ششم )رفاه اجتماعي( کهدر بین فصول هزينه 

 درصد افزايش يافته است.  8/23درصد و  1/9ترتیب مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان است به عمدتاً

 

 1397سال اي الیحه بودجه سهم فصول هزینه از اعتبارات هزینه .4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هادستگاهاي اعتبارات هزینه. 2-2

عتباري ابا  ايهاعتبارات هزيناز کل  درصد13 با ) ، وزارت آموزش و پرورش1397در اليحه بودجه سال 

اي درصد از کل اعتبارات هزينه 9/10)با  يکشور يصندوق بازنشستگ، (هزار میلیارد ريال 359بالغ بر 

رصد از د 4/8اجتماعي نیروهاي مسلح )با  تأمینمیلیارد ريال(، سازمان  هزار 302با اعتباري به میزان 

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمي  ،هزار میلیارد ريال( 232اي به میزان کل اعتبارات هزينه

)با ايثارگران بنیاد شهید و امور هزار میلیارد ريال(،  167اي به میزان درصد از کل اعتبارات هزينه 6با )

نیروي انتظامي جمهوري اسالمي  (،میلیارد ريالهزار 118اي به میزان درصد از کل اعتبارات هزينه 3/4

سازمان بیمه سالمت  و هزار میلیارد ريال( 118اي به میزان درصد از کل اعتبارات هزينه 2/4ايران )با 

باالترين میزان از سرجمع  هزار میلیارد ريال( 108اي به میزان درصد از کل اعتبارات هزينه 9/3با )

 1اند.خود اختصاص دادهرا بهاي و در مجموع نزديک به نیمي از اين اعتبارات اعتبارات هزينه

 

                                                 
  اعتبارات متفرقه است. 1396الیحه بودجه سال  7. اعتبارات فوق شامل اعتبارات درج شده در جدول 1
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 )میلیارد ريال ـ درصد(   عمدهي هادستگاهمقایسه رشد اعتبارت  .2 جدول   

 سهم از هزینه عمومي درصد رشد 1397 سال الیحه 1396 سال مصوب عنوان

  آموزش و پرورشوزارت 

  صندوق بازنشستگي کشوري

  سازمان تأمین اجتماعي نیروهاي مسلح

  ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمي

  بنیاد شهید و امور ايثارگران

  نیروي انتظامي

  سازمان بیمه سالمت

 و محاسبات تحقیق.  1397و اليحه بودجه سال  1396قانون بودجه سال  خذ:أم

 

  1397اعتبارات امور و فصول در الیحه بودجه سال . 3-2

هاي دولت در گیري سیاستدهنده جهتتواند بازتاباعتبارات هر يک از امور و فصول و رشد آنها مي

 در ادامه به بررسي اعتبارات به تفکیک امور و فصول پرداخته شده است.سال آينده باشد. 

و  آموزش و پژوهش سالمت، ،دفاعي و امنیتي، رفاه اجتماعيامور  1397در اليحه بودجه سال  

 59گانه پنجاين امور اند. از مصارف عمومي به خود اختصاص دادهرا سهم باالترين ترتیب به اقتصادي

دلیل انتقال اعتبارات استاني بههمچنین  دهند.را به خود اختصاص ميمصارف عمومي کل  از درصد

در بین به اين بخش مربوط هزار ريال اعتبار  331بندي دستهآموزش و پرورش به بخش اعتبارات و عدم 

 آموزش و پژوهش اعتبارات مربوط به امورمقدار و سهم اعتبارات استاني  ذيلآن  درجامور و فصول و 

 10،امور پژوهشي در صورت احتساب اين اعتبارات در کاهش يافته است. 1396نسبت به قانون بودجه 

قانون  نسبت به دفاعي و امنیتيو  زيستمحیط امور اعتبارات  درصد به سهم اين امور افزوده خواهد شد.

کل امور رشدي حدود اعتبارات اند، درحالي که درصد رشد داشته 7و  40ترتیب به 1396بودجه سال 

، سالمت، دفاعي و امنیتي، رفاه اجتماعيترتیب به ،نیز ايداشته است. از نظر اعتبارات هزينه درصد 8/13

هاي اما از نظر اعتبارات تملک دارايياند. بیشترين سهم را به خود اختصاص داده آموزش و پژوهش

و سالمت  فرهنگو  آموزش و پژوهش، عمران شهري و روستايي ،مسکن، امور اقتصادياي سرمايه

 .اندبیشترين سهم را داشته

هر يک از براي  1396مصوب سال  عنوانبهبر حسب ارقامي که اي همقايسه رشد اعتبارات هزين

 1.استصورت زير عنوان شده به 1397امور در اليحه بودجه سال 

 

                                                 
عنوان شده است با  1396 سال به عنوان اعتبارات مصوب 1397 سال ذكر است كه اعتباراتي كه در اليحه بودجه شايان .1

با اعتبارات امور  1396متفاوت بوده به همين دليل اعتبارات نمايش داده شده براي سال   1396بندي قانون بودجه سال دسته
نيز با اعتبارات  1396اي سال انطباق ندارد. جالب توجه است كه سرجمع اعتبارات مصوب هزينه 1396 سال در قانون بودجه

 .ماده واحده( 6تطابق ندارد )جدول  1397 سال در اليحه 1396عنوان شده در سرجمع اعتبارات مصوب براي سال 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ______________________________________________________________ 11 

 

 

 1397بودجه سال در الیحه  امور دهگانه، متفرقه و استاني و متفرقهاي هاعتبارات هزین. 3جدول
(درصد -)ارقام به ميليارد ريال  

 عنوان ردیف
 مصوب

 1396سال 

سال  الیحه

1397 

 رشد

 نسبت به

 سال مصوب

1396 

سهم اعتبارات در 

 1397 سال الیحه

 از مصارف عمومي

  72.872 65.367 امور خدمات عمومي 1

  494.168 462.042 امور دفاعي و امنیتي 2

  81.349 74.586 امور قضايي 3

  45.484 42.237 امور اقتصادي 4

  امور محیط زيست 5

  2.029 2.179 امور مسکن، عمران شهري و روستايي 6

 222.652 201.205 امور سالمت 7

 62.899 56.204 بدني و گردشگريامور فرهنگ، تربیت 8

 205.340 176.295 امور آموزش و پژوهش 9

 772.745 616.713 امور رفاه اجتماعي 10

 251.504 228.401 متفرقه

 552.385 503.542 استاني

 2.764.281 2.429.391 جمع

 و محاسبات تحقیق. 1397اليحه بودجه سال  خذ:آم

 

 اعتبارات اختصاصي( بدون) 1397 سال بندي امور از نظر اعتبارات در الیحه بودجهرتبه. 4جدول 
 )میلیارد ريال(

 امور رتبه
كل 

 اعتبارات
 امور

 اعتبارات

 ايهزینه
 امور

تملک اعتبارات 

 ايهاي سرمایهدارایي

 180.386امور افتصادي 772.745امور رفاه اجتماعي 773.731امور رفاه اجتماعي1

 494.168 امور دفاعي و امنیتي 508.348 امور دفاعي و امنیتي 2
امور مسکن، عمران 

 شهري و روستايي
31.559 

 24.446 امور سالمت 222.652 امور سالمت 247.099 سالمتامور  3

 21.107 امور آموزش و پژوهش 205.340 امور آموزش و پژوهش 226.447 امور آموزش و پژوهش 4

 17.515 امور خدمات عمومي 81.349 امور قضايي 225.871 امور افتصادي 5

 72.872 امور خدمات عمومي 90.387 امور خدمات عمومي 6
بدني فرهنگ، تربیتامور 

 و گردشگري
15.472 

 89.139 امور قضايي 7
بدني امور فرهنگ، تربیت

 و گردشگري
 14.180 امور دفاعي و امنیتي 62.899

8 
بدني امور فرهنگ، تربیت

 و گردشگري
7897. امور قضايي 45.484 امور افتصادي 78.372  

9 
امور مسکن، عمران 

 شهري و روستايي
33.588 

عمران امور مسکن، 

 شهري و روستايي
 1.934 امور محیط زيست 2.029

 امور رفاه اجتماعي امور محیط زيست 2.785 امور محیط زيست 10
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اند دادهفصلي که باالترين اعتبارات را به خود اختصاص  20اي مرتبط با اعتبارات هزينه 5در جدول  

اند. فصول را به خود اختصاص داده اتاعتبار کلاز  درصد 97حدود فصل  20اين  گزارش شده است.

 ترتیب بیشترين سهمبه 1درمان و حفظ نظم و امنیت عمومي  هاي اجتماعي،بیمه، دفاع، حمايتي ولفص

  اند.به خود اختصاص دادهرا  اي اعتبارات هزينه درصد از 70و در مجموع حدود 

 

 اي و متفرقههزینه اعتباراتمجموع  از نظربندي بیست فصل اول رتبه. 5جدول 

 (ـ درصد )هزار ميليارد ريال  اعتبارات اختصاصي( بدون) 1397سال  در الیحه بودجه 

 فصول رتبه
سال  مصوب

1396 

اي و مجموع هزینه

 سال الیحه متفرقه

1397 

میزان 

 رشد

سهم از كل اعتبارات 

اي و متفرقه هزینه

 ()تجمعي فصول

  حمايتي

  دفاع

  ي اجتماعيهابیمه

  منیت عموميا وحفظ نظم 

  درمان

  آموزش عالي

  اشتيبهد

  اداره امور قضايي

  عمومياداره امور 

  خدمات مالي و مالیاتي

  آموزش و پرورش عمومي

  ايهاي توسعهپژوهش

  ايحرفهو  آموزش فني

  رسانه

  دين و مذهب

  فرهنگ و هنر

  توانبخشي

  هاي پايهپژوهش

  کشاورزي و منابع طبیعي

  بازرگاني

 

 

 

                                                 
 ه و در قالب فصول گزارش نشده استاعتبارات فصل آموزش و پرورش به ذيل اعتبارات استاني منتقل شد بيشتر .1
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 جبران خدمات كاركنان .4-2

ترين سؤاالت نظیر اينکه دولت سالیانه چه سنواتي اين است که به اصلي هاييکي از نقايص مهم بودجه

دهد و نميدقیقي کند، پاسخ دهد يا هزينه ميمیزان اعتبار بابت حقوق و مزاياي کارکنان تخصیص مي

ري( براي اين امر اي )جاسنواتي فاقد اين شفافیت است که چه میزان از اعتبارات هزينه هايعمالً بودجه

توان گفت که فصل جبران خدمات و رفاه اجتماعي مربوط به پرداخت مي صورت کلييابد. بهیص ميتخص

نیز . به عالوه بخشي از اعتبارات فصل خريد کاال و خدمات است حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان

نسبت  به 1397سرجمع اعتبار اين سه سرفصل در سال  گیرد.مي به پرداخت حقوق کارمندان تعلق

 درصد رشد داشته است. 15حدود  1396سال 

هاي اجرايي به بودجه دستگاه، 1397اليحه بودجه سال  1-7يک گام مثبت در جدول  عنوانبه

هنوز میزان مجموع پرداختي جهت حقوق و اين اي ارائه شده است. با وجود تفکیک هفت فصل هزينه

  صورت دقیق مشخص نیست.مزاياي کارکنان به

حکمي درج شده که شفافیت حقوق و مزايا در مورد  1397قانون بودجه سال « 20» تبصرهدر 

بنابر  .شودي اجرايي بخش عمومي فراهم ميهادستگاهموجب آن امکان تجمیع حقوق و مزاياي تمام به

تمام اطالعات مربوط به حقوق کارکنان  اندشده اجرايي مکلفي هادستگاه ،تبصرهاين  «د»جزء  «3»بند 

برنامه و بودجه کشور و هاي رسمي و پیماني خود را در اختیار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان

ها در سقف تخصیص با اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاهو  قرار دهند اداري و استخدامي کشور

  .ودشداري کل کشور پرداخت اولويت توسط خزانه

 

 . اعتبارات مرتبط با پرداخت حقوق و مزایاي كاركنان و بازنشستگان6جدول 
 (ميليارد ريال)

 عنوان
 سال بودجه قانون

1396 

سال  الیحه بودجه

1397 
 درصد رشد

  جبران خدمات

  رفاه اجتماعي

  کاال و خدمات

  جمع موارد فوق

  مصارف عمومي
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 1ايهاي سرمایه. اعتبارات تملک دارایي3

هاي طرحو از طرف ديگر حجم انبوهي از  منابع دولت محدود استاز يک طرف فعلي که در شرايط 

هاي عمراني اجراي طرح ورهتر شدن دمعناي طوالنيشروع هر طرح تازه به  ،تمام عمراني وجود داردنیمه

 خود را دارد.النفع مربوط بهاي و عدمموجود است که بار هزينه

میلیارد ريال هزار  604با رقم  1397اي در اليحه بودجه سال هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي

اين اگر است، اما  يافتهکاهش  درصد 4/15میلیارد ريال( هزار  714) 1396مصوب سال  در مقايسه با

 میلیارد ريال( هزار 450) 1396بیني عملکرد سال نسبت به پیشتخصیص يابد  100صورت اعتبار به

 .درصد رشد خواهیم بود 44شاهد حدود 

هاي عمراني براي اتمام طرح 1397الیحه بودجه سال  1براساس اطالعات پیوست شماره 

تمامي منابع مصوب  اختصاصملي و استاني ویژه مندرج در قسمت اول پیوست یک با فرض 

هزار میلیارد تومان اعتبار  313حدود  ارد تومان(،یهزار میل 31ها )براي این طرح 1396سال 

پیوست شماره  طرح مندرج در قسمت دوم 441گفتني است براي  .هاي فعلي( نیاز است)به قیمت

تسهیالت بانکي، محل هزار میلیارد تومان از  31اعتباري بالغ بر  1397تنها براي سال  ،اليحهيک 

 .شده است بینيپیشکنندگان مشارکتمین مالي خارجي و آورده تأ تسهیالت صندوق توسعه ملي،

هاي هاي متفرقه و استاني از کل اعتبارات تملک داراييهاي ملي، رديفسهم اعتبارات طرح

(. میزان رشد اين 5درصد است )نمودار  17و  51، 32ترتیب به 1397اي در اليحه بودجه سال سرمايه

 .نشان داده شده است 7 اعتبارات نسبت به سال قبل در جدول

 

اي )عمراني( به تفکیک ملي، استاني و متفرقههاي سرمایهتوزیع اعتبارات تملک دارایي. 7جدول 
 (میلیارد ريال)

 جمع ملي متفرقه استاني سال

1396 147.519 250.929 315.228 713.677 

 604.310 193.535 307.582 103.192 1397 اليحه

 -15 -5/38 5/22 -30 رشد )درصد(

 

، افزايش سهم اعتبارات 1397سال اي هتملک دارايي سرمايهاي يکي از نکات مربوط به بودجه طرح

هزار  307هاي متفرقه با رقمي معادل اي در رديفهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي. متفرقه است

دهد خود اختصاص مياي را بههاي سرمايهدرصد از کل اعتبارات تملک دارايي 51میلیارد ريال حدود 

                                                 
 . ابعاد مختلف این بخش از اعتبارات در گزارش مستقلی بررسي خواهد شد. 1
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17%

51%

32%

اعتبارات عمراني استاني اعتبارات عمراني در رديف هاي متفرقه اعتبارات عمراني طرح هاي ملي

 هزار 126مبلغ  1397درصد بوده است(. در اليحه بودجه  35 ،1396)اين سهم در قانون بودجه سال 

ي اجرايي استاني و ملي هاهبه دستگااي ههاي سرماياز کل اعتبارات متفرقه تملک دارايي ريال میلیارد

 باشد.مشخص نمي هادستگاهبا اين حال محل مصرف اين اعتبارات در اختیار  .اختصاص يافته است

هزار میلیارد ريال از اين اعتبارات همچنان متمرکز و بدون اختصاص به دستگاه  181بر آن مبلغ عالوه

ي هادستگاهت بوده و برحسب مورد بین اجرايي معین و گاه حتي بدون تعیین محل مصرف در اختیار دول

موارد گفته شده در عمل حقوق قوه مقننه در زمینه بررسي، تأيید و  .شودها توزيع مياجرايي و استان

به معناي اختیار دولت در تعیین نحوه  کرده و عمالًنظارت بر اين بخش از اعتبارات عمراني را مخدوش 

 .باشدمي توزيع منابع

  

 ، متفرقه و استانيمليهاي عمراني به تفکیک طرح تركیب اعتبارات .5 نمودار

 1397سال در الیحه بودجه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مالي. اعتبارات تملک دارایي4

 

نسبت به قانون  1397میلیارد ريال در اليحه بودجه سال هزار  312 هاي مالي با رقماعتبارات تملک دارايي

افزايش  درصد 48نیز  ،1396سال  بیني عملکردنسبت به پیش و رشد درصد 7/44 ، حدود1396 سال بودجه

 يافته است.
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پرداخت اصل مشتمل بر واگذاري سهام، باز) 1397هاي مالي در اليحه بودجه سال اعتبارات تملک دارايي

میلیارد ريال است که نسبت به قانون هزار  312مبلغ  ي قبل و...(هاسال، تعهدات پرداخت نشده مالياوراق 

بیني است که پیش ن درحالياي(. 8يافته است )جدول  افزايشدرصد  7/44کل کشور معادل  1396بودجه سال 

صورت  هاي مالي پرداخت شود که در اينمیلیارد ريال بابت تملک داراييهزار  210مبلغ  1396شود در سال مي

 .يافته است افزايش درصد 48بیش از  1396بیني عملکرد سال نسبت به پیش 1397اين رقم در سال 

هزار میلیارد ريال  230اوراق مالي با مبلغ هاي مالي، بازپرداخت اصل در بین اعتبارات تملک دارايي 

شترين کل اعتبارات و بیاز درصد  95حدود  ،هزار میلیارد ريال 5/65و اعتبارات موضوع واگذاري سهام با 

واگذاري »با عنوان  101000گفتني است که گنجاندن رديف  (.8)جدول  اندخود اختصاص دادهسهم را به

بندي آمارهاي مالي دولت در تناقض هاي مالي با اصول طبقهدر بخش اعتبارات تملک دارايي« سهام

اي ديف ماهیت هزينههاي دولت است، ثانیاً برخي از بندهاي اين راست. زيرا اوالً سهام جزئي از دارايي

ماهیت  5«8»و  4«6» 3،«5» 2،«4» 1،«3»اي دارند. براي مثال بندهاي هاي سرمايهيا تملک دارايي

 اي دارند.هاي سرمايهماهیت تملک دارايي 7«7»و  6«1»اي و بندهاي هزينه

بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده از محل » درستيبه 1397در اليحه سال  همچنین

سال بودجه  قانون 8در جدول به رديف بازپرداخت اوراق مالي منتقل شده است. )« انتشار اوراق جديد

 50اين عنوان در بخش واگذاري سهام آورده شده بود(. با اين حال با وجود دريافت مجوز انتشار  1396

 1اليحه بودجه، در مقابل اين عنوان عدد « 5»تبصره  «ح»بند  ين منظور درهزار میلیارد ريال اوراق به ا

درآمدها )انتشار اوراق اسالمي جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق  310107در رديف است.  شده درج

( نیز که مربوط به منابع ناشي از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسالمي 1397سررسید شده در سال 

 .شده است درج 1 عدد راًنیز متناظ است

به دولت داده  هزار میلیارد ريال اوراق تسويه خزانه 30اليحه بودجه مجوز انتشار  «5»در تبصره 

ي نیز منعکس شده است. مالاس مالي اوراق انواع واگذاري و فروش از حاصل منابع شده و اين اوراق در

 واگذاري موضوع عتباراتا خرجي( در بخشـ توجه به ماهیت جمعي  ا)ب منظور تسويه اوراق مذکوربه

هزار میلیارد ريال  230بر هزار میلیارد ريال در نظر گرفته شده است که مبلغ مذکور عالوه 30 سهام

 باشد.مي اوراق ماليبازپرداخت اصل 

                                                 
 ها.. تقویت تعاونی1

 وچهارم قانون اساسي.های کلی اصل چهل( قانون سياست29ماده )« 6»و « 5». موضوع اجزای 2

 ها برای واگذاری.نگاهسازی ب. بازسازی ساختاری، تعدیل نيروی انسانی و آماده3

 های مستضعف و محروم و تقویت اجتماعی.. ایجاد خوداتکایی برای خانواده4

 های نوین با فناوری پيشرفته و پرخطر.. ایجاد وظایف حاکميتی دولت در حوزه5

طق كمتر توسعه منادر لتي دوغيرهای اری بخشسرمايهگذ، لتيدوغيردی قتصای اهاهبنگازی بهسابخش تعاونی، . سهم 6

 (.ساسين اقانووچهارم چهلصل اكلي های ای سياستجر( قانون ا29ده )« ما4»و « 2»های بندع توسعهيافته )موضو

كلي های ای سياستجرن ا( قانو29ده )« ما3بند »ع توسعهيافته )موضو لويت مناطق كمتراوبا دی قتصای ايربناهاد زيجا. ا7

 (.ساسين اقانووچهارم چهلصل ا
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 درصد(ـ میلیارد ريال )   هاي مالي. اعتبارات تملک دارایي8جدول      

عنوان ردیفكد 

 قانون

1395بودجه 

 قانون

1396بودجه 

 الیحه

 1397بودجه 

رشدسهماعتباررشدسهماعتباررشدسهماعتبار

 65.560 198.3607/854/18196.360واگذاري سهام 101000

102000 
 بازپرداخت اصل 

اوراق مشارکت
17.530 6/7 5/10 95.830 230.100 

103000 
 بازپرداخت اصل 

تسهیالت بانکي
580 3/0 7/48- 580 1.580 

104000 
 تعهدات پرداخت نشده 

هاي قبلسال
7.810 4/3 5/24- 4.460 2.160 

105000 
 بازپرداخت اصل 

هاي خارجي و تعهداتوام
7.220 1/3 7/10- 18.419 12.498 

107000 

 گذاري و سرمايه

 هاي فرهنگيکمک

الملليو اقتصادي بین

0- - ------

898.311  215.650 9/116 100 231.500 جمع

 :اتتوضیح

 کردن اعداد است.  دلیل گردتفاوت در مجموع، در صورت وجود، به .1

 تغییر يافته است.« بازپرداخت اصل اوراق مالي»عنوان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت به  1396اليحه بودجه از زمان ارائه  .2

 

که  طوريهثر است. بؤسیاست دولت در رابطه با انتشار اوراق بر حجم مانده اوراق دولتي در بازار م

بیشتر شدن مانده اوراق دولتي در گیرد که فروش آنها به انه اوراقي را براي فروش در نظر ميیدولت سال

کند که اين عمل مي شوند خريداريمي انجامد. همچنین دولت بخشي از اوراقي را که سررسیدمي بازار

انجامد. اختالف حجم اوراق فروش رفته و حجم اوراق خريداري شده مي به کاهش حجم اوراق در بازار

 دهد. همانطور که جدول زير نشانمي ازار را نشانتوسط دولت، تغییرات حجم مانده اوراق دولتي در ب

هزار میلیارد ريال اوراق به فروش خواهد رسید و  435و برمبناي اليحه بودجه،  1397دهد در سال مي

خالص طور هشود بهزار میلیارد ريال نیز از اوراق بازار جذب خواهد شد که در نهايت موجب مي 310

 1396و  1395هاي اوراق دولتي بازار افزوده شود. اين رقم براي سالهزار میلیارد ريال به حجم  125

 هزار میلیارد ريال بوده است. 249و  730ترتیب به

با فرض تحقق درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مالي و  1397-1395هاي ترتیب در سالبدين

به حجم اوراق دولتي بازار هزار میلیارد ريال  1104بازپرداخت اصل اوراق به میزان مصوب، در مجموع 

 افزوده شده است.
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 هاي صادر شده براي اوراق درآمدي()مجوز مقایسه درآمد حاصل از انتشار اوراق. 9 جدول

 )هزار میلیارد ريال(      و میزان بازپرداخت اصل اوراق      

 عنوان

 مقایسه

درآمد حاصل از انتشار 

 (1)اوراق براي دولت

بازپرداخت 

 اصل اوراق

اختالف میزان اوراق منتشر شده 

 و بازپرداخت اصل اوراق (2)جدید

 730 150 880 1395مصوب 

 249 146 395 1396مصوب 

 125 310 435 1397اليحه 

17106061104 جمع

 .هزار میلیارد ريال اوراق اسالمي جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده 50با احتساب مجوز انتشار  (1)

 با فرض انتشار اوراق به میزان مجوز قانوني. (2)

 

میزان انتشار اوراق و میزان اعتبار اختصاص داده شده براي بازپرداخت اصل اوراق سررسید  10جدول 

 کند. مي مقايسه 1397بودجه سال و اليحه  1396سال  قانون بودجه شده و رشد آنها را در

 

 براي بازپرداخت اصل و سود. مقایسه میزان منابع مورد نیاز 10جدول 

 )هزار ميليارد ريال(  1397الیحه بودجه سال و  1396 قانون بودجه سالدر  

 عنوان
درآمد حاصل از انتشار اوراق 

 براي دولت
 بازپرداخت سود بازپرداخت اصل اوراق

 200 146 395 1396قانون بودجه سال 

 708 310 435 1397اليحه بودجه سال 

 254 112 10 درصد رشد

 هزار ميليارد ريال انتشار اوراق اسالمي جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده. 50با احتساب مجوز  توضيح:

 

 

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 ______________________________________________________________ 19 

 

 

 . اعتبارات متفرقه5

 

هزار میلیارد ريال است که نسبت به رقم مشابه در  432برابر 1397اعتبارات متفرقه در اليحه بودجه سال 

هاي اي و تملک دارايييافته است. سهم اعتبارات هزينه کاهش درصد 37 (هزار میلیارد ريال 683سال قبل )

ترتیب به1396است. اين سهم در قانون بودجه سال  درصد 42و  58ترتیب هاي متفرقه بهاي از رديفسرمايه

. استدرصد  12حدود  مصارف عموميهاي متفرقه نسبت به همچنین اعتبارات رديف بوده است. 37و  63

هزار میلیارد ريال کاهش اعتبارات  251از  .درصد بوده است 20 حدود 1396سال بودجه اين نسبت در قانون 

مصارف « 14»هاست که بخشي از آن به جدول تبصره هزار میلیارد مربوط به فصل يارانه 121متفرقه 

 .منتقل شده است هاهدفمندي يارانه

 

اليحه بودجه رديف در  138به  1396سال  قانون بودجه رديف در 337هاي متفرقه از داد رديفتع

منتقل شده يا مانند بخشي از يارانه نان و خريد  7رديف به جدول  199و  يافته استکاهش  1397سال 

صورت در مجموع اعتبارات ذکر شده به .منتقل شده و يا حذف شده است« 14»تضمیني گندم به تبصره 

هزار میلیارد ريال کاهش  251 ،1396اليحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال  9متفرقه در جدول 

اند. اين موضوعات اعتبارات متفرقه طبق روال چند سال اخیر برحسب موضوع تفکیک شدهيافته است. 

 عبارتند از:

 510000 بیني نشده،ـ اعتبارات خاص و پیش 

 520000 ها،ـ اعتبارات يارانه 

 530000  اعتبارات متمرکز درآمد ـ هزينه،ـ 

 540000 ،ـ اعتبارات نهادهاي خاص 

 550000 هاي موردي )موقت(،ـ اعتبارات رديف 

 600000 هاي داخلي و خارجي.ـ سود و کارمزد وام 

در مورد  52به  ،1396مورد در قانون بودجه  169از  9جدول اي هاعتبارات متمرکز درآمد ـ هزين

خود را به 7انتقالي به جدول هاي و بیشترين سهم از رديفکاهش يافته  1397ل اليحه بودجه سا

خود اختصاص بهنیز درصدي بیشترين سهم اعتبارات متفرقه را  55 سهم اين بخش با اختصاص داده است.

 دهد.را نمايش مي متفرقههاي درآمد ـ هزينه جدول عمده رديف 11جدول  داده است.
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 هزینه جدول متفرقهـ هاي عمده بخش درآمد . ردیف11 جدول

 هزار میلیارد ريال()

 اعتبار عنوان ردیف

  ريلي ونقلحملتوسعه  

  اعتبار موضوع جريمه زمان غیبت مشموالن جهت تقويت بنیه دفاعي

وزارت  درصد 65المللي قراردادهاي نظامي )اعتبار وجوه مسترد شده ناشي از طرح دعاوي بین

 ستاد کل نیروهاي مسلح درصد 35دفاع، 
 

  وزارت آموزش و پرورش نوضوع پاداش پايان خدمت بازنشستگامت تسويه مطالبا

  بهبود محیط زيست و آبخیزداري و ساماندهي پسماندهاي عادي

  عمدههاي جمع ردیف

  متفرقههزینه اعتبارات ـ كل اعتبار مربوط به بخش درآمد 

 

بیشترين  درصدي 16و سهم  هزار میلیارد ريال 72داخلي و خارجي با مبلغ هاي سود و کارمزد وام

آن مربوط به درصد  95بیش از  خود اختصاص داده است کهاي را بههزينهـ سهم بعد از اعتبارات درآمد 

هزار میلیارد  21، اعتبار اين رديف 1396سود اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار بوده است. در سال 

ي اخیر اعتبار مورد نیاز براي بازپرداخت سود اين هاسالريال بوده که با توجه به افزايش انتشار اوراق در 

 است.  د ريال رسیدههزار میلیار 70و به حدود  درصد افزايش يافته 240اوراق 

هزار  37به  1396هزار میلیارد ريال در قانون بودجه  166هاي متفرقه از حدود ها در رديفمبلغ يارانه

بخش عمده اين کاهش ناشي از حذف يارانه  است.يافته  کاهش 1397 سال میلیارد ريال در اليحه بودجه

مجموع اعتبارات اختصاص داده شده به موضوع يارانه نان  .باشدمي متفرقههاي نان و يارانه نقدي نان از رديف

درصدي مواجه شده  52هزار میلیارد ريال بوده که با کاهش  105 ،1396و خريد تضمیني گندم در سال 

 باشد.مي صورت زيرعمده بخش يارانه اعتبارات متفرقه بههاي اطالعات مربوط به رديف است.
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 هابرخي از اقالم مهم یارانهاي اعتبارات هزینه. 12 جدول

 (میلیارد ريال هزار)  1397و الیحه بودجه سال  1396در قانون بودجه سال      

  عنوان

  يارانه نان

  نه خريد تضمیني گندمايار

  يارانه نقدي نان

  نان و خريد تضمیني گندم مجموع يارانه نقدي نان،

  ها(التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه)مابهژي نه انرايار

  عمومي ونقلحمل تبلی نهايار

  ساير

  اعتبارات

 شود. هاي مذکور در جدول فوق، يارانه نقدي به مردم را شامل نمييارانهتوضیح: 

از مصارف قانون هدفمندي به يارانه نان و خريد تضمیني گندم  هزار میلیارد ريال 33مبلغ  1397در اليحه سال 

 اختصاص يافته است.

 

يافته کاهش رديف  60رديف به  129اليحه بودجه از  9هاي موردي )موقت( در جدول تعداد رديف

 باشد.مي شرح زيرت متفرقه بهاموردي اعتبارهاي است. مهمترين اقالم مربوط به رديف

 

 موردي اعتبارات متفرقههاي اقالم مربوط به ردیف . مهمترین13 جدول
 (هزار میلیارد ريال)

 اعتبار عنوان

5/4 قانون برنامه ششم (80)اجتماعي موضوع ماده هاي تهیه و اجراي طرح کنترل و کاهش آسیب  

  ري و کشوريگگان لشتسازي حقوق بازنشسمتناسب

  صندوق فوالدمستمري بازنشستگان  وزارت تعاون کمک به پرداخت

5/6 ي قبلهاسالتعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب   

 ساير

  مجموع

 

بیني نشده و هاي خاص و پیش. رديفمشخص نیستهاي متفرقه از رديف مبناي قانوني برخي

هاي رديف ءدرآمد نیز عمدتاً جز –هزينه هاي متمرکز اند. رديفهاي موردي از اين دستهبسیاري از رديف

 1374مبناي وصول آنها قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در سال  زيرا ؛فاقد مبناي قانوني است

 حذف شد. 1376است که موارد مصرف اين قانون در سال 
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است. اين  مشخصبیني اعتباراتي بدون برنامه و يا دستگاه متولي بیني اعتبارات متفرقه در بودجه به معناي پیشپیش

ي نظارتي( شود هادستگاهي خاصي )بدون نظارت کافي هادستگاهتواند باعث تمرکز وجوه در دست مقامات يا امر مي

 ريزي مانند شفافیت و پاسخگويي مغاير است. و با اصول متعدد بودجه

 

 . بودجه استاني6

 درآمدها و اعتبارات استاني

درصد آن  75منابع استاني است و  1397درصد از منابع عمومي دولت در اليحه بودجه سال  25حدود 

درصد اعتبارات استاني  18درصد اعتبارات ملي و  82ملي است. از کل مصارف عمومي دولت حدود 

 سهم منابع و مصارف استاني از کل منابع و مصارف محاسبه شده است.  14جدول است. در 

 

1397ملي و استاني از كل بودجه عمومي در الیحه بودجه  منابع و مصارف. 41جدول   

 )میلیارد ريال(

 كل عنوان
 ملي

 )سهم به درصد(

 استاني

 )سهم به درصد(

 3.680 منابع عمومي
2.740 

(75) 

940 

(25) 

 3.680 مصارف عمومي
3.020 

(82) 

660 

(18) 
 .1397اليحه بودجه سال  مأخذ:

 

داشته افزايش اعتبارات  1396نسبت به قانون بودجه  1397اليحه بودجه سال تغییر مهمي که 

هزار  660به  1396هزار میلیارد ريال در قانون بودجه سال  235استاني است. مصارف استاني از مبلغ 

برابر شده است. همچنین سهم  3حدود  و افزايش يافته 1397میلیارد ريال در اليحه بودجه سال 

اين افزايش شديد . دلیل است درصد افزايش يافته 18درصد مصارف عمومي به  7اني از اعتبارات است

ها از جدول برنامه و بودجه استانهاي پرورش، بنیاد شهید و سازمانو انتقال رديف سه دستگاه آموزش 

 660( است. بنابراين از مجموع 10( به جدول بودجه استاني )جدول 7ملي )جدول ي هادستگاهبودجه 

 114پرورش، و آن مربوط به دستگاه آموزش  ريال هزار میلیارد 331هزار میلیارد ريال اعتبارات استاني، 

برنامه و هاي هزار میلیارد ريال مربوط به سازمان 9/2هزار میلیارد ريال مربوط به دستگاه بنیاد شهید و 

 .باشد(مي تقال سه دستگاه مذکوران خاطره درصد اعتبارات استاني ب 68در مجموع بودجه استاني است. )

انتقال سه رديف بودجه  است داده رخ 1397بودجه سال در اليحه اتفاق ديگري که در بودجه استاني 
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میلیارد  41مرزي )به مبلغ هاي اعتبارات بازارچه :ها عبارتند ازمتفرقه به بودجه استاني است. اين رديف

آب و فاضالب روستايي هاي زيان شرکتاي(، کمکدارايي سرمايهمیلیارد ريال تملک  45و اي هريال هزين

قانون نحوه رسیدگي به تخلفات  (23)ماده  موضوع اي( و اعتباراتمیلیارد ريال هزينه 1.600)به مبلغ 

میلیارد ريال تملک  4.400کشور )به مبلغ هاي ها و دهیاريم رانندگي جهت پرداخت به شهرداريئو جرا

 اي(.دارايي سرمايه

 

 مقایسه درآمدها و اعتبارات استاني و سهم آن از منابع عمومي. 15جدول 

 )هزار میلیارد ريال(

 عنوان
قانون بودجه سال 

1396 

الیحه بودجه سال 

1397 

رشد 

 )درصد(

 درآمدهاي استاني

 )سهم از منابع عمومي به درصد(

848 

(24) 

940 

(25) 
(11) 

 مصارف استاني

 درصد( )سهم از مصارف عمومي به

235 

(7/6) 

660 

(18) 
(179) 

 : همان.مأخذ

 

باشد. مي درصد 70درآمدهاي استاني حدود  مصارف استاني به نسبت 1397در اليحه بودجه سال 

 گیريباره آن تصمیمدر سطح ملي درو نبوده ها مدهاي استاني در اختیار استانآدرصد در 30حدود يعني 

 25يعني فقط  ،برابر بود 4حدود  1396شود. اين در حالي است که اين نسبت در قانون بودجه سال مي

سه دستگاه آموزش و اي هاما با انتقال اعتبارات هزين ،گشتمي ها بازدرصد درآمدهاي استاني به استان

 .ها افزايش يافته استاستاناي هها، سهم بودجبرنامه و بودجه استانهاي پرورش، بنیاد شهید و سازمان

اي هبه معناي افزايش اختیارات بودجتواند نميدلیل ماهیت اعتبارات اين سه دستگاه اين امر بهالبته 

 .قلمداد گرددها استان

مربوط به اعتبارات ريال هزار میلیارد  448 میزان بودجه استاني،ريال هزار میلیارد  660مجموع از 

باشد، در نتیجه مي يبرنامه و بودجه استان يهاسازمانانتقال يافته به آموزش و پرورش، بنیاد شهید و 

هزار میلیارد ريال سال  235هزار میلیارد ريال خواهد بود که نسبت به  212باقیمانده اعتبارات استاني 

 درصد کاهش يافته است. 10، 1396

باشد و سرانه اعتبارات تملک دارايي مي میلیون ريال 7استاني حدود اي هنسرانه اعتبارات هزي

باشد. از نظر توزيع استاني، بیشترين سرانه اعتبارات مي میلیون ريال 2/1استاني برابر با اي هسرماي

میلیون ريال( و خراسان  12) کهگیلويه و بويراحمدمیلیون ريال(،  14ايالم )هاي براي استاناي ههزين

استاني مربوط به اي هو کمترين سرانه اعتبارات هزين در نظر گرفته شده استمیلیون ريال(  10جنوبي )
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 (میلیون ريال 6) اَذربايجان شرقيمیلیون ريال( و  6/4میلیون ريال(، البرز ) 4/4) تهرانهاي استان

کهگیلويه هاي مربوط به استاناي هسرمايهاي دارايي تملکبیشترين سرانه اعتبارات همچنین باشد. مي

. کمترين سرانه استمیلیون ريال(  4) ايالممیلیون ريال( و  8/4) بوشهرمیلیون ريال(،  5) و بويراحمد

 4/0میلیون ريال(، البرز ) 2/0تهران )هاي نیز مربوط به استاناي هسرمايهاي اعتبارات تملک دارايي

  باشد.مي میلیون ريال( 6/0اصفهان )میلیون ريال( و 

 

 1397سال دولت در بیني عملکرد مصارف عمومي . پیش7

هاي اي، داراييبیني عملکرد اعتبارات هزينهي اخیر پیشهاسالدر اين قسمت برمبناي عملکرد بودجه در 

 .شده استارائه  1397اي در سال هاي سرمايهمالي و اعتبارات تملک دارايي

 

 اياعتبارات هزینه. 7-1

بیني کرده هزار میلیارد ريال پیش 2.764اي رقم براي اعتبارات هزينه 1397دولت در اليحه بودجه سال 

شود. ميمزاياي کارکنان و بازنشستگان  ،دستمزد ،اي صرف حقوقنهدرصد اعتبارات هزي 73بیش از است. 

بنابراين ناپذير است. اجتنابشوند که پرداخت آنها اي نیز در فصولي مصرف ميساير اعتبارات هزينه

با ناپذير است. هاي اجتنابهزينه در ساختار کنوني انجام وظايف دولت ايبخش عمده اعتبارات هزينه

شود که در مي بینيشي گذشته پیهاسالاي در تحقق اعتبارات هزينهتوجه به موارد مذکور و میزان 

اي در حدود اعتبارات هزينه عملکردمیزان بدين ترتیب . تحقق يابدرقم اين درصد  95حدود سال آينده 

 .شودبرآورد ميهزار میلیارد ريال  2625

 

 هاي مالياعتبارات تملک دارایي .7-2

 ،مالي اسالمي اوراق اصل ناپذيري مانند بازپرداختدر اين بخش از اعتبارات نیز تعهدات اجتناب

ي هاسالنشده  تعهدات پرداخت و خارجي هايوام اصل بانکي و بازپرداخت تسهیالت اصل بازپرداخت

مبلغ  1397در اليحه دولت نیز براي سال ديه اين تعهدات است. أقبل وجود دارد که دولت ملزم به ت

هاي جهت تسويه بدهي اعتبار ريال هزار میلیارد 30و  هزار میلیارد ريال بازپرداخت اوراق مالي 230

است.  بیني شدهپیش ،(خرجي-جمعيصورت به و دولت به اشخاص حقیقي و حقوقي )اوراق تسويه خزانه

اوراق جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید  ريال هزار میلیارد 50در اليحه مجوز انتشار عالوه هب

بايست در اين مي که در صورت تحقق در طرف منابع نیز به دولت داده شده است 1397شده در سال 

بازپرداخت میلیارد ريال  هزار 13 همراهمجموع موارد مذکور به با در نظر گرفتن بخش نیز محاسبه گردد.

که البته  رسدميريال  هزار میلیارد 323مورد نیاز براي اين بخش به حداقل اعتبار  ،هاي خارجيوام
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و ايمیدرو و شرکت ملي  وايدرهاي بخش زيادي از اعتبارات موضوع واگذاري سهام همچون تهاتر بدهي

با  1397در سال  توان گفتمي صورت خالصهاست. به صنايع پتروشیمي از دولت در آن ديده نشده

در بخش تملک ناپذیر هزار میلیارد ریال تعهدات اجتناب 323اطالعات موجود حداقل 

 خواهیم داشت.هاي مالي دارایي

 

 ايهاي سرمایهاعتبارات تملک دارایي. 7-3

هاي اي و تملک دارايياي باقیمانده و تفاضل اعتبارات هزينههاي سرمايهاز آنجا که اعتبارات تملک دارايي

 1397هزار میلیارد ريالي دولت در سال  3489بیني تحقق درآمد با توجه به پیشاز منابع است  مالي

هزار میلیارد  540 ،1397در صورت عدم افزايش ساير هزينه در قانون بودجه سال  شود کهمي بینيپیش

ترکیبي از پرداخت  بايد توجه شود که رقم فوق اي اختصاص يابد.سرمايههاي ريال به بخش تملک دارايي

 نقدي و اوراق خواهد بود.

 

 )میلیارد ريال(   1396و  1395ي هاسالبیني عملکرد بودجه پیش .16جدول    

( به 3رشد )

(2) 

 درصد

( به 3رشد )

(1) 

 درصد

بیني پیش

عملکرد 

سال 

1397 

(4) 

الیحه 

سال 

1397 

(3) 

بیني پیش

عملکرد 

سال 

1396 (2) 

قانون 

سال 

1396 (1) 

 عنوان

 اي )جاري(اعتبارات هزينه 2538 2390 2764 2625 9/8

 ايهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي 714 450 604 550 -4/15 

 هاي مالياعتبارات تملک دارايي 216 210 311 310 0/44 

 مصارف عمومي دولت 3468 3050 3680 3489 1/6 
 ها ناشي از گرد کردن اعداد است.تفاوت در سرجمع توضیح:

 

 گیرينتیجه

اي اختصاص درصد مصارف عمومي دولت به اعتبارات هزينه 75معادل  1397در اليحه بودجه سال  .1

درصد است. از نظر مقدار  78معادل  1396 سالدر بیني عملکرد بودجه يافته است، اين سهم براي پیش

 1396بیني عملکرد بودجه سال نسبت به پیش 1397اي در اليحه بودجه سال اسمي نیز اعتبارات هزينه

 دهد.درصد افزايش نشان مي 9/8حدود  1396درصد و نسبت به قانون بودجه سال 15حدود 

هزار میلیارد ريال  604با رقم  1397بودجه سال اي در اليحه هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي .2

 1396بیني عملکرد سال درصد کاهش و نسبت به پیش 4/15، معادل 1396نسبت به قانون بودجه سال 
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اي از مصارف عمومي دولت هاي سرمايهدرصد افزايش يافته است. سهم اعتبارات تملک دارايي 34 برابر

بیني درصد پیش 15حدود  1396رد اين رقم براي سال درصد است و عملک 16حدود  1396در سال 

تالش کرده است که با استفاده از  1397 سال اليحه بودجه «19»شود. البته دولت در قالب تبصره مي

را در قالب اي هتملک دارايي سرمايهاي صندوق توسعه ملي، برخي از طرح وروديدرصد منابع  10

 مشارکت با بخش خصوصي انجام دهد.

خصوص در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازي بیشترين در صورت عدم تحقق منابع دولت به .3

خواهد رسید. براي مثال در صورت کاهش يک دالري  ايهاي سرمايههاي تملک داراييطرحآسیب به 

ر هزا 35، هزار بشکه 100هزار میلیارد ريال و کاهش صادرات نفت خام، معادل روزانه  20قیمت نفت 

 کاسته خواهد شد. ايهاي سرمايههاي تملک داراييطرحمیلیارد ريال از منابع در دسترس براي 

بیني هزار میلیارد ريال پیش 311حدود  1397هاي مالي در اليحه بودجه سال . اعتبارات تملک دارايي4

هزار میلیارد ريال باشد. گفتني است  210شود عملکرد اين رقم در سال جاري بیني ميشده است.پیش

 در نظر گرفته شده است.ي قبل هاسالپرداخت سود اوراق منتشر شده در نیز براي هزار میلیارد ريال  70

 1396هزار میلیارد ريال نسبت به مصوب سال  432با رقم  1397. اعتبارات متفرقه در اليحه سال 5

رديف از جدول متفرقه  199 زارمیلیارد ريال کاهش يافته است. اين موضوع ناشي از اين است کهه 251

منتقل شده و يا حذف  «14»يا مانند بخشي از يارانه نان و خريد تضمیني گندم به تبصره  7به جدول 

 .شده است

ومي دولت است. درصد مصارف عم 18درصد منابع عمومي و مصارف استاني  25منابع استاني حدود . 6

درصد بوده است. با توجه به انتقال اعتبارات  7/6و  26ترتیب به 1396اين موارد در قانون بودجه سال 

به بخش اعتبارات استاني شاهد افزايش نسبت و سازمان برنامه و بودجه بنیاد شهید  ،آموزش و پرورش

درصد در اليحه  66به  1396سال درصد در قانون بودجه  26مصارف استاني به درآمدهاي استاني از 

 ايم.بوده 1397 سال بودجه

 

 هاپیشنهاد

 خصوص حقوق دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان() به جاري هايافزون هزينهبا توجه به افزايش روز

مالي)بازپرداخت اصل اوراق مالي( و افزايش کسري تراز عملیاتي هاي و اعتبارات الزم جهت تملک دارايي

 مدت مورد توجه قرار گیرد:مدت و میانالزم است که در بخش مصارف پیشنهادهاي زير در دو سطح کوتاه

محور ريزي و دستگاهاي کشور ناشي از ساختار معیوب بودجهبخش زيادي از مشکالت بودجه .1

اند بخشي تومحور ميمحور به مأموريتريزي از دستگاهريزي کشور است. تغییر شیوه بودجهبودن بودجه
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هاي اعتبارات را آزاد کرده و در شرايط تغییر شديد اوضاع اقتصادي با کم کردن يا افزودن به مأموريت زا

اي براي تحول در شیوه انجام امور دولت با شرايط نامساعد مقابله کرد. اين امر نیازمند داشتن برنامه

 قابل انجام است. عمومي دولت است که در قالب تحول در مديريت بخش عمومي کشور

تري در اقتصاد داشته باشد، در مقابل نوسانات تر باشد و نقش پررنگطبیعي است که هرچه دولت بزرگ .2

ها و بخش ها به نهادهايي مانند شهرداريزدايي و واگذاري تصديخواهد بود. تراکم پذيرترآسیباقتصادي 

 شود.پذيري دولت در مواجهه با حوادث ناخواسته ميخصوصي باعث چابک شدن دولت و افزايش انعطاف

ريزي کشور وابستگي شديد بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات يکي از اشکاالت بودجه .3

رفع اين آسیب نیازمند اصالحات ساختاري هم در شیوه انجام وظايف دولت و هم در  نفت خام است.

 شیوه انجام تعیین محدوده وظايف دولت است.

انه باعث شده است یهاي سالاستفاده بیش از اندازه از اوراق تعهدزا براي تأمین درآمد در بودجه .4

 هزار 70ر الزم براي بازپرداخت اصل اوراق، هزار میلیارد اعتبا 210، عالوه بر 1397که در سال مالي 

میلیارد ريال نیز جهت پرداخت سود اوراق مالي نیاز باشد. در صورت عدم کنترل سهم اوراق مالي در 

 پايداري مالي دولت با چالش مواجه خواهد شد.ي آتي هاسالبودجه کشور در تأمین مالي 

و ...  يهادهايي براي گسترش خدمات دولتتحمیل بار مالي جديد به دولت از طريق ارائه پیشن .5

 پذيرتر خواهد کرد.را آسیب 1397بودجه سال 

 

 خذآمنابع و م

 کل کشور.  1397اليحه بودجه سال  .1

 کل کشور. 1396و 1395، 1394، 1393ي هاسالقوانین بودجه  .2

هاي مجلس ، مرکز پژوهش. تحلیلي بر مصارف بودجه3کل کشور 1396بررسي اليحه بودجه سال گزارش  .3
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 348شماره ثبت:      21/9/1396تاریخ چاپ: 

 

 تحلیلي بر مصارف بودجه. 35 کل کشور 1397بررسي اليحه بودجه سال عنوان گزارش: 

 )ويرايش اول(

 

 

 مطالعات اقتصاد بخش عمومي )گروه بودجه( :نام دفتر

 سیدعباس پرهیزکاري تهیه و تدوین:

 محمدحسین معماريان: همکار

 محمدهادي سبحانیان، داريوش ابوحمزه محمد قاسمي، سید ناظران علمي:

 کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتمتقاضي: 

 ـــــــویراستار تخصصي: 

 ـــــــ ویراستار ادبي:

 

 

 : كلیدي واژه

 1397مصارف بودجه 
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