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 مروری بر تبصره ها و برخی نکات مهم -الف

 بودجه دو سقفی 

 هزار 407 /7نابع عمومی مسقف اول در بند ب ماده واحده را با دو سقف ارائه کرده است.  98دولت الیحه بودجه سال 

 مازاد وصول محل از فزایشاین ا. است شده گرفته نظر در باالتر ریال میلیارد هزار 400 دوم، سقف و تومان میلیارد

رت گاز( ی و خالص صاداز صادرات نفت خام، میعانات گاز حاصل منابع خصوص به)مصوب ارقام به نسبت عمومی منابع

ین میشود و در موارد زیر تام ریالهزار میلیارد  400و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی را تا سقف 

 هزینه میشود:

o 200  د کل نامه و ستاهم سازمان برقانون توسعه ششم این اعتبار با تفا 106هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده

 نیروهای مسلح توزیع می گردد

o 200  ناین قانو 21هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره 

  درصدی شرکت ملی نفت از فروش نفت 14.5سهم 

ماده یک قانون  "لفا"سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند  96تبصره یک الیحه بودجه، در سال « الف»طبق بند 

که سود حاصل از آن  درصد تعیین شده است 5/14الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 

 .معاف از تقسیم سهام دولت است

  درصدی صندوق توسعه ملی 20سهم 

نابع حاصل از درصد م 20این الیحه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است  1تبصره  "ب"بر اساس بند 

ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند این مبالغ به 

این در حالی است که در تبصره اول قانون بودجه  .صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود

صندوق  درصدی از سهم 12درصد تعیین شده بود. کاهش  32ت نفت، ، سهم صندوق توسعه ملی از صادرا97سال 

های نفتی نسبت به درآمدهای ریالی دولت از فروش نفت و فرآورده و افزایش نرخ تسعیر ارز، موجب شده تا توسعه ملی

 سال گذشته افزایش یابد. 

  هزار میلیارد تومانی از هدفمندی 142دریافتی 

 هایحامل درآمد از ناشی مصارف و منابع) الیحه 14 تبصره به مربوط جدول در کشور کل 98 سال بودجه الیحه در

ر این نی است، ده شده است. گفتمیلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم درنظر گرفت 145هزار و  6 حدود ،(انرژی

اصل درآمد ح ت. همچنین کلمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی لحاظ شده اس 500هزار و  42تبصره 

 .هزار میلیارد تومان است 142ها حدود از هدفمندی یارانه

 رآمدهای مالیاتی دولتد 

توان گفت که در سال بینی شده میهای پیشطور کلی و از بابت تحقق مالیاتبهبر اساس گزارش مرکز پژوهشها، 

عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای  د تومان بهمیلیار هزار 153معادل  1398

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C
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درصد رشد داشته است. اگر نرخ تورم  8هزار میلیارد تومان بود، حدود  142حدود  که 1397مالیاتی قانون بودجه سال 

 20درصد در نظر بگیریم، این یعنی اینکه مالیات به قیمت ثابت )تورم در رفته( تا  30امسال و سال آینده را حداقل 

 .شوددرصد کاهش پیدا کرده که قابل توجه محسوب می

 بودجه عمرانی 

هزار  62حدود  1398سال  ای( در الیحه بودجههای سرمایههای عمرانی )موسوم به تملک داراییگذاریاعتبارات سرمایه

ردتومان( تغییری نکرده است. با هزار میلیا 62) 1397میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با رقم قانون سال 

ن ذشته نشاگ لهایساهای عمرانی در تحقق بودجه بررسیرانی است. توجه به تورم، این به معنی کاهش بودجه عم

 اند. دهد معموال با نوسان و کمتر از عدد مشخص شده در قانون محقق شدهمی

 3000تمام استانی و حدود یمههزار پروژه ن 81طبق آخرین آماری که سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده، در حال حاضر 

 .یاز استهزار میلیارد تومان منابع ن 500جود دارد که برای اتمام آنها به پروژه ملی در کشور و

  حاصل از صادراتارز بازگشت 

 خدمات از وصادرات کاال  ، هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از8بر اساس بند د تبصره 

 13ه وضوع مادوارض مهمچنین استرداد مالیات و عجمله کاالهای غیرنفتی، محصوالت بخش کشاورزی و مواد خام و 

رخه کزی به چنک مرقانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالی با

ود. مدت زمان استرداد بقابل اعمال نخواهد  1398و  13697اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های 

صوب ای نظام مالی کشور مقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتق 34ض ارزش افزوده موضوع ماده مالیات و عوار

ات یاد شده ابق مقررشور مط، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی ک1394

 میباشد.

 تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده 

صالحات بعدی آن تا و ا 17/2/1387مدت اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب  8ر اساس بند و تبصره ب

 تمدید میشود. 1398زمان الزم االجرا شدن قانون جدید در سال 

  قانون مالیاتهای مستقیم 100اصالح تبصره ماده 
برای  1394ستقیم مصوب قانون مالیاتهای م 100 در متن تبصره  ماده« ده برابر»عبارت : 8بر اساس بند ز تبصره 

 اصالح میشود.« سی برابر»به عبارت  1398و  1397عملکرد سالهای 

تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش سازمان امور مالیاتی کشور میاین ماده  تبصره}بر اساس 

این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل  (84ماده) یت موضوعکاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معاف

صورت نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به

http://sahoma.azpar.com/?p=87
http://sahoma.azpar.com/?p=87
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در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق مقطوع تعیین و وصول نماید. 

 {.شودنسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می

 سهم تولید و اشتغال از منابع هدفمندی یارانه ها 

ها رانهکردن یا دنون هدفمن( که به موضوع هدفمندی اشاره دارد در مجموع مقرر گردید از محل اجرای قا14در تبصره )

 23ه مصارف ب ل و سمتهزار میلیارد تومان منابع حاصل شود. این میزان منابع باید در طرف دیگر جدو 143حدود 

( قانون 39رای ماده )میلیارد تومان است باید به اج 2100موضوع حمایتی اختصاص یابد. بخشی از آن که بیش از 

 5/1 یابد. در واقع حدوداص میها اختص( قانون هدفمندکردن یارانه8و ماده )( الیحه 18برنامه ششم، بند )الف( تبصره )

 درصد منابع هدفمند کردن باید امور تولید و اشتغال اختصاص داده شود. 

  تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی 

به  به تضمین دولت حقیقی و حقوقی: به منظور تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص  16بر اساس بند و تبصره 

فند در لذکر موظافوق  بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی های غیرنقد دولت، بانکهای

ه گردد، حده تسویتا واصورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیالت اولیه توسط گیرنده تسهیالت بصورت دفع

ینفعان هر لخروجی ذنوع ای وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنسبت به فک رهن، آزادساز

 یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیالت مزبور اقدام نمایند.

 ایجاد اشتغال و رونق تولید 
 . اره داردشتمام اهبر موضوع افزایش سهم بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی و اتمام طرحهای نیم 18تبصره 

موجود و  غال مولد، تثبیت اشتغالهای اشتمیلیارد تومان باید به برنامه 3000نیز دولت به میزان  18در بند )الف( تبصره 

 اجرای سیاستهای بازار کار اختصاص دهد.

 ده است. شگذاری تأکید نیز به ایجاد اشتغال و رونق تولید و توسعه سرمایه 18در بند )ر( تبصره 
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 1398نمایی از شاخص های الیحه بودجه سال  -ب

 شاخص های کالن -1

منابع  بهه نسبت بینی شده است کپیش ریالهزار میلیارد  17032 با رقمی بالغ برکل کشور  1398 الیحه بودجه سال

 برافزایش یافته است.  ریالهزار میلیارد  4807حدود  (ریالهزار میلیارد  12225)1397مندرج در قانون بودجه سال 

 .رشد دارددرصد  40، حدود 1397در مقایسه با سال  1398این اساس منابع الیحه بودجه سال 

حاصل  ها و موسسات انتفاعیهای دولتی، بانکمنابع بودجه از دو محل درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شرکت

ها و موسسات دولتی به و درآمد اختصاصی وزارتخانه« منابع عمومی»از دو محل  نیزعمومی  بودجه . درآمدهایمیشود

 .ندگیرو انتشار اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار می نفت حاصل از مالیات، گمرک، فروش درآمد. آیددست می

بینی شده پیشر میلیارد ریال هزا 620 مبلغ 98ای )اعتبارات عمرانی( در الیحه بودجه های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 .است ی نداشتهرشد  97قانون بودجه سال  مندرج در هزار میلیارد ریال 620 رقم است که نسبت به

در مقایسه با  کهبینی شده یشپهزار میلیارد ریال  3206، مبلغ 98در الیحه بودجه  )اعتبارات جاری(ایاعتبارات هزینه

  دهد.ان میرا نش رشددرصد  9به میزان  کل کشور 1397هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال  2933رقم 

 

 بودجه کل کشور  -1-1

 

 

ورمنابع بودجه کل کش

17032

بودجه شرکت های دولتی،  
بانک ها و مؤسسات انتفاعی

وابسته به دولت 

12747

منابع بودجه عمومی 
دولت

4786

درآمدهای اختصاصی

709

منابع عمومی

4077

واگذاری دارایی های  
مالی

510

واگذاری دارایی های  
سرمایه ای

1480

درآمدها

2087

 به هزار میلیارد ریال ارقام

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
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 و  یهای مالی، واگذاری دارائایهای سرمایهداراییواگذاری ، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها

های راییملک داتهای جاری و هزینه )هاو مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه درآمدهای اختصاصی(

رقم از دو قسمت این ست. ابینی شده پیش ریالهزار میلیارد  4786بالغ بر  (مالیو تملک دارائیهای ای سرمایه

 اصلی زیر تشکیل شده است: 

 است ریال هزار میلیارد 4077بالغ بر دولت که  عمومی منابع -1

بینی شده یحه پیشالدر  ریالهزار میلیارد  709ها و مؤسسات دولتی بالغ بر درآمدهای اختصاصی وزارت خانه -2

 است.

ن اعتبار و از ابع تأمییر منها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساهای دولتی، بانکبودجه شرکت

 .ریال هزار میلیارد 12747ها بالغ ها و سایر پرداختحیث هزینه

ارائه شده  97دجه سال بورقم مندرج در قانون و مقایسه آن با  98بودجه سال الیحه در جدول زیر منابع و مصارف 

 است:

 

 98و الیحه  97مقایسه خالصه بودجه کل کشور در قانون بودجه  -1جدول

 رقام به هزار میلیارد ریالا                                 منابع                                                                                      

 درصد رشد 1398الیحه بودجه  1397قانون بودجه سال  

 5.6 4077 3862 عمومی دولت)مصارف( جمع منابع 

 24.4 709 570 درآمدهای اختصاصی دولت

 8.0 4786 4432 بودجه عمومی دولت )مصارف( منابع

شرکتهای دولتی، موسسات  )مصارف( منابع

 انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

8391 12747 51.9 

 36.7 17533 12823 جمع

 16.2- 501 598 شود ارقامی که دوبار منظور شده استکسر می

 39.3 17032 12225 بودجه کل کشور)مصارف( منابع 

 در دسترس نیست الیحه با قانون مصوب مقایسه شده است. 98*با توجه به اینکه اطالعات عملکرد قانون بودجه 
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داراییهای 
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مصارف عمومی دولتمنابع عمومی دولت

منابع و مصارف عمومی دولت

1397قانون بودجه سال 

1398الیحه بودجه 

 عمومی دولتمنابع و مصارف  -1-2

ی دولت از دجه عمومرف بوای و مالی و مصاهای سرمایهمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی

با قانون  ه مقایسه آنکاست. ریال هزار میلیارد  4786ای و مالی بالغ بر های سرمایهها و تملک داراییحیث هزینه

 مطابق جدول زیر است: 1397بودجه سال 

 

 ارقام به هزار میلیارد ریال
قانون بودجه  

 1397سال 

الیحه بودجه 

1398 
 درصد رشد

 منابع عمومی دولت

 3.2- 2087 2156 درآمدها

 37.5 1480 1076 ایهای سرمایهواگذاری دارایی

 19.0- 510 630 های مالیواگذاری دارایی

 مصارف عمومی دولت

 9.3 3207 2933 هزینه ها

 0.0 620 620 داراییهای سرمایه ایتملک 

 18.6- 250 307 تملک داراییهای مالی
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 1398اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال  -1-2-1

 :قسمت اصلی  سههزار میلیارد ریال( از 4077کل کشور)رقم  1398منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 

  (51هزار میلیارد ریال  و سهم حدود  2087درآمدها  ،)درصدی  

 درصد( و 36هزار میلیارد ریال و سهم حدود  1480ای)رقم واگذاری دارائیهای سرمایه  

  ست. درصد( تشکیل شده ا 13 هزار میلیارد ریال و سهم 510واگذاری دارائیهای مالی)رقم 

ل از دهای حاصتی، درآمدهد شامل درآمدهای مالیامیترین جزء از منابع عمومی دولت را تشکیل درآمدها که عمده

ای که یههای سرماارائیمالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات و ... تشکیل شده است. واگذاری د

فروش و  اصل ازحمنابع های نفتی، شامل منابع حاصل از نفت و فرآوردهبخش دیگر از منابع عمومی دولت است 

ده است. ی تشکیل شاایهوال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمواگذاری ام

 قابل مشاهده است: 1 نموداردر  98در منابع عمومی دولت در الیحه بودجه این اقالم  سهم

ماعی، مکهای اجتکاز ی در قسمت منابع عمومی دولت، بخش درآمدها شامل موارد: درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناش

سارات رایم و خجل از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات، درآمدهای حاص

  .و درآمدهای متفرقه است

کاهش یافته  ریالارد هزار میلی 70، بیش از 97نسبت به قانون بودجه  98مجموع درآمدهای دولت در الیحه بودجه 

 97ه سال ی نسبت بال آتسکاهش در درآمدهای مالیاتی رخ نداده است، برعکس درآمدهای مالیاتی برای  است. اما این

دها، در اهشی دولت در درآملحاظ شده است. بیشترین رویکرد ک ریالهزار میلیارد  1535درصد افزایش، معادل  8 /1با 

ر و مورد، دشود. در این ددیده می« ساراتدرآمدهای حاصل از جرائم و خ»و « درآمدهای حاصل از مالکیت دولت»

  .رخ داده است 97درصد کاهش نسبت به قانون بودجه  33بیش از  98الیحه بودجه 
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درآمدها
واگذاری دارایی های سرمایه51%

ای
36%

واگذاری دارایی های مالی
13%

1398اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 

درآمدهای حاصل از 

مالکیت دولت

6%

درآمدهای مالیاتی

38%

منابع حاصل از نفت و

فرآورده های نفتی

35%

و منابع حاصل از فروش

واگذاری انواع اوراق 

مالی و اسالمی

11%
سایر

10%

1398مهمترین اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال -1نمودار 
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 درآمدهای مالیاتی -1-2-2

 1536درصد و معادل با  ... بیش از  دولت، سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی 1398بر اساس الیحه بودجه سال 

مشاهده است که سهم هر یک  که اجزای درآمدهای مالیاتی در نمودار زیر قابل .پیش بینی شده است ریالهزار میلیارد 

 از کل درآمدهای مالیاتی آمده است.

 

 ی است شامل ملی و استانیاین رقم جمع عموهزار میلیارد ریال) 609مالیات بر کاالها و خدمات در الیحه بودجه رقم 

الیات بر میزان م ت دیگر... درصد آن را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می دهد. به عبار( پیش بینی شده است که 

 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. مالیاتهای مستقیم؟ 386ارزش افزوده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات اشخاص حقوقی
32%

مالیات بر درامدها
15%

مالیات بر ثروت
3%

مالیات بر واردات
15%

مالیات بر کاالها و خدمات
35%

1398اجزای درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه سال 
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 نفت -1-2-3

ابع همترین منماز ی درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی صادراتی یک

 ود.  شحاظ میلمنابع  رود که با رعایت برخی از قوانین در بخشهای سالیانه به شمار میعمومی دولت در بودجه

 منابع حاصل از نفت در سه بخش تقسیم میشود: 1مطابق قانون

 درصد 14.5شرکت ملی نفت  .1

 درصد 20صندوق توسعه ملی  .2

ارزش صادرات  )به ترتیب منابع حاصل از 210109و  210101درصد است در ردیف  65.5و مابقی آن که  .3

خیز  ناطق نفترای منفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و سه درصد فروش نفت خام و میعانات گازی ب

ز ادیف بیش ن دو رشود. مجموع ایو گاز خیز و کمتر توسعه یافته کشور( به عنوان سهم دولت منظور می

بینی شده است. یال پیشهزار میلیارد ر 1425

 1398الیحه بودجه سال  1397قانون بودجه سال  

هزار میلیارد 

 ریال

 3850دالر)میلیارد 

 تومان(

هزار میلیارد 

 ریال

 5700دالر)میلیارد 

 (تومان

 5.5 315.5 7 274 درصد( 14.5) سهم شرکت ملی نفت

 20درصد و  32) سهم صندوق توسعه ملی
 درصد(

604 16 435.5 7.5 

 25 1425 26 1010 درصد( 65.5درصد و  53.5* )سهم دولت

 38 2176 49 1888 جمع: منابع حاصل از نفت
سه درصد فروش نفت خام و ) 210109)منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالط صادرات گاز( و ردیف  210101* مجموع ردیف 

 خیز و کمتر توسعه یافته کشور(میعانات گازی برای مناطق نفت خیز و گاز 

، در مجموع دولت بیش از تومان به ازای هر یک دالر( 5700براساس نرخ تسعیر در نظر گرفته شده در الیحه بودجه) 

 ته است.نظر گرف ود درمیلیارد دالر از منابع حاصل از درآمدهای مذکور را در الیحه بودجه به عنوان سهم خ 25

)که با  بوده است ریالهزار میلیارد  1010های نفتی معادل ، منابع حاصل از نفت و فرآورده1397در قانون بودجه سال 

 1425این رقم به  98، اما در سال میلیارد دالر میشود(  26، 97تومان در قانون بودجه سال  3850احتساب هر دالر 

درصد درآمد  41ل آتی نسبت به سال جاری دولت در سادرآمد است، به این معنی که  یافته افزایش ریال میلیارد هزار

گردد. در تبصره اول قانون بودجه سال نفتی بیشتری کسب کند. این اختالف به سهم صندوق توسعه ملی باز میریالی 

درصد تعیین شده بود اما در تبصره اول سال جاری، سهم صندوق  32، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، 97

و افزایش نرخ تسعیر ارز، موجب  صندوق توسعه ملی درصدی از سهم 12صد رسیده است. کاهش در 20توسعه ملی به 

                                                           
 ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت1ماده ) - 1

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C
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های نفتی نسبت به سال گذشته رشد کند. در سال گذشته سهم دولت از فروش نفت و فرآوردهشده تا درآمدهای ریالی 

درصد  35رصد بوده است، اما در سال جاری سهم نفت به نزدیک د 1/26درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل 

 . ای نفتی خواهد بودسوم از منابع عمومی دولت در سال آتی وابسته به درآمدهرسیده است؛ از این رو یک

 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی -1-2-4

در بخش منابع عمومی دولت، منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی در چند سال اخیر جایگاه ویژه ای پیدا کرده 

است. این رقم  ع اوراق مالی و اسالمیاست. عمده ترین رقم این منابع مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری انوا

هزار میلیارد ریال حاصل از واگذاری  510درصد از مجموع  86هزار میلیارد ریال میباشد که  440، 98در الیحه بودجه 

 بوده است. 61،  97داراییهای مالی شامل میشود. این سهم در قانون بودجه سال 

 1398در الیحه بودجه سال  اجزای مصارف عمومی دولت -1-3

، زنشستگانیای باای است که شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مزاعمده ترین مصارف عمومی دولت اقالم هزینه

د ریال( مصارف عمومی اقالم هزار میلیار 3207درصد ) 74آمده است  2همانطور که در نمودار  .شودها و ... مییارانه

 ای است.هزینه

 
 

 

 

 

هزینه ها
79%

تملک داراییهای 
سرمایه ای

15%

تملک داراییهای مالی
6%

اجزای مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه -3نمودار 
1398سال 
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جبران خدمات کارکنان
23%

ا استفاده از کااله
و خدمات

6%

یارانه
رفاه اجتماعی3%

30%

سایر هزینه ها
15%

ساختمان و سایر 
مستحدثات

11%

ماشین آالت و تجهیزات
2% سایر

10%

1398اجزای هزینه ها در الیحه بودجه سال -2نمودار 


