ماده واحده

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

چهل و رشت میییوو ( )8.005.021.048.000.000ریال و از حیث رپینهرا و سای ن داختررا

ماده واحده
بودجه سال  1396کل کشور از حیث منابع بالغ بر یرازد میییروو و ناد ر و بیسرت و
چهرررار ررررپار و ناد ر ر و

رررت و نرررند میییرررارد و ده ر ر و

رررت و دررره میییررروو

( )11.524.565.969.000.000ریال و از حیث م ارف بالغ ب یازد میییوو و ناد
چهرررار ررررپار و ناد ر ر و

رررت و نرررند میییرررارد و ده ر ر و

( )11.524.565.969.000.000ریال به

بررالغ ب ر رشررت میییرروو و نررند رررپار و بیسررت و یررک میییررارد و چهررل و رشررت میییرروو
( )8.005.021.048.000.000ریال .

و بیسرت و

رررت و دررره میییررروو

ح زی است 

الف -منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآم را و واگذاری دارایریررای سر مایهای و
مالی و م ارف بودجه عمومی دولت از حیث رپینهرا و تمیک داراییررای سر مایهای و مرالی
بالغ ب سه میییوو و ده

و رشتاد و رشت رپار و ناد

و سی و یک میییارد و سی

و سی

و نند میییوو ( )3.988.531.335.000.000ریال امل 
 -1منابع عمومی بالغ ب سه میییوو و چهارص و

ت و رفت رپار و ناد

و بیسرت

و یک میییارد ( )3.467.521.000.000.000ریال.
-2درآم اخت اصی وزارتخادهرا و مؤسسات دولتی بالغ ب ناد
د میییارد و سی
ب -بودجه

و بیست و یک رپار و

و سی و نند میییوو ( )521.010.335.000.000ریال .
کترای دولتی ،بادک را و مؤسسات ادتفاعی وابسته بره دولرت از لحراظ

درآم را و سای منابع تأمین اعتبار بالغ ب رشت میییوو و نند رپار و بیسرت و یرک میییرارد و
( -1قسمت دوم)

ماده واحده

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

تغیی ات) میبا .

تفریغ ماده واحده
بودجه سال  1396کرل کشرور

ب اساس دتاید حاصل از تف یغ بودجه ،مبالغ ن داختی بابت م ارف عمرومی دولرت کره

و چهار رپار و چهارص و ده میییارد و چهارص و رج میییروو

امل ماد وجو م فدش ادتقالیافته به سال  1397دیپ میبا  ،برالغ بر سره میییروو و

( )12.904.409.418.000.000ریال (ح ود ( )%113/4نیش بینی منابع بودجه کل کشور نس از

ررت و درره میییررارد و چهارصرر و سرری میییرروو

ب اساس دتاید حاصل از تف یغ بودجه ،منابع وصول
بالغ ب دوازد میییوو و ده

یک رر و بیسررت رررپار و چهارصرر و

و رشرتاد و نرند

( )3.120.469.430.000.000ریال (ح ود ( )%85/4ب آورد م ارف عمومی دولت نس از اعمال

رپار و دویست و بیست و سه میییارد و رشتاد و رفرت میییروو ()12.785.223.087.000.000

تغیی ات) و رمچنین م ارف ادجام

تو

ریال (ح ود ( )%110/7ب آورد م ارف بودجه کل کشور نس از اعمال تغیی ات) است.

یک رپار و بیست و رشت میییارد و ش

اعمال تغیی ات) و مبالغ ن داختی بابت م ارف بالغ ب دوازد میییوو و رفت

منابع وصول

عمومی دولت معادل سه میییروو و دویسرت و سری و رشرت ررپار و
و رشتاد و ش میییوو ( )3.238.059.786.000.000ریال (حر ود

کترای دولتی ،بادکرا و مؤسسات ادتفاعی وابسرته بره دولرت نرس از کسر ارقرام دوبرار

برالغ بر سی ر و

و رفتاد و یک میییرارد

( )%93/4نیشبینی منابع عمومی دولت) و درآم رای اخت اصی وصول

ررت و دو رررپار و ش ر و بیسررت و چهررار میییررارد و ناد ر و رشررتاد و یررک میییرروو

منظور
و

میبا  .منابع تحققیافته

کترای دولتی ،بادکرا و مؤسسات ادتفاعی وابسته به دولت نس

از کس ارقام دوبار منظور

و بیست و چهرار ررپار و ش ر و

 ،بالغ ب ده میییوو و رشت

 ،بالغ ب ده میییوو و رشت

و بیست و چهار رپار و ش

ت و ش میییوو ( )9.824.671.066.000.000ریرال (حر ود ( )%125بر آورد م رارف
کترای دولتی ،بادک را و مؤسسات ادتفراعی وابسرته بره دولرت نرس از اعمرال تغییر ات)

( )362.624.581.000.000ریرال (حر ود ( )%69/6نریشبینری درآمر رای اخت اصری دولررت)

نیشبینی منابع

و ش میییروو ( )361.028.606.000.000ریرال

(حر ود ( )%71/8ب ر آورد م ررارف اخت اصرری نررس از اعمررال تغیی ر ات) مرریبا ر  .م ررارف

ننجا و ده میییارد و رفت

رفتاد و یک میییارد و

از محل درآم رای اخت اصی بالغ ب سی

و

میبا .

ت و ش میییوو ( )9.824.671.066.000.000ریال (ح ود ()%125

کترای دولتی ،بادکرا و مؤسسات ادتفاعی وابسته به دولت نس از اعمرال
( -2قسمت دوم)

میپاو نیش بینی ،تغیی ات و تحقق منابع و م ارف بودجه سرال  1396کرل کشرور بره
ح ج ول مار ( )1میبا :

ماده واحده

گزارش تفريغ بودجه سال 1396
تفريغ «خالصه بودجه سال  1396كل كشور»

(مبالغ به میییوو ریال)

ج ول مار ()1
منابع

عنوان

مصارف

پيشبيني طبق
قانون بودجه

افزایش
(کاهش)

پيشبيني پس
از اعمال تغييرات

صورتحساب
عملكرد

تفریغ

درصد
ستون
( )5به ()3

() 1

() 2

() 3

() 4

() 5

() 6

عنوان

برآورد طبق
قانون بودجه

افزایش
(کاهش)

برآورد پس از
اعمال تغييرات

صورتحساب
عملكرد

تفریغ

() 7

درصد
ستون

تفاوت
ستون()5
با ستون ( )11( )11به ()9

() 8

() 9

()10

()11

()12

()13

23،536،521

2،561،729،995

2،410،913،933

2،435،887،531

()721،734،207

95/1

()1

درآم را

1،740،961،997

0

1،740،961،997

1،541،209،603

1،714،153،324

98/5

رپینهای

2،538،193،474

واگذاری داراییرای س مایهای

1،189،515،001

0

1،189،515،001

906،965،084

922،876،904

77/6

تمیک داراییرای س مایهای

713،677،525

واگذاری داراییرای مالی

537،044،002

0

537،044،002

411،355،410

601،029،558

111/9

تمیک داراییرای مالی

215،650،001

3,467,521,000

0

3,988,531,335

0

()1

728،586،064

14،908،539

418،351،264

413،474،755

504،525،640

57/4

()1

365،008،646

149،358،645

266،230،635

202،861،205



جمع منابع عمومي دولت
درآم رای اخت اصی دولت
منابع بودجه عمومي دولت

521،010،335

منابع کترای دولتی ،مؤسسات ادتفاعی وابسته به ()4
دولت و بادکرا ب وو کس ارقام دوبار منظور
()1-5
کس می ود:

10،284،049،562

ارقام دوبار منظور

2،279،028،514

منابع کترای دولتی ،مؤسسات ادتفاعی وابسته به
دولت و بادکرا نس از کس ارقام دوبار منظور

8،005،021،048

جمع
کس می ود:
ارقام دوبار منظور
منابع بودجه کل کشور 

3,238,059,786 2,859,530,097 3,467,521,000

521،010،335
( )3

355،127،217

()3

()31،860،645
()1-5

()145،293،430

10،252،188،917

6،920،659،007

2،392،461،299

0

7،859،727،618

6،920،659،007

12،234،948،391
2،410،277،325

100/7

ارقام دوبار منظور

2،279،028،514

م ارف کترای دولتی ،مؤسسات ادتفاعی وابسته
به دولت و بادکرا نس از کس ارقام دوبار منظور

8،005،021،048

9،824،671،066

468،986،414

0
() 6

11,524,565,969

125

520،946،015

جمع

113/3

()2-5

468،986،414

521،010،335

111/1

()18،281،860
()3

()4

10،284،049،562
()1-5

()31،860،645
()1-5

()145،293،430

10،252،188،917

6،920،659،007

2،392،461،299

0

7،859،727،618

6،920،659،007

12,904,409,418 10,135,316,321 11,379,272,539

قبل از ارائه توضیحات الزم نی اموو ج ول مار ( ،)1ذکر موضروعات زیر ضر وری
میبا :

2،410،277،325

0

100/7

9،824،671،066

0

125
110/7

()2-5

0

468،986،414
() 6

مصارف بودجه کل کشور

12،234،948،391

0

()1-5

()2-5

0

71/8
83/7

()4

()1-5

113،432،785

85/4

119/3

119,186,331 13,306,169,102 10,308,656,024 12,017,780,798 24,228,415 11,993,552,383

468،986،414

() 6

360،747،124

()3

()2-5

کس می ود:
ارقام دوبار منظور

502،728،475

361،028،606

1،595،975

119,186,331 3,481,498,036 3,387,997,017 4,158,053,180 169,521,845 3,988,531,335

119/3

()1-5

()2-5

0

90/3

از محل درآم رای اخت اصی دولت
مصارف بودجه عمومي دولت

117,590,356 3,120,469,430 3,027,249,893 3,655,324,705 187,802,705 3,467,521,000

م ارف کترای دولتی ،مؤسسات ادتفاعی وابسته
به دولت و بادکرا نس از کس ارقام دوبار منظور
کس می ود:

13,425,355,433 10,135,316,321 11,848,258,953 )145,293,430( 11,993,552,383

()2-5

93/4

()4

()1-5

113،432،785

362،624،581

3,600,684,367 3,214,657,314 3,988,531,335

()2
جمع مصارف عمومي دولت

69/6

334،798،923

72/9

520،946،015

0

111/1

() 6

12,785,223,087 10,308,656,024 11,548,794,384 24,228,415 11,524,565,969

تحقق ار اف م دظ توزیع و رپینه دمای ؛ در ج ول مار ( )9قادوو بودجه سرال  1396کرل
کشور ،ذیل ردیف متف قه  550000-47تحت عنواو «اعتبار موضوع قادوو اسرتفاد متروازو از

الف) ب اساس قادوو استفاد متوازو از امکادات کشور و توزیع عادالده و رفرع تبعریو و

امکادات کشور و توزیع عادالده و رفع تبعیو و ارتقای سطح مناطق کمت توسعه یافتره» مبیرغ

ارتقای سطح مناطق کمت توسعه یافته ،دولت مکیرف برود اسرت معرادل سره درصر ( )%3از

یک میییوو ( )1.000.000ریال در قالب اعتبارات تمیک داراییرای س مایهای نیشبینی ر

اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیفرای مشخص ب ای م ارف معرین در راسرتای

است .سازماو ب دامه و بودجه کشور به منظور تحقق مفاد حکم قادوو مرذکور ،اقر ام بره کسر

( -3قسمت دوم)

ماده واحده

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

مبیررغ یک ر و رفر رررپار و چهارصر و رفترراد و رشررت میییررارد و سی ر و نررند میییرروو

ب) در ج ول مار ( )5قادوو بودجه سال  1396کرل کشرور تعر اد رش ( )6ردیرف

( )117.478.305.000.000ریررال از اعتبررارات رپینررهای ،تمیررک دارایرریرررای سرر مایهای و

دریافت و رشت ( )8ردیف اعتباری در ج اول مار ( )8و ( )9قادوو بودجه سال مذکور با مبیغ

اخت اصی دمود  ،لیکن از محل اعتبار ردیف متف قه فوقالرذک مبیرغ یک ر و دوازد ررپار و

است .سرازماو ب دامره و بودجره کشرور جهرت

رفت

یک میییوو ( )1.000.000ریال نیش بینی

و دود و دو میییارد ( )112.792.000.000.000ریال اعتبار تمیک داراییرای سر مایهای

تحقق مفاد حکم قوادین م بوط دسبت به افپایش اعتبار ردیفررای اعتبراری مرذکور از محرل

و رشرتاد و رش

کارش اعتبارات سای ردیفرا اق ام دمود  ،لیکن در خ وص منابع آدها اق امی ادجام د اد کره

و نند میییوو ( )4.686.305.000.000ریال کمت از مبیغ کارش یافتره ،توزیرع

این اق ام سازماو موجب ایجاد ع م تعادل در ردیفرای دریافرت و اعتبراری مپبرور گ دیر و

اعتبار صورت نذی فته است .این اق ام سازماو مپبور موجب کرارش سرقف اعتبرارات م روب

مبین عدم رعايت تقسیمات بودجهای قانون بودجه سال  1396كل كشور است .فه ست اطالعرات

بین دستگا رای اج ایی توزیع دمود  ،لذا در عمل مبیغ چهار رپار و ش
میییارد و سی

گ دی

ردیفرای دریافت و اعتباری مذکور و میپاو جابجایی اعتبار به

و مبین عدم رعايت مفاد حکم قانون صدرالذكر است.

ح ج ول مار ( )2است:
(مبالغ به میییوو ریال)

ج ول مار ()2
منابع
شماره
طبقهبندی 
  210111منابع موضوع بن (ج) تب
160162
310107
310109
110409

عنوان ردیف دریافت 
( )1قادوو بودجه  1396کل کشور 

عوارض موضوع ماد ( ) 65قادوو الحاق ب خی مواد به قادوو تنظیم بخشی از مق رات مرالی دولرت (-)2

( )%20سهم سازماو دوسازی ،توسعه و تجهیپ م ارس کشور 
در سال  1396
 ادتشار اوراق اسالمی جهت بازن داخت اصل و سود اوراق س رسی
ادتشار اسناد خپاده و سای اوراق اسالمی ب ای بازن داخت ب ریرای دولت از جمیه بر ری بره بادرکررا،

نیمادکاراو ه داریرا و ب ریرای م بوط به خ ی تضمینی مح والت است اتژیک کشاورزی 
 است داد حقوق ورودی کاالرای وارداتی موضوع بن (ب) تب ( )7

  310407تسویه حساب وام دریافتی از بادک م کپی ب ای واردات ف اورد رای دفتی (جمعی ر خ جی) 

مصارف
مبلغ

مبلغ

پيشبينيشده  جابجایي 

شماره

مبلغ

طبقهبندی 

وصولي

1

0

 15.204.405

 530100

1

0

 2.592.840

 530141

1

0

 50.000.000

 102004

1

0

 174.999.998

 101015

1

0

 1.556.431

 530152

0

 244.353.674

1

0

0



530087
550047
550105
جمع

نوع اعتبار 

عنوان ردیف اعتباری 

مازاد منابع ارزی دا ی از افپایش صادرات دفتخام میعادات گازی و خرالص صرادرات گراز دسربت بره منرابع
نیشبینی 
سازماو دوسازی ،توسعه و تجهیپ م ارس کشور -اعتبارات موضوع بن (ب) ماد ( )65قرادوو الحراق مروادی
به قادوو تنظیم بخشی از مق رات مالی دولت ( )2
از محل ادتشار اوراق ج ی 
بازن داخت اصل و سود اوراق س رسی
تسویه ب ری رای دولت از جمیه با بادک را ،نیمادکاراو ه داری را و ب ری رای م بوط بره خ یر تضرمینی
مح والت است اتژیک کشاورزی 
است داد حقوق ورودی و کاالرای وارداتی موضوع مواد ( )66و ( )68قادوو امور گم کی 


اعتبارات موضوع ماد ( )73قادوو ب دامه شم توسعه به دسبت  %50سهم وزارت به ا ت ،درماو و آمروز
نپ کی %30 ،سهم وزارت ورز و جواداو و  %20سهم وزارت آموز و ن ور
اعتبارات موضوع استفاد متوازو از امکادات کشور و توزیع عادالده و رفرع تبعریو و ارتقرای سرطح منراطق
کمت توسعهیافته و تحقق نیش فت و ع الت
اعتبارات موضوع بن (ج) ماد ( ) 24فادوو الحاق مواردی به قادوو تنظیم بخشی از مق رات مرالی دولرت ()2
م وب 1393



( -4قسمت دوم)



جمع 

مبلغ

مبلغ

پيشبينيشده  جابجایي 

تمیک داراییرای س مایهای 

1

( )1

تمیک داراییرای س مایهای 

1

 2.575.839

تمیک داراییرای مالی 

1

 49.999.999

تمیک داراییرای مالی 

1

 46.164.542

رپینهای 

1

 1.556.431

رپینهای /
تمیک داراییرای س مایهای

1

7.260.032

تمیک داراییرای س مایهای 

1

112.792.000

1

1.603.942



رپینهای








 221.952.784


ماده واحده

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

ج) سازماو ب دامه و بودجه کشور ب اساس ماد ( *)10قادوو تنظریم بخشری از مقر رات

بحرر او ،مبیررغ ننجررا رررپار و سی رر و رشررتاد و درره میییررارد و یک رر و درره میییرروو

و ننجا میییروو

( )50.389.109.000.000ریال ب وو کارش از سای اعتبارات ،به س جمع اعتبارات رپینرهای و

( )22.477.750.000.000ریال ب وو کارش از سای اعتبارات ،به س جمع اعتبارات رپینرهای و

تمیک داراییرای س مایه ای اضافه دمود که این اق ام سازماو موجب افپایش سقف اعتبرارات

مالی دولت ،مبیغ بیست و دو رپار و چهارص و رفتاد و رفت میییارد و رفت

تمیک داراییرای س مایه ای اضافه دمود که این اق ام سازماو موجب افپایش سقف اعتبرارات
رپینهای و تمیک داراییرای س مایهای به

ح ردیف ( )6ج ول مار ( )3گ دیر

و مبيین

رپینهای و تمیک داراییرای س مایهای به

ح ردیف ( )7ج ول مار ( )3گ دیر و

مبيین

عدم رعايت سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال  1396كل كشور است.

رر) سازماو ب دامه و بودجه کشور در سال  1396ب اساس مفاد جرپ ( )1بنر (ط) مراد

عدم رعايت سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال  1396كل كشور است.

د) سازماو ب دامه و بودجه کشور ب اساس ماد ( **)12قادوو تشکیل سرازماو مر ی یت

( ***)28قادوو الحاق ب خی مواد به قادوو تنظیم بخشی از مق رات مالی دولرت ( ،)2اقر ام بره
جابهجایی اعتبار بین اعتبار ط حرای تمیک داراییرای س مایه ای من رج در قادوو بودجه سال
مپبور دمود است .میپاو افپایش صورت گ فته معادل مبیغ یکهرپار و چهرل و چهرار میییرارد و

* قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
ماده ( :)10به دولت اجاز داد می ود ب ای نیشآگاریرا ،نیشگی ی ،ام ادرسادی ،بازسرازی و دوسرازی منراطق آسریبدیر از
حوادث غی مت قبه از جمیه سیل ،زلپلره ،سر مازدگی ،تگر ط ،طوفراو ،نیشر وی آب دریرا ،آفرتررای ف اگیر مح روالت کشراورزی و
انی میرای دامی ،اعتبار مورد دیاز را در لوایح بودجه ساالده منظور دمای .
سازماو م ی یت و ب دامهریپی کشور و وزارت کشور با رمارنگی دسرتگا ررای ذیربر کمرکررای بالعروض را بر ای ن داخرت
خسارتدی گاو به ط یقی تعیین می کنن که سهم اعتبار اق امات بیمه در جب او خسارت دا ی از حوادث غی مت قبره یاد ر دسربت بره
کمکرای بالعوض ،ساالده افپایش یاب و با نو ش بیمهای کامل به ت رید کمکرای بالعوض حذف ود .
به دولت اجاز داد می ود در صورت وقوع حوادث غی مت قبه از جمیه خشکسالی ،سیل و مادن آورا تا معادل یک درصر ( )%1از
بودجه عمومی ر سال را از محل افپایش تنخوا گ داو خپاده موضوع ماد ( )1این قادوو تأمین و رپینه دمای  .تنخوا مذکور حر اکر ترا
نایاو رماو سال از محل ص فهجویی در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجه ساالده تسویه خوار .
آییندامه اج ایی این ماد بنا به نیشنهاد مشت ك سازماو م ی یت و ب دامهریپی کشور و وزارت کشرور بره ت رویب ریورت وزیر او
خوار رسی .
** قانون تشكيل سازمان مدیریت بحران:
ماده ( :)12به دولت اجار داد می ود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوادح نیشبینیدش معادل یک و دو درم درص
( )%1/2از بودجه عمومی ر سال را از محل افپایش تنخوا گ داو خپاده تأمین کن تا به صورت اعتبارات خارج از مول با نیشنهاد
ورای عالی و تأیی رییسجمهور رپینه گ دد.

چهارص و رشتاد و یک میییوو ( )1.044.481.000.000ریال بیش از میپاو کرارش اعتبرارات
ط حرای مورددظ بود کره مبین عدم رعايت مفاد حکم جزء فوقاليذكر اسيت .اقر ام مرذکور
موجب افپایش سقف اعتبارات تمیک داراییرای س مایهای م وب گ دی است.
با توجه به موارد مط وحه در بن رای (الف) لغایت (رر) ،سازماو ب دامه و بودجه کشرور در
*** قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (:)2

جزء ( )1بند (ط) ماده ( :)28اعتبار ط حرای تمیک داراییرای س مایهای منر رج در قروادین بودجره سرنواتی حر اکر د درصر
( )%10از محل کارش اعتبارات سای ط حرای من رج در قوادین مذکور با تأیی سازماو م ی یت و ب دامهریرپی کشرور و در قالرب سرقف
اعتبار کل ط ح قابل افپایش است و عوامل اج ایی ط حرای مذکور با رعایت ماد ( )22قادوو ب دامره و بودجره م روب  1351ادتخراب
می ود

( -5قسمت دوم)
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سال  1396مجموعاً مبیغ یک

ماده واحده

و

ت و ده رپار و ناد

و بیست و یک میییارد و رشت ر

و چهل و نرند میییروو ( )169.521.845.000.000ریرال بریش از اعتبرار م روب تعر ادی از
ردیف را (به

ح ج ول مار سه) ،بودجه عمومی دولت را بین دسرتگا ررای اج ایری توزیرع

دمود است.

( )2.354.000.000.000ریال از محل اجپا ردیف مذکور اخت اص یافته و ن داخت
جهت افپایش میپاو استفاد

کترا از بودجه عمومی

که به

دولت مبین عدم رعايت مفاد مياده )2

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

و) در نیوست مار سه قادوو بودجه سال  1396کل کشور ،تع اد د ()10
تحت عنواو

اضررافه گ دی ر و جمع راً در سررال  1396مبیررغ دو رررپار و سی ر و ننجررا و چهررار میییررارد

ز) به منظور بازن داخت و تسویه اسناد خپاده اسالمی س رسی

کت دولتی

موضروع تب ر ررای

کترای زیاود درج گ دی که در بودجه آدها مبیغ بیسرت ررپار و دویسرت و

( )36و ( )37ماد واح قادوو بودجه سال  1395کل کشور ،سرازماو ب دامره و بودجره کشرور

ت و سه میییوو ( )20.220.963.000.000ریال بابت کمرکزیراو

رت

بیست میییارد و ده

و

مجوز ب دا ت مبیغ

و

ت و سه رپار و سی

رت و نرند میییرارد و ش ر و

کت

میییوو ( )63.365.660.000.000ریال از سر جمع درآمر رای عمرومی (بر وو تعیرین ردیرف

کت ص رالذک مبیغ رف ررپار و ناد ر و

اعتباری م بوط و ابالغ تخ یص اعتبار از آو محل) توسر خپادرهداری کرل کشرور را صرادر

ننجا و ده میییارد و چهارص و چهرل و رش میییروو ( )17،559،446،000،000ریرال بابرت

را از س جمع درآم رای عمومی ب دا رت و

از محل منابع عمومی دولت نیش بینی

است .در عمل تع اد یک

در سال  1396زیاود گ دی اد که به د ()10

کمک زیاو از محل منابع عمومی دولت ن داخت
( )16ذیل ردیف  520000تحت عناوین «کمکزیاو

و رشتاد ()180

اسرت .رمچنرین در قالرب اجرپا ( )15و

در وجه سازماو ف ابورس جهت ن داخت به دارد گاو اسرناد مرورددظ کارسرازی دمرود اسرت.

کترای آب منطقهای» و «کمکزیاو

 ،مبيین عيدم رعاييت جيداول و

ر ر کتررررای آب و فاضرررالب روسرررتایی» جمعر راً مبیرررغ دو ررررپار و سی ر ر میییرررارد
( )2.300.000.000.000ریال اعتبار نیشبینی

دمود است .خپادهداری کل کشور دیپ مبیغ یاد

اخت اص بخشی از منابع عمومی دولت به

رديفهای مصارف ماده واحده قانون بودجه سال  1396كل كشور است.

با توجه به ج ول مار ( )1دکات زی قابل ذک است:

که ب اساس مفاد حکرم جرپ ( )2بنر (ط)

 -1تغیی ات اعتبارات رپینهای ،تمیک داراییرای س مایهای ،تمیک داراییرای مرالی و

ماد ( )28قادوو الحاق ب خی مواد به قادوو تنظیم بخشری از مقر رات مرالی دولرت ( ،)2مبیرغ
ننجا و چهار میییارد ( )54.000.000.000ریال به س جمع اعتبار ردیرف متف قره 520000-16

ح فروق الرذک

اخت اصی به

( -6قسمت دوم)

ح ج ول مار ( )3است:

ماده واحده

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

(مبالغ به میییوو ریال)

ج ول مار ()3
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

شرح

هزینهای
( )36ماد واح قادوو بودجه سال  1395کل کشور

تملك
دارایيهای
سرمایهای

نوع اعتبار
تملك
دارایيهای
مالي

اختصاصي

جمع

تسویه ب ریرای دولت از جمیه به بادکرا ،نیمادکاراو ،ه داریرا و ب ریرای م بوط به خ ی تضمینی مح والت است اتژیک کشاورزی موضوع تب
از محل ردیف تمیک داراییرای مالی 101015
0
49،999،999
0
0
از محل ادتشار اوراق ج ی
بازن داخت اصل و سود اوراق س رسی
49,999,999
0
0
2،575،839
0
سازماو دوسازی ،توسعه و تجهیپ م ارس کشور -اعتبارات موضوع بن (ب) ماد ( )65قادوو الحاق موادی به قادوو تنظیم بخشی از مق رات مالی دولت ()2
2,575,839
کارش اعتبارات بودجه عمومی به منظور توسعه ،نیش فت و ارتقا سطح مناطق کمت توسعهیافته موضوع ماد ( ) 180قادوو ب دامه ننجساله ننجم توسعه جمهوری اسرالمی ایر او و قرادوو اسرتفاد متروازو از
0
()53،088،921( )46،107،525
()117,478,306( )18،281،860
امکادات کشور
0
0
112،792،000
0
اعتبارات موضوع قادوو استفاد متوازو از امکادات کشور و توزیع عادالده و رفع تبعیو و ارتقای سطح مناطق کمت توسعهیافته و تحقق نیش فت و ع الت (جپ  47ردیف متف قه )550000
112,792,000
0
0
14،221،750
8،256،000
افپایش اعتبارات رپینهای و تمیک داراییرای س مایهای به استناد ماد ( )10قادوو تنظیم بخشی از مق رات مالی دولت ب وو کارش سای اعتبارات
22,477,750
0
0
25،830،936
24،558،173
افپایش اعتبارات رپینهای و تمیک داراییرای س مایهای به استناد ماد ( )12قادوو تشکیل سازماو م ی یت بح او ب وو کارش سای اعتبارات
50,389,109
0
0
1،044،481
0
جابهجایی اعتبار به استناد مفاد جپ ( )1بن (ط) ماد ( )28قادوو تنظیم ب خی مق رات مالی دولت ()2
1,044,481
53،194،104
()87،195،151
34،001،047
جابهجایی اعتبار به استناد مفاد جپ ( )2بن (ط) ماد ( )28قادوو تنظیم ب خی مق رات مالی دولت ()2
0
0
بن (ج) ماد ( ) 24قادوو الحاق ب خی مواد به قادوو تنظیم بخشی از مق رات مالی دولت ( - )2کارش اعتبارات رپینهای و تمیک داراییرای س مایهای ب وو رعایت مح ودیتررای جابرهجرایی در اعتبرارات
0
()1.272.395
()331.547
()1.603.942
0
مذکور دا ی از ص ور احکام قطعی دادگا را و  ...توس سازماو ب دامه و بودجه کشور
0
0
0
1.603.942
اعتبارات موضوع اج ای بن (ج) ماد ( )24قادوو الحاق ب خی مواد به قادوو تنظیم بخشی از مق رات مالی دولت ()2
1.603.942
0
0
0
1،556،431
است داد حقوق ورودی و کاالرای وارداتی موضوع مواد ( )66و ( )68قادوو امور گم کی
1,556,431
169.521.845 )18,281,860( 149,358,645 14.908.539 23.536.521
جمع کل

 -2از جمیه دالیل فپودی منابع ب م ارف عمومی دولت ،میتواو به موارد زیر ا رار
دمود:

0

0

46،164،542

0

46,164,542

مذکور به عنواو وصولی ،در صورتحساب دریافت و ن داخت گم ك جمهروری اسرالمی ایر او
ثبت و منظور گ دی  ،لیکن سازماو ب دامه و بودجه کشور میپاو تخ یص اعتبار ردیف متف قه

 -1-2در قادوو بودجه سال  1396کل کشرور ذیرل ردیرف درآمر ی  110406جهرت

 530000-78را در سقف اعتبار م وب ،به مبیرغ رش ررپار میییرارد ()6،000،000،000،000

اعمال معافیترا در حقوق ورودی کاالرا مبیغ ش رپار میییارد ( )6،000،000،000،000ریال

ریال ابالغ دمود و توس گم ك جمهوری اسالمی ای او اعمال حساب گ دی که موضوع در

نیشبینی

 ،در حالی که میپاو واقعی تخفیفات و معافیترای اعمرال ر توسر گمر ك

جمهوری اسالمی ای او (ب اساس آخ ین اطالعات مأخوذ ) بالغ ب چهل و سه رپار و ش ر
و

ت و دو میییارد و ناد

و دود و سه میییوو ( )43.662.593.000.000ریال بود که مبیغ

گپار

تف یغ بن (د) تب

( )6ماد واح قادوو بودجه سرال  1396کرل کشرور ،درج ر

اسرت .پیشنهاد میشود در قوانین بودجه سنوات آتی ،درآمد و اعتبار جمعی ي خرجی مربوط بيا
توجه به عملکرد واقعی سال قبل ،پیشبینی گردد.

( -7قسمت دوم)
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 -2-2مبیغ سی

ماده واحده

و چهل و نند ررپار میییرارد ( )345.000.000.000.000ریرال اوراق

مشارکت ،صکوك م ابحه ،اوراق سیف و اسناد خپادره اسرالمی مطرابق مجوزررای منر رج در
قادوو بودجه سال  1396کل کشور جهت تأمین منابع عمومی دولت منتش

ح ج ول مار ( )4است:

1
2
3
4

(مبالغ به میییوو ریال)
نوع اسناد  /مبلغ اسناد  /اوراق
واگذارنشده
اوراق
4،159،284
اسناد خپاده
1،159،797
اوراق مشارکت
3،619،291
اسناد خپاده

مأخذ قانوني
بن (ب) تب ( )5ماد واح قادوو بودجه سال  1396کل کشور
بن (ج) تب ( )5ماد واح قادوو بودجه سال  1396کل کشور
بن (رر) تب ( )5ماد واح قادوو بودجه سال  1396کل کشور
بن (و) تب ( )16ماد واح قادوو بودجه سال  1396کل کشور (تنفیذ تب
قادوو بودجه سال  1395کل کشور)
جمع

 -3-2مبیغ

ت و سه رپار و سی

و

( )36مراد واحر

اسناد خپاده

2،735،951
11,674,323

رت و نرند میییرارد و ش ر و

رت

میییوو ( )63.365.660.000.000ریال از س جمع درآم رای عمرومی توسر خپادره داری کرل
کشور ،جهت تسویه اسناد خپاده اسالمی موضوع تب
بودجه سال  1395کل کشور ن داخت

 -3با توجه به اصالح بودجه ب خی از

کترای دولتی ،بادکرا و مؤسسرات ادتفراعی

وابسته به دولت ر موضوع ماد ( )2قادوو تنظیم بخشی از مق رات مالی دولت ر بودجه م وب
دستگا رای اج ایی مذکور کارش یافته است.

ج ول مار ()4
ردیف

عمومی دولت ،م بوط به ماد وجو م فدش سال  1396است.

که بخشری از

اوراق مذکور به ذیدفعاو واگذار دش است .اطالعات م بوط به اوراق و اسناد خپادره اسرالمی
واگذاردش به

و ش

و سی و دو میییوو ( )3.953.632.000.000ریال از مابهالتفاوت جمع منابع و م ارف

رای ( )36و ( )37مراد واحر قرادوو

که در م ارف بودجه عمومی درج دگ دی است.

 -4بودجه تع اد سی

وابسته به دولت در نیوست مار سه قادوو بودجه سال  1396کل کشور درج گ دی که مبالغ
نیش بینی منابع و م ارف آدها در نیوست مذکور منعکس
بودجه تع اد چهار ()4
و رفتاد و ده ()379

کت از

واگذار

است .الزم بره ذکر اسرت ،کره

کت رای مپبور صف ریال درج گ دی است .از تع اد سی

کت دارای بودجه من رج در نیوست مپبور ،تع اد ()8

مالی بود و در تع اد رفت ()7

کت فاق گ د

کت دیپ بریش از ننجرا و یرک درصر ( )%51سرهام دولرت

 ،لذا اطالعات مالی آدها در ستوورای مار ( )5و ( )11جر ول رمار ( )1لحراظ

دش است.

 -4-2با توجه به اینکه در بخش م ارف عمومی دولرت بر اسراس اطالعرات تف یرغ
بودجه ،خالص ن داختی دستگا رای اج ایی و ماد وجو م فدش ادتقالیافته به سال بعر
(مطابق مجوز رای قادودی موجود) درج گ دی  ،لذا مبیغ سه رپار و ده

و رشتاد و سه ()383

کت دولتی ،بادرک و مؤسسره ادتفراعی

و ننجا و سه میییارد
( -8قسمت دوم)

 -5ارقام دوبار منظور

امل:

 -1-5مبالغی است که در منابع و م ارف
کترای زی مجموعه آدها درج

است.

کترای مادرتخ

ی و منابع و م رارف

ماده واحده

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

 -2-5مبالغی که در بودجه عمومی و بودجه
ادتفاعی وابسته به دولت ( امل مالیات
( )%50سود ویژ

کترای دولتی ،بادرکررا و مؤسسرات

کترای دولتری سرودد و بادرکررا ،ننجرا درصر

اطالعات در صورتحساب عمیک د ،ثبت ارقامی که در صورترای مالی درج دش و ثبت وجو
دامشخص یا مک ر اطالعات در صورتحساب عمیک د میبا .
 -1-6در صورتحساب عمیکر د بودجره سرال  1396کرل کشرور ،تمرام یرا بخشری از

کترای دولتی و بادکرا ،سود سهم دولت در ر کت میری دفرت ایر او،

ن داختی از محل اعتبارات رپینه ای بودجه عمومی دولرت از جمیره کمرکزیراو ر کتررای

اطالعات عمیک د مالی تع ادی از دستگا رای اج ایی به

دولتی ،سهم منابع عمومی دولت جهت ط حرای تمیک داراییررای سر مایهای ر کتررای

است:

دولتی و مؤسسات ادتفاعی وابسته به دولت ،منابع حاصل از دریافرت وامررای داخیری موضروع

ج ول مار ()5
عنوان بخش بودجهای
دریافترای عمومی
دریافترای اخت اصی
اعتبارات رپینهای
اعتبارات تمیک داراییرای س مایهای
اعتبارات تمیک داراییرای مالی
اعتبارات اخت اصی

ماد ( )32قادوو ب دامه و بودجه ،دیم درص درآم مشمول مالیات بادرکررای دولتری موضروع
قادوو تهیه مسکن ب ای اف اد کمدرآم  ،منابع حاصل از ر فمن ک دو یاراده حاملرای اد ژی و
بیمه سهم کارکناو دولت) ،تک ار

است.

ح ج ول مار ( ،)5منعکس دش

تعداد دستگاه اجرایي







(مبالغ به میییوو ریال)
مبلغ
72.050.434
7.574.598
 




 -6دیواو محاسبات کشور در اج ای ماد ( )104قادوو محاسبات عمومی کشرور ،نرس

 -2-6در صورتحساب عمیک د بودجه سال  1396کل کشور مبرالغی درج گ دیر کره

از تطبیق اطالعات تف یغ بودجه با اطالعات صورتحساب عمیک د ساالده بودجه کرل کشرور و

قابل ناسایی ب ای دیواو محاسبات کشور دبود و یرا بره صرورت تکر اری درج گ دیر کره

ناسایی مغای ترای موجود ،عیل موج مغای تررا را بره تفکیرک بخرشررای بودجرهای در
گپار

تف یغ بودجه کل کشور تبیین دمود است؛ با توجره بره ب رسری مغرای تررا و دقرائص

صورتحساب مذکور ،عم دالیل ب وز مغای ت فیمابین اطالعات فوقالذک دا ی از عر م درج
بخشی از وصولی دریافترای دارای نیشبینری ،عر م درج وصرولی دریافرتررایی کره بر ای
دستگا خاصی نیشبینی دمی رود ،ثبرت داصرحیح دروع اعتبرارات ،عر م ادعکراس بخشری از

فه ست آو به

ح ج ول مار ( )6است:

ج ول مار ()6
عنوان بخش بودجهای
دریافترای عمومی
دریافترای اخت اصی
اعتبارات رپینهای
اعتبارات تمیک داراییرای س مایهای
اعتبارات تمیک داراییرای مالی
اعتبارات اخت اصی

( -9قسمت دوم)

تعداد دستگاه اجرایي







(مبالغ به میییوو ریال)
مبلغ

 
 

37،799،373
11،452،372
4،534،595

 

ماده واحده

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

 -7ب اساس صورتحساب عمیک د بودجه سال  1396کل کشرور ،تعر اد دسرتگا ررای

سوم گپار

اج ایی «حساب د اد » و «حساب واخواری» موضوع بن رای ( )1و ( )4ماد ( *)4قادوو تف یغ
بودجه سالرای نس از ادقالب ،به

ح ج ول مار ( )7است:

ج ول مار ()7
عنوان بخش بودجهای
اعتبارات رپینهای
اعتبارات تمیک داراییرای س مایهای
اعتبارات تمیک داراییرای مالی
اعتبارات اخت اصی
بودجه کترای دولتی ،بادکرا و مؤسسات ادتفاعی وابسته به دولت

تعداد دستگاههای اجرایي
حساب نداده
40
82
0
21
72

حساب واخواهي
53
85
0
19
0

الزم به ذک است ،اسامی دستگا رای «حساب د اد » و «حساب واخواری» در گپار
تف یغ ب اساس تقسیمات بودجهای موضوع ماد ( )104قادوو محاسبات عمومی کشور (قسمت

* قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقالب:
ماده ( :)4ر گا بعضی از دستگا رای مذکور در این قادوو دسخ حساب دهایی و یا حساب و صورترای مالی ر یرک از سرنوات
م بوط را در مهیترای تعیین به وزارت امور اقت ادی و دارایی ارسال دنماین وزارت مپبور مکیف است به ح زی عمل دمای .
1ر فه ست دستگا رای موضوع این ماد را به ضمیمه صورت حساب عمیک د ساالده بودجه کل کشرور تنظیمری رر سرال جهرت
ب رسی و تعقیب موضوع و اق امات قادودی به دیواو محاسبات کشور ارسال دمای .
4ر در مواردی که تهیه حساب درآم و رپینه م بوط به اعتبارات جاری و س مایهگذاری ثابت و اخت اصی منظرور در قرادوو بودجره
ر سال ب خی از دستگا را جپئاً و یا کالً ب طبق عناوین و تقسیمبن ی من رج در قادوو بودجه سال م بوط (ب دامه ،مواد رپینه ،طر ح در
مورد رپینه و طبقهبن ی درآم را) به عیت ع م رعایت موازین م بوط مق ور دبا وزارت امور اقت ادی و دارایی مجاز است ارقام رپینره،
نیشن داخت ،عییالحساب و درآم این قبیل موارد را از صورتحسابرای م بوط استخ اج و به صورت یک قیم در صورترای منضم به
صورت حساب عمیک د ساالده بودجه کل کشور سال مورددظ منظور و فه ست دستگا رای متخیف موضوع این بنر را جهرت ب رسری و
تعقیب و اق امات قادودی رم ا صورتحساب عمیک د ساالده بودجه کل کشور به دیواو محاسبات کشور ارسال دمای .

( -10قسمت دوم)

تف یغ بودجه کل کشور) درج

است.

