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 كل كشور 1397بررسي اليحه بودجه سال 

 ايهاي سرمايههاي تملک داراييطرح. 37

 

 

 

 

 چکیده

 اردیلیم هزار 604 با برابر 1397 سال بودجه قانون در ایسرمایه هایدارایی تملک یهاطرح اعتبارات .1

 به نسبتو كاهش  درصد15 ال(یر اردیلیم هزار 713) 1396 سال بودجه قانون به نسبت كه است الیر

  .است داشته رشددرصد  34 حدود ،1396 سال بودجه قانون عملکرد بینیپیش

تملک ای، ملی، متفرقه و استانی از كل اعتبارات ی سرمایههاداراییسهم هریک از اعتبارات تملک  .2

 هك درصد است 17و  51،32ترتیب برابر با به 1397ای مندرج در الیحه بودجه سال ی سرمایههادارایی

 .اندداشته رشد درصد -30 و 5/22 ،-5/38 ترتیببه 1396 سال بودجه قانون به نسبت

 194ی عمرانی ملی حدود هاطرحاعتبارات  الیحه، شماره یکپیوست  قسمت اول براساس اطالعات .3

 حدود ، طرح این تعداداز   طرح در نظر گرفته شده است. 2608 ر میلیارد ریال است كه برای حدودهزا

 صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است. به طرح 868 ی ملی و حدودهاطرحعنوان به طرح1740

ت بخش ی مشاركهاطرح»با عنوان  1397م پیوست شماره یک الیحه بودجه سال در قسمت دو .4

هزار میلیارد ریال  360حدود  طرح با اعتبار ی 446 تعداد ««19» خصوصی موضوع تبصره ـ عمومی

منابعی چون تسهیالت صندوق از  مابقی از منابع عمومی و میلیارد ریال هزار 44حدود  كه درج شده

 گفتنی است. اعتبار خواهد شدتأمین  و بازار سرمایهكننده آورده مشاركت، بانکیتسهیالت ، ملیتوسعه 

 طرح 31 تعدادو  طرح از این تعداد با مشخصات كامل در قسمت اول پیوست یک درج شده است 415

بینی پیش عنوان وتنها با درج در الیحه بودجه  است و ی قبل وجود نداشتههاسال بودجه در قوانین

آورده  تسهیالت بانکی، طریق تسهیالت صندوق توسعه ملی، ازكه ریال  هزار میلیارد18به مبلغ ی اعتبار

  .درج شده است، خواهد شدتأمین  كننده و بازار سرمایهمشاركت

به اتمام برسد میلیارد ریال 18.150با اعتباری برابر با طرح  299مقرر شده بود تعداد  1396در سال  .5

اری بالغ بر طرح با اعتب253میلیارد ریال به اتمام رسید و  916طرح با اعتباری برابر  46از این تعداد 

به ی آتی هاسالمیلیارد ریال برای  65.292و اعتباری برابر با  1397سال  میلیارد ریال برای 9.819

)با سال  1396ی مندرج در قانون هاطرحطرح از  25گفتنی است تعداد  .اندمنتقل شده 1397الیحه 

 حذف شده است. 1397( از الیحه 1396از  بعدخاتمه 

 ینوسان رغمبه ایهزینه اعتبارات به عمرانی اعتبارات عملکرد نسبت 1396 ـ 1376 یهاسال یط .6

 19به حدود  1376 سال در درصد 45 از جیتدربه كه نحوی به .است داشته نزولی سیر مجموع در ،بودن

ای از منابع بودجه تدریج سهم عمدهاین امر بدین معناست كه به د.یرس خواهد 1396 سال در درصد
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گفتنی است این امر ای شده و سهم اعتبارات عمرانی كاهش یافته است.صرف امور هزینه عمومی دولت

 بهبود یافته است. درصد واحد 7به میزان 1395نسبت به سال  1396در سال 

درج شده است كه  1397الیحه بودجه سال  20و  19، 15، 12در جداول عمرانی طرح  370تعداد  .7

و این امر امکان نظارت بر اجرای  نیستدر دست  آنها و هزینه اجرای عمالً هیچ اطالعاتی از زمانبندی

 را با مشکل مواجه خواهد كرد.  هاطرحاین 

از  هزار میلیارد ریال21 مجموعاًماده واحده «4»تبصره « و»بند  درجدول مندرج  اولدر دو ردیف  .8

 .ده استی عمرانی در نظر گرفته شهاطرحطریق برداشت از صندوق توسعه ملی برای 

 اجرای برای نیاز مورد منابع از ریال میلیارد هزار 260 مبلغ 1397 سال بودجه الیحه «5» تبصره در .9

 . است شده بینیپیش مالی اسالمی اوراق فروش محل از عمرانی یهاطرح

ـ خصوصی در اجرای كاری برای سازوماده واحده، « 19»در تبصره  .10 ی عمرانی هاطرحمشاركت عمومی 

هزار  56حدود صندوق توسعه ملی1397ع ورودی سال بمنا ازاساس این ماده بر .شده است پیشنهاد

ی هاطرحبرای اجرای  اهرمی،صورت به ی عامل وهابانکگذاری در میلیارد ریال اعتبار در قالب سپرده

ی هاطرحتبصره مذكور تنها به رسد نظر میبه .در نظر گرفته شده است )در سال پیش رو (عمرانی 

هرچند كه بر این اساس معطوف است.  1397ه یک الیحه بودجه پیوست شمار مندرج در قسمت دوم

 1397عنوان شده است كه تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال  «19»تبصره  «6»در بند 

مدتی كه اجرای بودن قوانین بودجه و تعهدات بلندساله با توجه به یکاالجراست ی آتی نیز الزمهاسالدر 

كار اجرایی و تسهیل در امر مشاركت بخش سازو بهتر استرسد نظر میبه آوردوجود میهب این قانون

 .در دستور كار دولت پیگیری شود یخصوص-خصوصی از طریق الیحه مشاركت عمومی

اعتبار موضوع اجرای »عناوین ترتیب هب1397سال  الیحه بودجه 18جدول  12 و11 هایردیفدر  .11

قانون الحاق موادی به قانون  (23مجوز كمیسیون ماده )دارای ای ی سرمایههاداراییی تملک هاطرح

طرح است كه عناوین و دستگاه اجرایی آن  51)این ردیف شامل « مناطق محروم با اولویت (2تنظیم )

، خانوار100ی هادی روستایی باالی هاطرحتکمیل »ماده واحده درج شده است( و  19در جدول شماره 

خانوار و احداث  50های روستایی باالی آسفالت راه خانوار، 20ی آبرسانی روستایی باالی هاطرحتکمیل 

در  این دو ردیفبرای میلیارد ریال  2.400بالغ بر ی اعتبار درج شده و« های روستاییتکمیل ورزشگاه و

شود كه اطالعاتی ین امر باعث میا .الیحه هستند یک شماره شده است كه خارج از پیوست نظر گرفته

 شود.  در دست نباشد و نظارت با مشکل روبرو ی اشاره شدههاطرحهای اجرای از زمانبندی و هزینه

 اًاكثرشده كه آورده میلیارد ریال  200 اعتبارمجموع طرح با  293الیحه بودجه،  20در جدول   .12

بعد از اتمام مرحله  باید عملیاتی شدن طرحلحاظ قانونی ی مطالعاتی هستند درحالی كه بههاطرح

 صورت گیرد.مطالعات 
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 مقدمه

 كه است دولت هایگذاریسرمایه از یبخش عمرانی( یهاطرح) ایسرمایه هایدارایی تملک یهاطرح

 یهاطرح سطح دو در بودجه 1شماره  پیوست در هاطرح این د.كنمی پیدا ظهور زیرساخت حوزه در اغلب

خصوصی ـ با قابلیت مشاركت بخش عمومی  ییهاطرح و های اجراییای دستگاهی سرمایههاداراییتملک 

 نحوه مالی، تأمین جهت قواعدی نیز واحده ماده هایتبصره در دهند.می نشان را خود 19موضوع تبصره 

 از كلی تصویر گزارش این در است. شده تعیین عمرانی یهاطرح به مربوط سازوكارهای دیگر و اجرا

 با مرتبط احکام اجمالی بررسی بههمچنین  .شودمی ارائهای ی سرمایههاداراییتملک  یهاطرح وضعیت

 . پرداخته خواهد شد 1397 سال بودجه حهیال واحده ماده در عمرانی یهاطرح

 

 1397سال بودجه  اليحه در ياسرمايه هايدارايي تملک يهاطرح اعتبارات از تصويري .1

 كشور در خدماتی و تولیدی جدید هایظرفیت ایجاد در دولت گذاریسرمایه هایكانال ترینلیاص از یکی

 روبرو آن با عمرانی یهاطرح كه مشکالتی انبوه میان در است. ایسرمایه یهادارایی تملک یهاطرح

 گذشته سال 21 برای 1 جدول در امر این .شودمی عنوانمشکالت عمده  از یکی اعتبار كمبود است،

 شده محقق عمرانی اعتبارات از درصد 67 حدود مذكور یهاسال طی اساس این بر. است شده داده نشان

 است. بوده درصد 3/97 متوسط طورهب ایهزینه اعتبارات تحقق درصد كه است درحالی این. است

 از و داشته نزولی روند 1396-1376طی دوره  ایهزینه به عمرانیاعتبارات  عملکرد نسبت ،همچنین

 هر ازایبه 1396 سال در بنابراین .است رسیده 1396 سال در درصد 19 به 1376 سال در درصد 45

  .است شده پرداخت ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبار واحد 9/1 تنها ایهزینه اعتبار واحد 10
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 ايهزينه و ()عمراني ايسرمايه هايدارايي تملک يهاطرح اعتبارات تحقق روند .1 جدول

 ریال( )میلیارد 1396-1376 دوره طي عملکرد( و )مصوب

 عنوان 

 سال 

 عملکرد نسبت ايهزينه اعتبارات ايسرمايه هايدارايي تملک اعتبارات

 به عمراني

 )درصد( ايهزينه

 درصد جاري قیمت به درصد جاري قیمت به

 تحقق عملکرد مصوب تحقق عملکرد مصوب

1376 30.321 20.285 67 45.768 44.997 98 45 

1377 24.589 17.655 72 57.021 53.818 94 33 

1378 29.535 27.202 92 68.017 68.009 100 40 

1379 26.382 22.451 85 84.966 85.865 101 26 

1380 36.620 23.510 64 104.538 104.772 100 22 

1381 72.682 54.028 74 156.020 147.572 95 36 

1382 85.209 57.772 68 181.864 178.255 98 32 

1383 99.164 57.515 58 222.340 231.923 104 25 

1384 138.409 110.736 80 346.186 330.884 96 33 

1385 176.102 138.128 78 407.512 415.793 102 33 

1386 184.438 141.705 77 399.400 421.334 105 32 

1387* 214.004 203.782 95 670.696 563.590 84 29 

1388 283.953 174.101 61 591.346 593.784 100 29 

1389 316.900 206.405 65 732.908 705.388 96 29 

1390 349.749 249.129 71 897.920 824.030 92 26 

1391 384.602 136.696 36 997.151 889.993 89 18 

1392 386.477 203.333 53 1.205.926 1.197.647 99 20 

1393 412.508 278.352 67 1.493.325 1.438.316 96 19 

1394 473854 259.627 55 1.630.228 1.706.885 105 15 

1395 574.808 236000 44 2.137.628 1.914،895 90 12 

1396 713.677 .000504** 63 2.538.193 .0003902.** 94 19 

 27 3/97   67 سال 21 متوسط تحقق در

 دولت. مالی آمارهای مأخذ:

 است. شده نوسان دچار بحث مورد یهاسال در تحقق درصد روند متمم و اصالحیه علتبه 1387 سال در *

 .دی استررقام برآو* * ا
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 النك ارقام 

است. این  ریال میلیارد هزار 604حدود  1397 سال بودجه الیحه در ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات .1

 یافتهكاهش  درصد 15 ریال( میلیارد هزار 713) 1396 سال بودجه قانون در مشابه رقم به نسبتاعتبارات 

 الس بودجه عملکرد بینیپیش به نسبت و است درصد 14 عمومی بودجه به نسبت آن سهم . همچنیناست

 د داشته است.رش درصد 34 حدود 1،ریال( میلیارد هزار 504) 6139

 کتمل اعتبارات از درصد 32 د.نعمرانی به سه گروه ملی، استانی و متفرقه قابل تقسیم هستاعتبارات  .2

 درصد 51،  1شماره  وستیپ در مندرج ویژه استانیهای طرح و یمل یهاطرح به مربوط ایهیسرما یهادارایی

 است. استانی یهاطرح به مربوط درصد 17 و متفرقه یهاردیف به مربوط

 ریال میلیارد هزار 307 حدود 1397 سال بودجه الیحه در متفرقه یهاردیف در عمرانی اعتبارات .3

گفتنی است اعتبارات متفرقه  است. یافته شیافزا درصد 5/22 حدود 1396 سال قانون به نسبت و است

جدول های ردیف دری قبل كه هاسالبرخالف  1397 سال در الیحه بودجهای ی سرمایههاداراییتملک 

اعتبارات  ،ملی های اجراییبه سه قسمت اعتبارات متفرقه دستگاه شدماده واحده درج می 9شماره 

 اعتبارات متفرقهبا عنوان  9شماره جدول  هایردیف استانی و اعتبارات مندرج در هایدستگاه متفرقه

 .شده است تقسیم

 میلیارد هزار103 مبلغ 1397 سال بودجه حهالی در استانی ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات .4

  است. داشته كاهش درصد 30 حدود 1396 سال بودجه قانون به نسبت هك است ریال

 یاعتبار ،طرح 2608 تعداد با 1397 سال بودجه الیحه در یمل ایسرمایه هایدارایی کتمل یهاطرح .5

 هزار 315) 1396 سال بودجه قانون هب نسبت و داده اختصاص خودبه ریال میلیارد هزار 193 حدود

  است. داشتهكاهش  درصد 5/38 حدود (ریال اردیلیم

 رشد همچنین و ملی و متفرقه استانی، تفکیک به را ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات 2جدول

 دهد.می نشانی مختلف هاسالرا در  آنها
  

                                                 
 رقم برآوردی است.. 1
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استانی اعتبار متفرقه اعتبار ملی اعتبار

  استاني ملي، تفکیک به عمراني() ايسرمايه هايدارايي تملک اعتبارات توزيع .2 جدول

 ریال( )میلیارد  1397سال  اليحه و 1396-1385 دوره طي متفرقه و

 سال

 جمع ملي متفرقه استاني

 اعتبار
 رشد

 )درصد(
 اعتبار

 رشد

 )درصد(
 اعتبار

 رشد

 )درصد(
 اعتبار

  رشد

 )درصد(

  176.102 ـ 91.982 ـ 47.898 ـ 36.222 1385

1386 43.480 20 47.167 5/1- 94.141 35/2 184.788 93/4 

1387 53.550 23 63.332 34 127.692 64/35 244.574 35/32 

1388* 60.012 12 59.775 6/5- 164.167 56/28 283.954 1/16 

1389 56.672 5/5- 106.714 79 153.513 49/6- 316.899 6/11 

1390 59.201 5/4 119.303 12 171.245 55/11 349.749 37/10 

1391 56.898 4- 83.294 30- 234.609 37 384.602 10 

1392 82.822 5/45 97.130 6/16 206.525 12- 386.477 5/0 

1393 61.048 26- 165.655 5/70 185.804 10- 412.508 7 

1394 54.449 11- 195.159 8/17 259.249 5/39 473.854 3/23 

1395 70.000 5/28 218.399 12 286.409 10 574.809 21 

1396 147.519 110 250.929 8/14 315.228 10 713.677 24 

 -15 604.310 -5/38 193.535 5/22 307.582 -30 103.192 1397الیحه
 نامشخص و 1388 سال قانون در عمرانی اعتبارات سرجمع از بودجه( ضمن جویی)صرفه ریال میلیارد 65.000 رقم كسر به توجه با *

 بودجه قانون در مندرج ارقام براساس 1388 سال قانون به مربوط رقم ملی و متفرقه استانی، اعتبارات از مذكور رقم كسر روش بودن

 است. گرفته صورت 1388 سال

 

 متفرقه و استاني به تفکیک ملي،اي سرمايههاي مقايسه اعتبارات تملک دارايي .1نمودار 

 1397-1385ي هاسالطي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  اعتبار استاني اعتبار متفرقه  اعتبار ملي
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 1397 سال بودجهمندرج در اليحه ي عمراني هاطرحمرتبط با ل . جداو2

ی هاداراییی تملک هاطرحبه ماده واحده  20و  19، 18، 15، 12 ، جداول1397در الیحه بودجه سال 

 .شاره داردای اسرمایه

باشد می« ی قابل اجرا با مشاركت بخش خصوصیهاطرح»طرح و با عنوان  22شامل  ـ 12جدول 

ی هاطرحسازوكاری برای جلب مشاركت بخش خصوصی برای اجرای  «19»ر تبصره گفتنی است د

ماده « ب»و « الف»قابل ذكر است در بندهای  .ای در نظر گرفته شده استی سرمایههاداراییتملک 

ی هاطرح( نیز به واگذاری 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )27)

 . تی اشاره شده استدولای به بخش غیری سرمایههاراییداتملک 

نیز ردیفی با میزان اعتبار  های متفرقه()اعتبار ردیف 9جدول  550000 ردیف «11» ءدر جز

ی مشاركت با بخش خصوصی در نظر گرفته شده هاطرحمیلیارد ریال با عنوان كمک به اجرای  1.000

 است.

ردیف « 4»ای جدید موضوع جزء قطارهای حومه اثمطالعه و احد»با عنوان  ـ 15جدول 

 میلیارد ریال در ماده واحده درج شده است. 55طرح و اعتباری برابر  4با تعداد« 9( جدول 550000)

ردیف و اعتباری  20با « الشركه دولتموضوع اعتبارات واگذاری سهام و سهم»با عنوان  ـ 18جدول 

های الیحه بودجه به این موضوع در تبصره . احده الیحه درج شده استمیلیارد ریال در ماده و 12.200برابر 

منابع حاصل از واگذاری »با عنوان  310502ماده واحده در ردیف  5حال در جدول پرداخته نشده است. با این

های های متعلق به دولت و مؤسسات و شركتو حقوق مالی نیروگاه هاداراییالشركه اموال و سهام و سهم

شده است. دو ردیف از در نظر گرفته از این منبع میلیارد ریال  12.200 اعتباری برابر «بسته و تابعهوا

باشد: ردیف ای میی سرمایههاداراییی تملک هاطرحمربوط به  ماده واحده 18گانه جدول  22های ردیف

ی هاطرحتکمیل »با عنوان  12اره و ردیف شم طرح 51برای میلیارد ریال  1.400با اعتباری معادل  11شماره 

های خانوار، آسفالت راه 20 ی آبرسانی روستایی باالیهاطرحخانوار، تکمیل  100هادی روستایی باالی 

درج  میلیارد ریال 1.000با اعتباری برابر « های روستاییخانوار، احداث و تکمیل ورزشگاه 50روستایی باالی 

بودجه ارائه  الیحه 1شماره یی است كه خارج از پیوست هاطرحشامل  جدول ، باید توجه داشت. شده است

شود عمالً هیچ اطالعاتي از زمانبندي و هزينه خارج از اين پیوست موجب مي هاطرحارائه اند. شده

 با مشکل مواجه خواهد شد. هاطرحارائه نشده و لذا امکان نظارت بر اجراي  هاطرحاجراي 

ای دارای مجوز كمیسیون ماده ی سرمایههاداراییی تملک هاطرح فهرست»با عنوان  ـ 19جدول 

(« 18جدول ) (11موضوع ردیف ) ( با اولویت مناطق محروم2( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم )23)

 درج شده است. جمع صورت سرهبمیلیارد ریال  1.400طرح و میزان اعتباری برابر با  51نیز با 
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با تعداد  «550000-39ی مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف شماره هاطرح»ن با عنوا ـ 20جدول 

درج شده است. گفتنی است  1397میلیارد ریال در الیحه بودجه سال  200طرح و اعتباری برابر با  293

( عملیاتي شدن طرح بعد از اتمام 2( قانون الحاق موادي به قانون تنظیم )23براساس ماده )كه 

 توان مطالعات و اجرا را همزمان انجام داد.بايد صورت گیرد و نمي مرحله مطالعات

 

 هاي متفرقه. رديف3

ماده  7جدول شماره براساس  .فرقه با تغییراتی همراه بوده استاعتبارات مت ردیف1397در الیحه بودجه سال

 121.844ی با اعتباری برابر باهای اجرایی ملردیف اعتبارات متفرقه دستگاهاعتبارات متفرقه به سه  واحده الیحه

میلیارد ریال و اعتبارات متفرقه  4.445های استانی با اعتباری برابر با اعتبارات متفرقه دستگاه، میلیارد ریال

تملک  میلیارد ریال تقسیم شده است. بر این اساس كل اعتبارات متفرقه181.293رابر با ( ب9جدول شماره )

درصد از كل اعتبارات  51كه باشد میلیارد ریال می 307.582ه بودجه برابر با در الیحای سرمایههای دارایی

 .د نسبت به سال قبل رشد داشته استدرص 5/22گیرد و برمیرا درای ی سرمایههاداراییتملک 

صورت اعتبارات هبخشی از اعتبارات مصارف عمومی ب ،ی است یکی از مهمترین دالیل اصلی اینکهنگفت

، حسب اموریا عدم امکان تفکیک اعتبار بر وكننده مشکل شناسایی دستگاه اجرا، شودمینی بیپیش متفرقه

موجود تا مشکل  1397 سال با تفکیک انجام شده در الیحه بودجهرسد نظر میبه برنامه است. فصول و

های ملی و استانی به میزان در نظر گرفته شده برای دستگاهتوان اعتبارهای می رفع شده و حدودی

  .لحاظ كرد های عمرانی دستگاههاطرح برای اجرای های مستقلردیفصورت به را میلیارد ریال126.289

مشخص نیست  خصوص تفکیک اعتبارات متفرقهدربا تغییرات اعمال شده  باید در نظر داشت كه .1

از این  در دست اجرای خود ایی سرمایهیی تملک داراهاطرحهای اجرایی برای كدام یک از دستگاه

 .شفافیت بودجه را مخدوش خواهد كرد كنند كه این مسئلهاعتبارات استفاده می

ی هاداراییتملک ی هاطرحاز میزان اعتبارات متفرقه مربوط به میلیارد ریال  225حدود  .2

« 4»ای جدید موضوع جزء قطارهای حومه مطالعه و احداث»با عنوان  15ای مندرج در جدول سرمایه

ی مطالعاتی و اجرایی هاطرح»با عنوان  20طرح و جدول  4با تعداد « 9(، جدول 550000تفرقه )ردیف م

 طرح است.  293با  9جدول « 550000-14موضوع ردیف 

دنبال داشته و باید سعی بر آن های متفرقه عدم شفافیت را بهی عمرانی در ردیفهاطرحاصوالً درج  .3

صویب آنها طی شده است، در پیوست یی كه فرآیند قانونی برای بررسی و تهاطرحاالمکان تمام باشد كه حتی

ی آتی درج هاسالو  1397با مشخصات سال شروع و سال پایان و همچنین میزان اعتبار سال  1شماره 

 شوند.
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ید ابتدا ، عنوان مطالعه و احداث یا اجرا درج شده است. درحالی كه باهاطرحدرباره بسیاری از  .4

محیطی، طرح با مشخصات كامل مراحل مطالعاتی انجام و پس از اثبات توجیه فنی، اقتصادی و زیست

 بودجه درج شود.  1در پیوست 

 

 ي عمراني  هاطرحدر حوزه  1397ي اليحه بودجه سال ها. بررسي برخي شاخص4

علق به امور اقتصادی با مت1397بیشترین میزان اعتبار مصوب برای سال  1397در الیحه سال  .1

مورد نیاز برای  میلیارد ریال اعتبار 2.205.783 و 1397میلیارد ریال اعتبار مصوب برای سال  112.220

میلیارد ریال اعتبار مصوب  529 است. كمترین میزان اعتبار نیز برای امور رفاه اجتماعی با ی بعدهاسال

میزان اعتبار  3است. جدول  ی آتیهاسالبرای  اعتبار مورد نیاز میلیارد ریال 3.874 و 1397سال 

) از زمان شروع به  یی آتی و مجموع اعتبارات مورد نیاز برای اجراهاسالمورد نیاز برای  ،1397مصوب 

 دهد.ی هر امر را به تفکیک نشان میهاطرحكار( 

 

 1397 سال بودجه گانه در اليحهامور دهاي ي سرمايههاداراييتملک ي هاطرح. اعتبار 3جدول 

 )میلیارد ریال(

جمع كلي بعدهاسالاعتبار 1397برآورد نام اموركد امور

8.80226.44088.636خدمات عمومی1000000000

7.40739.74783.481 دفاعی و امنیت1100000000

5.57025.26258.438 قضایی1200000000

112.2202.205.7833.415.739اقتصادی1300000000

1.8304.84210.743 محیط زیست1400000000

589.278 23.155362.959 مسکن عمران شهری و روستایی1500000000

3.22548.319102.927سالمت1600000000

123.882227.131 11.042بدنی و گردشگریفرهنگ تربیت1700000000

19.75497.954275.434 و پژوهش آموزش1800000000

12.407 5293.874 ماعیرفاه اجت1900000000

193.5352.939.0624.864.214مجموع

 

ای ی سرمایههاداراییی تملک هاطرحبه دو قسمت، اعتبار  1397الیحه بودجه سال  1پیوست . 2

تقسیم شده « 19»خصوصی موضوع تبصره  ـ مشاركت بخش عمومیی هاطرحو  های اجراییدستگاه

 اعم از ملی و استانیای ی سرمایههاداراییلک ی تمهاطرحشامل كلیه  است. قسمت اول این پیوست

شد كه در می درج 1استانی ویژه در قسمت دوم پیوست شماره ی هاطرحی گذشته هاسالاست.در  ویژه

 در ردیف هر طرح با عالمت ستاره در ستونی با عنوان استانیدر قسمت اول پیوست  1397الیحه سال
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بلیت قا 1397سال  الیحه «19»ه به تبصره ی كه با توجیاهطرحدر قسمت دوم نیز  .مشخص شده است

 مشخص شده است. ،دارند مشاركت راصورت بهاجرا 

 درج ریال میلیارد 193.535 ی برابراعتبارطرح  2608برای ،  1شماره پیوست  در قسمت اول

ده دهناین امر نشان .وجود ندارد 1397با سال شروع  هیچ طرحیدر این قسمت از پیوست . شده است

 د به قانونالحاق برخی موا قانون (23)ماده  ی با رعایت موارد گفته شده دراین است كه طرح جدید

 .شودشروع نمی این سال در (2نظیم برخی از مقررات مالی دولت )ت

  خصوصی موضوع  ـاركت عمومی ی مشهاطرحجدول در  ،1شماره  پیوستدر قسمت دوم

از  شده است جمیلیارد ریال در 359.726اعتباری برابر با ت مندرج در این قسمطرح  446برای 19تبصره 

یلیارد ریال برآورد هزار م 315ت مربوط به منابع عمومی و اهزار میلیارد ریال اعتبار 43این میزان اعتبار 

 .مالی خارجی و... استتأمین  تسهیالت بانکی، تسهیالت صندوق توسعه ملی، كننده،آورده مشاركت

o  بندی لیارد ریال با مشخصات شماره طبقهمی 43.894با اعتباری برابر این تعداد از طرح 415تعداد

در قسمت اول پیوست نیز ، دستگاه مجری و اعتبارات مورد نظر هر طرح ،پایان سال شروع و ،طرحعنوان 

مالی چون تسهیالت تأمین  برای این تعداد طرح از دیگر منابعجدول مذكور براساس  درج شده است.

 میلیارد ریال 297.832خارجی و بازار سرمایه مبلغ مالی تأمین  ،وق توسعه ملیدتسهیالت صن بانکی،

طرح گفته شده برابر با  415شده برای بینی پیش بنابراین كل میزان اعتبار شده است.بینی پیش اعتبار

 .است میلیارد ریال 341.126

ی پیش وجود هاسالدر قوانین ) جدید بوده این قسمتمندرج در  یهاطرحاز  طرح 31تعداد  -

 ازو  1397برای سال  شدهبینی پیش دستگاه مجری و میزان اعتبار ، تنها با درج عنوان طرح ونداشتند( 

 18.000كنندگان و تسهیالت بانکی و صندوق توسعه ملی به میزان محل منابع حاصل از آورده مشاركت

ی بعد هاسالو پایان و میزان اعتبارات مورد نظر برای سال شروع  ،بندیمیلیارد ریال و بدون شماره طبقه

قانون تنظیم بخشی از مقررات  (23)این تعداد طرح مجوز كمیسیون ماده رسد نظر میبه .درج شده است

امل طرح در پیوست یک گنجانده ولی بدون درج مشخصات ك ،اندهرا كسب كرد (2)الحاق مالی دولت

و ی آتی هاسالدر هر طرح توسط دولت  نظر گرفته شده برای در گفتنی است میزان اعتبار اند.شده

و این امر موجب عدم شفافیت و  ی مذكور مشخص نیستهاطرحالزم برای اتمام همچنین اعتبار 

 .بخش خصوصی خواهد شدكننده درگمی مشاركتسر

 یلیارد ریالم18.150طرح با اعتباری برابر  299مقرر شده بود تعداد  1396 سال قانون بودجهبراساس  .3

و به اتمام رسیده است  ریال میلیارد 916 طرح با اعتبار 46از این میزان  (.1396)سال خاتمه  خاتمه یابند

میلیارد ریال برای  65.292و مبلغ  1397میلیارد ریال برای سال  9.819طرح با اعتباری  253 تعداد

 .اندهمنتقل شد 1397 سال آتی به الیحههای سال
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ی آتی در قانون هاسالو اعتبار صفر برای میلیارد ریال  22.188با  ری برابربا اعتبا طرح 755تعداد . 4

 بایدرسد نظر میبه سازد این تعداد طرح بدون سال خاتمه درج شده ونشان میطراخدرج شده بود  1396

با اعتباری از این تعداد طرح  753 تعدادكه همچنان  حالیدر رسیدندمی به اتمام 1397در الیحه 

 .وجود دارند 1397 سال در الیحهو بدون سال خاتمه میلیارد ریال 16.510برابر

و میزان اعتباری  ریال میلیارد 2.195با اعتبار سال  1396بیش از ای خاتمه طرح با سال 25 تعداد. 5

 سال ، در الیحه بودجه1396 سال ی بعد مندرج در قانون بودجههاسالمیلیارد ریال برای  8.517برابر 

 .حذف شده است 1397
 

 

  ايسرمايه هايدارايي تملک اعتبارات يهاشاخص عمده راتیتغی. 5

 ایمقایسه كلی تصویر جدول این است. شده ارائه 4 جدول در یكل صورتبه عمده یهاشاخص تغییرات

 دهد.می ارائه را 1397 سال بودجه الیحه و گذشته سال 8 بودجه قوانین از

 عمومی بودجه از ایسرمایه هایدارایی تملک یهاطرح عتبارا سهم ،شودمی مالحظه هك طورهمان

 رسید. خواهد 1397 سال حهیال در درصد 14حدود  به 1389 سال در درصد 25 از و داشته كاهنده روند

 1397 سال در ايسرمايه هايدارايي تملک اعتبارات كل از ملي يهاطرح اعتبارات سهم

  .رسدمی درصد 32و به  یافتهكاهش  واحد درصد5/12قبل سال به نسبت

 قبل سال به نسبت 1397 سال در عمراني اعتبارات كل از استاني يهاطرح اعتبارات همس

 است. دهیرس درصد 17 به و داشته كاهشدرصد واحد  5/3

 یجار سال در عمراني اعتبارات كل از متفرقه ايهيسرما يهادارايي کتمل اعتبارات سهم

 .د رسیده استدرص 51شد داشته و به صد ردر 16نسبت به سال قبل 
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 1396 سال اليحه و 1395 ـ 1389 يهاسال بودجه قوانین از ييهاشاخص مقايسه .4 جدول

ف
دي

ر
 

 موضوع
قانون 

1389 

قانون 

1390 

قانون 

1391 

قانون 

1392 

قانون 

1393 

قانون 

1394 

قانون 

1395 

قانون 

1396 
 1397اليحه

1 
 ی عمرانی هاطرحاعتبار 

 هزار میلیارد ریال()
317 349 397 386 412 508 575 713 604 

2 
ی عمرانی از هاطرحسهم اعتبار 

 بودجه عمومی )درصد(
25 20 24 5/19 5/17 5/18 17 9/17 14 

3 
ی ملی از كل هاطرحسهم اعتبارات 

 ی عمرانی )درصد(هاطرحاعتبارات 
48 49 58 5/45 45 51 50 5/44 32 

4 
ی استانی از كل هاطرحسهم اعتبارات 

 ی عمرانی )درصد(هاطرحاعتبارات 
18 17 19 21 15 11 11 5/20 17 

5 
ی متفرقه از كل هاطرحسهم اعتبارات 

 ی عمرانی )درصد(هاطرحاعتبارات 
34 34 23 25 40 38 38 35 51 

 0 57 28 17 48 111 399 191 77 ی جدید )تعداد( هاطرح 6

7 
جه ی جدید در بودهاطرحاعتبار 

 )هزار میلیارد ریال(
6 10 27 2 8 1 2 6 0 

8 
ی آتی هاسالی جدید در هاطرحاعتبار 

 )هزار میلیارد ریال(
51 56 170 15 31 1 57 38 0 

 
 ي عمراني در بندهاي ماده واحده هاطرح. بررسي احکام مرتبط با 6

 «4»تبصره 

میلیارد ریال براساس جدول مندرج  203.200ن دولت مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی به میزا -«و»بند 

فشار و كم، ی آبیاری تحت فشارهاطرح»این جدول با عناوین های ردیفدو ردیف از  .باشددر این بند می

میلیارد  21.000به مبلغ  جمعاً «آنهای هی آبرسانی روستایی و توسعه شبکهاطرح»و « نوین آبیاریهای هسامان

 .اره داردی عمرانی اشهاطرحریال به 

منظور تکمیل طرح انتقال آب كشاورزی بهمیلیون دالر  350شود مبلغ به دولت اجازه داده می -«ز»بند

 به اراضی سیستان از صندوق توسعه ملی برداشت كند.

 «5»تبصره 

 ی عمرانیهاطرحبرای اجرای  دولتی هایشركت و هاشهرداری به الیحه، «5»تبصره  مختلف بندهای در

 :است شده داده زیر شرحبه بهادار اوراق شارانت اجازه

 ریال میلیارد هزار 70 سقف تا هادانشگاهو  دولتی هایشركت توسط مالی اسالمی اوراق انتشار .1

 .(«5» تبصره «الف» بند)

 .(«5» تبصره «د» بند) ریال میلیارد هزار 80 سقف تا هاشهرداری توسط مالی اسالمی اوراق انتشار .2
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 ریال میلیارد هزار 50 سقف تا تابعه شركت طریق از نفت وزارت توسط ی اسالمیمال اوراق انتشار .3

 .(«5» تبصره «ط» بند)

 تعهدات بازپرداخت جهت ایران نفت ملی شركت توسط مالی اسالمی اوراق دالر میلیارد 3 انتشار .4

 «(.5» تبصره «ی» بند) شده سررسید

 :است ذكر قابل زیر نکات درخصوص موارد فوق،

 نبوده توجه قابل 1396 سال در هاشهرداری و دولتی هایشركت توسط اوراق این انتشار عملکرد 

 .باشد داشته توجهی قابل عملکرد اوراق این انتشار نیز 1397 سال در رودنمی انتظار بنابراین و است

 ناشی هایبدهی بازپرداخت جهت( دالر میلیارد 3) ایران نفت ملی شركت توسط اوراق انتشار 

 داخلی منابع محل از تعهدات این پرداخت توان شركت این دهدمی نشان شده، سررسید پیشین اوراق از

 به اجازه آتی یهاسال در وضعیت این تغییر عدم بینیپیش با بنابراین. ( را نداردهاطرح)منابع حاصل از 

 بازارهای آشفتگی به جربا توجه به ابعاد گسترده مالی آن یا من شركت، این ازسوی روندی چنین اتخاذ

كنند یا در نهایت بر می اقدام اوراق این خرید به كه شد خواهد گذارانیسرمایه حقوق تضییع و مالی

 هزار 5 رقم برعالوه نفت شركت برای دالر میلیارد 3 اوراق ضمن در. حجم تعهدات دولت خواهد افزود

 . است شده گرفته نظر در دولت برای اوراق دسو و اصل بازپرداخت برای كه است اوراقی تومان میلیارد

 «8»تبصره 

فرعی آبیاری های هبرای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبک شده كه داده اجازه دولت به« 8»در تبصره 

ها، مرمت و بازسازی قنوات كه توسط بنداناحداث آب، عملیات آب و خاك كشاورزی، و زهکشی

اعتبارات مورد نیاز را از محل درصد  85شود تا تولیدی انجام میهای دولتی و تعاونیهای غیربخش

  عنوان سهم بالعوض دولت هزینه كند.هب عرضه آب وری آب در عرضه كشاورزی وبهبود بهرههای هبرنام

 «19»تبصره 

درصد از ورودی صندوق توسعه ملی  10شده است میزان بینی پیش 1397 سال الیحه «19»در تبصره 

. بنابراین منتخب لحاظ شودای ی سرمایههاداراییی تملک هاطرحتبار عنوان اعهب 1397در سال 

اكنون ذكر است هم شایسته در نظر گرفته شده است. هاطرحگونه هزار میلیارد ریال برای این 56حدود

مشاركت  حهیال نکهیاست. با مالحظه ا بررسیحال در دولت در یـ خصوص یمشاركت عموم حهیال

 شدن است و با توجه به ابعاد گسترده ییحال نهاز چند سال مطالعه در دولت درپس ا یـ خصوص یعموم

 یریگیمجزا پ حهیال قیاز طر دیو بلندمدت با یعدبامر چند نیكه آیا ا ردیبگ میتصم دیآن، مجلس با

زامات قانون بودجه، ال یهاتیبا توجه به ظرف نکهیا ایكند  یریگمیدر قانون بودجه درباره آن تصم ایشود 

های استفاده از روش یعالوه براكند. به و نظارت بیرا تصو حهیشدن آن ال ییاجرا سالهیک یو ابزارها

تواند راهگشا یای نمهای موقت بودجهصرف اتکا به تبصره هاطرح یو واگذار یخصوص - یمشاركت عموم

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

14 

سال ادامه  30تا  دیكه شا دتبلندم یتعهدات بودجه،ساله بودن قانون کی با وجودتبصره  نیباشد. در ا

قانون « 102»گذشته مانند بند  یهاسالتجربه (. «19»تبصره  «6»)موضوع بند  مطرح شده است ابندی

 سال بودجه حهیال «19» تبصره هی)كه شب 1392 سال قانون بودجه «126»بند  زیو ن1391 سال بودجه

و بلندمدت  دهیچیحل مسئله پ یبرا دیلذا نبا .دعاستم نیبر ا یآنها شاهد قیبودند( و عدم توف 1397

ها با دقت تبصره نیدر ا نکهیداشت مگر ا یچندان دیای امهای موقت بودجهبه تبصره یی عمرانهاطرح

 .كرد یریگیو پ ینیبشیحل مشکل را پبرای  سالهیک یاقدامات ضرور تیو جد

 

 پیشنهادها و بنديجمع

تواند محور شرح زیر وجود دارد كه میبرخی موضوعات مهم به ی عمرانیهاطرحدر مجموع در بخش 

و با توجه به فشار موجود بر منابع مالی دولت و  ای دولت و مجلس قرار گیردگفتگو و مذاكرات بودجه

شود كه نیازمند حجم قابل توجهی از منابع برای اتمام هستند، پیشنهاد میتمامیی نیمههاطرحانبوه 

 ی عمرانی نکات زیر را مدنظر قرار دهند:هاطرح دربارهمی مجلس شورای اسال

های اجرایی اعتبار متفرقه عمرانی در نظر یک از دستگاهبرای هر 1397 سال در الیحه بودجه .1

میزان اعتبارات متفرقه عمرانی در قالب اعتبارات ، با توجه به تفکیک صورت گرفته .شده استگرفته 

صورت در ایندرج شود  1در پیوست شماره  ملی قرار گرفته و یهاطرحای ی سرمایههاداراییتملک 

در وضعیت كنونی امکان نظارت بر  .شودیافته به هر فصل و هر دستگاه شفاف میمیزان اعتبار اختصاص

 .كرد این اعتبارات وجود نداردچگونگی هزینهمیزان و 

نیست ای ودجهاین جدول ب ، ی مشاركت بخش خصوصی استهاطرحموضوع 12ه رجدول شما .2

 ی مشاركتی را به نهادهای مربوطه سپرد.هاطرحتوان آن را حذف كرد و وظیفه مشخص كردن و می

با انتقال هر ردیف . است 9های متفرقه جدول شماره شرحی بر ردیف 15اعتبارات جدول شماره   .3

معنای ول بهاز طرف دیگر توضیح ذیل جد توان این جدول را حذف كرد.متفرقه به دستگاه مربوط می

  .ستقابل اجراو غیرخالف قانون لذا در شرایط فعلی  ،بودهی مذكور هاطرحمورد نیاز مطالعه  اتمام عدم

در  درج و اطالعات كامل مرتبط با آنها ارائه شود. 1در پیوست  19 شماره ی جدولهاطرح  .4

 وضعیت كنونی امکان نظارت بر آنها وجود ندارد. 

 200تباری برابر طرح بزرگ و كوچک با اع 293مطالعه و اجرای مشتمل بر  20جدول شماره  .5

نظر  درمیلیون ریال  680تنها برای هر طرح طور متوسط به كهشروع این تعداد طرح  .میلیارد ریال است

قرار است این تعداد  كه بر آن و با توجه به توضیح ذیل جدولعالوه .شودگرفته شده است توصیه نمی

 .شود این جدول حذف شودمی ، توصیهوزیع شودها تطرح بین استان

www.irpublicpolicy.ir



 

 _____________________________________________________________  

 

 

15 

ی هاطرحبودجه با عنوان  1 شماره ی مندرج در قسمت دوم پیوستهاطرحطرح از  31تعداد  .6

قانون  (23)نها مجوز كمیسیون ماده جدید بوده و ت «19»خصوصی موضوع تبصره ـ مشاركت عمومی 

مشخصات  ی مذكور باهاطرحشود می پیشنهاد اند.را دریافت كرده (2به قانون تنظیم ) یالحاق مواد

 .درج شوند 1كامل در قسمت اول پیوست 

  .صورت كامل انجام یابدهب1397ی با سال خاتمه هاطرح برای تخصیص اعتبار بندیاولویت .7

 جدول در 210301 شماره به ایسرمایه یهادارایی تملک یهاطرح واگذاری از حاصل منابع ردیف .8

 احتمال به گذشته، یهاسال عملکرد به توجه با است، شده بینیپیش آن برای ریال ردمیلیا هزار 40 كه 5

 سال طول در میاسال شورای مجلس و شده تعدیل رقم این شودمی پیشنهاد لذا شد، نخواهد محقق زیاد

 بیاورد. عملبه را ایسرمایه یهادارایی تملک یهاطرح واگذاری موانع رفع جهت الزم هایپیگیری

با استفاده از  یمشاركت بخش خصوص یرا برا یدولت روش«( 19»بودجه )تبصره  حهیدر ال .9

 حهیال نکهیكرده است. با مالحظه ا ینیبشیپ یعمران یهاطرحاتمام  یبرا یمنابع صندوق توسعه مل

شدن است و با توجه به  ییحال نهاپس از چند سال مطالعه در دولت در یـ خصوص یعموممشاركت 

 حهیال قیاز طر دیو بلندمدت با یعدبُامر چند نیكه آیا ا ردیبگ میتصم دیآن، مجلس با عاد گستردهاب

شدن  ییاجرا سالهیک یقانون بودجه، الزامات و ابزارها یهاتیبا توجه به ظرف نکهیا ایشود  یریگیمجزا پ

و  یخصوص-یاركت عمومهای مشاستفاده از روش یبرا از منظر كارشناسیكند.  بیرا تصو حهیآن ال

 رغمیتبصره عل نیتواند راهگشا باشد. در ایای نمهای موقت بودجهصرف اتکا به تبصره هاطرح یواگذار

)موضوع  مطرح شده است ابندیسال ادامه  30تا  دیكه شا بلندمدت یتعهدات بودجه،ساله بودن قانون کی

بند  زیو ن1391 سال قانون بودجه« 102»د گذشته مانند بن یهاسالتجربه (. «19»تبصره  «6»بند 

 قیبودند( و عدم توف 1397 سال بودجه حهیال «19» تبصره هی)كه شب 1392 سال قانون بودجه «126»

به  یی عمرانهاطرحو بلندمدت  دهیچیحل مسئله پ یبرا دی. لذا نبادعاستم نیبر ا یآنها شاهد

اقدامات  تیها با دقت و جدتبصره نیدر ا نکهیا داشت مگر یچندان دیای امهای موقت بودجهتبصره

 .كرد یریگیو پ ینیبشیحل مشکل را پبرای  سالهیک یضرور
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