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و بازار   1396 سال بررسی الیحه بودجه 

 سرمایه

 به نام خدا
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 1396الیحه بودجه 
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 1396الیحه بودجه 

 تصاویر کالن منابع و مصارف

 ارقام به هزارمیلیارد ریال

رشد  
 )درصد(

الیحه  
1396 

قانون  
 مصارف 1395

رشد  
 )درصد(

الیحه  
1396 

قانون  
 منابع   1395

 درآمدها 1574 1596 1.4 هزینه ها 2138 2364 10.6
 واگذاري دارایی هاي سرمایه اي 791 1161 46.9 تملک دارایی هاي سرمایه اي 575 627 9.1
-9.7  واگذاري دارایی هاي مالی 580 443 23.6- تملک دارایی هاي مالی 232 209 

 جمع منابع عمومی دولت 2944 3200 8.7 جمع مصارف عمومی دولت 2944 3200 8.7

از محل درآمدهاي اختصاصـی   411 511 24.4
 درآمدهاي اختصاصی دولت 411 511 24.4 دولت

 منابع بودجه عمومی دولت 3355 3711 10.6 مصارف بودجه عمومی دولت 3355 3711 10.6

10.8 7656 6828 
مصارف شـرکت هـاي دولتـی،    
مؤسسات انتفـاعی وابسـته بـه    

 دولت و بانک ها
10.8 7565 6828 

ــی،   ــاي دولت ــرکت ه ــابع ش من
مؤسسات انتفـاعی وابسـته بـه    

 دولت و بانک ها
 جمع 10183 11277 10.7 جمع 10183 11277 10.7

کسر می شود ارقامی که دوبـار   398 427 7.5
 398 427 7.5 منظور شده است

کسر می شود ارقامی که دوبـار  
 منظور شده است

 منابع بودجه کل کشور 9786 10849 10.9 مصارف بودجه کل کشور 9786 10849 10.9
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 1396الیحه بودجه 

 مصارفتصاویر کالن منابع و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دولتعمومی مصارف  دولتعمومی منابع 
 سال/عنوان  رشد 1396 1395 سال/عنوان 

 
 رشد 1396 1395

اعتبارات  8 1.127 1.038 درآمدهاي مالیاتی
 10.6 2.364 2.138 جاري  

سود سهام شرکت هاي 
اعتبارات  -17 135 162 دولتی

 9.1 627 575 عمرانی

فروش اوراق 
مشارکت، اسناد (

 )خزانه، صکوك
400 325 19- 

بازپرداخت 
تعهدات و 

 دیون
231 209 -9.7  

   -16 502 599 سایر

   49 1.111 745 منابع حاصل از نفت

 8.7 3.200 2.944  جمع 8.7 3.200 2.944 جمع

 ارقام به هزارمیلیارد ریال
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 1396الیحه بودجه 

 نفت -منابع از نگاه نزدیک 

 1396الیحه  1395قانون 

 55 40 قیمت هربشکه نفت به دالر  

 2.53 2.36 مقدار صادرات به میلیون بشکه در روز 

 200 هزار بشکه در روز ) نفت و میعانات (افزایش صادرات 

 33000 30000 نرخ برابري ریال به دالر 

 36 25 وابستگی بودجه به نفت به درصد  

 33.66 24.5 میلیارد دالر -منابع نفتی بودجه عمومی 

 111  74.5 مقدار نفت در بودجه عمومی به هزار میلیارد تومان 
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 1396الیحه بودجه 

 مالیات ها –منابع از نگاه نزدیک 

 1395 عناوین
1395  

پیش بینی (
 )عملکرد

1396 
 )الیحه(

1396 
پیش بینی (

 )عملکرد

 1396رشد الیحه 
 1395به قانون 

به  1396رشد الیحه 
پیش بینی عملکرد 

1395 
مالیات اشخاص 

 حقوقی
336 294 359 324 7 22 

 23 22 164 172 140 141 مالیات بر درآمد
 27 18 29 30 23 25 مالیات بر ثروت

 23 12 518 561 457 501 مستقیم
مالیات بر کاال و  

 خدمات
367 328 395 370 7 20 

 17 1 164 172 146 2 مالیات بر واردات
 19 6 534 567 474 537 غیرمستقیم

 21 9 1052 1127 931 1038 کل

 تومان میلیارد هزار 29 حدود پیش بینی عملکرد. نتوما میلیارد هزار  32 حدود الیحه در: افزوده ارزش بر مالیات

 ارقام به هزارمیلیارد ریال
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 1396الیحه بودجه 

 اوراق تعهدزا و واگذاري شرکت هاي دولتی –منابع از نگاه نزدیک 

 1396 1395 سال

 پیش بینی عملکرد الیحه پیش بینی عملکرد قانون عنوان

 192 443 174 580 دارایی هاي مالی واگذاري 
استفاده از اوراق مشارکت و اسناد 

 خزانه اسالمی 
400 75 325 175 

 4 4 1 1 از تسهیالت خارجی استفاده 

 4 4 3 3 حاصل از دریافت اصل وام هامنابع 
حاصل از واگذاري شرکت هاي منابع 
 دولتی

161 80 97 6 

حاصل از برگشتی منابع 
 سال هاي قبلپرداخت هاي 

4 4 4 4 

 ارقام به هزارمیلیارد ریال
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 1396الیحه بودجه 

 مصارف از نگاه نزدیک

 ارقام به هزارمیلیارد ریال

 1396الیحه  1395قانون  مصارف ردیف
 2.364 2.138 هزینه هاي جاري دولت 1

 206 166 )فصل چهارم(یارانه  1-1
 950 812 )فصل اول(جبران خدمات کارکنان  2-1
 731 680 )فصل ششم(رفاه اجتماعی  3-1
 477 480 سایر 4-1

 627 575 اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي 2
 308 287 )طرح هاي ملی( 1پیوست شماره  1-2
 239 218 ردیف هاي متفرقه 2-2
 80 70 طرح هاي عمرانی استانی 3-2

 209 231 تملک دارایی هاي مالی 3
 3.200 2.944 جمع



1395بهمن  ماه   9 

 1396الیحه بودجه 

 
 

 آثار اقتصادي  
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 1396الیحه بودجه 

 برآوردهاي مرکز پژوهش هاي مجلس از متغیرهاي کالن اقتصادي 

 1396پیش بینی سال   1395پیش بینی سال    
 3/7 7/2 )درصد(رشد اقتصادي

 10/9 9/1 )درصد(تورم
 1600-1560 1280 )هزارمیلیارد تومان(نقدینگی
 4200تا  4100 3900 )سه ماهه آخر سال(نرخ ارز 

 .و مدلسازي مرکز پژوهش هاي مجلسکالن پیش بینی گروه اقتصاد : مأخذ
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 1396الیحه بودجه 

   1396رشد سال اقتصاد و تصویري از وضعیت 

 
تقاضاي مؤثر، بحران سیستم بانکی و نرخ باالي  کمبود : تداوم مشکالت اساسی

 .سود بانکی، مسئله انباشت بدهی ها
 
 بخش کشاورزي رشد مثبت ولی کمتر از سال جاري 
  رشد بخش ساختمان احتماال همچنان منفی 
عمده بخش هاي خدماتی با رشد مثبت 
  رشد بعضی از بخش هاي عمده صنعتی نظیر خودروسازي، پتروشیمی، فوالد خام 
   تداوم رکود در بخش  هایی نظیر سیمان، محصوالت فوالدي 
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 1396الیحه بودجه 

 بودجه و بازار سرمایه

 
 

 کسري بودجه دولت از حساب ذخیره ارزي و واگذاري  1392تا سال
 .شرکت هاي دولتی تامین می شد

   در سالهاي اخیر و سال آینده کسري بودجه دولت با استفاده از اوراق
 .تعهدزا تامین می شود

 

 تشدید بحران بدهی و نرخ سودهاي بانکی : نتیجه                               



1395بهمن  ماه   15 

 1396الیحه بودجه 

 عوامل موثر بر تغییر وضعیت در کوتاه مدت

 

 قیمت نفت،  افزایش 
 
 سرمایه گذاري در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش  افزایش

 براي سرمایه گذاري در حوزه اقتصاد و سیاست،  
 
 احتماال در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی (بخش مسکن از رکود خروج

 ).یا ارائه مشوق هاي جذاب تر براي افزایش تقاضاي مسکن
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 ممنون از توجه شما
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