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  مقدمه
  بودجـه   ، بـا تنظـیم   شمسـی   هجري 1289  از سال  بودجه  آمارهاي
  برحسـب  1342  و تا سـال   گرفت  شکل  دارایی  وزارت  توسط  دولت

  .شد می  ها ارائه دستگاه درامد و هزینه
  و بودجـه  برنامه  سازمان  به  اي برنامه بودجه ، تهیه1342  از سال    

  ایـن . محـول شـده اسـت   ) ریـزي کشـور   سازمان مدیریت و برنامه(
  مصـوب (  تـدول  عمومی بودجه  نـدویـو ت  هـبر تهی  عالوه  ازمانـس
هـا و   ، بانـک  دولتـی   هـاي  ، بودجه شرکت) قطعی و  دوم  ، مصوب اول

  انقـالب   از پیـروزي   پـس   کـه را  تدول  به  وابسته  انتفاعی  موسسات
ی ـبین شـپی نیـزد ـونـش یـم  اداره  یـومـعم  شـبخ  توسط  اسالمی
  .کند می

  از قـانون   کـه   فصـل   ایـن  در  مندرج  حاضر، آمارهاي  حال در        
  انــواع  ، شــامل اســت  شــده  تخراجســا  مختلــف  هــاي ســال  بودجــه
ها  استان  ، عملکرد اعتبارات دولت بودجه  هاي ها و پرداختی دریافتی
  انتفـاعی   سسـات ؤهـا و م  ، بانک دولتی  هاي شرکت بودجه و خالصه
  .  باشد  می  دولت  به  وابسته

   مفاهیم  تعاریف
    سال  یک  براي  که  است  تـدول  یـمال هـامـرنـب:  دولت  بودجه کل

  شـود و شــامل  می  تهیه  است،  تقـویـمی  بـرسـال  منطبق  که مـالی
 و بودجـه   دولتی  هاي شرکت ها و بانک بودجه دولت،  بودجه عمومی

  . باشد می  دولت  به  وابسته  انتفاعی  سساتؤم
  اجـراي   ، بـراي  در آن  کـه   اسـت   اي بودجه:  دولت  عمومی بودجه
اي  هزینـه   و اعتبـارات   بینـی  پـیش   الزم  مـالی   ، منـابع  ساالنه برنامه

  هـاي  دسـتگاه   )عمرانـی (اي  هـاي سـرمایه   تملک دارایـی و   )جاري(
  .شود می  ، تعیین اجرایی

  

  
  

از آن   قبـل   ، در سال مالی  هر سال بودجه:  و قطعی  مصوب بودجه
  تیئـ ه  ورد و بـه ابـر   ریزي کشـور  سازمان مدیریت و برنامهتوسط 
  ورايـشـ   لسـمجـ   ، تقـدیم  بودجـه  الیحـه   پیشنهاد، و طی  وزیران
   ، به و بررسی  ثـاز بح  سـپ  شود که یـم  اسالمی
  سال  از شروع  گیرد و قبل قرار می  مورد تصویب  بودجه  قانون  عنوان
 بـا ). وردایا بر  اول  مصوب(گردد  می  ابالغ  دولت  اجرا به  براي جدید،
  و سیاسـی   ، اجتمـاعی  در شـرایط اقتصـادي    بروز تغییرات  به  توجه

هـا،   هـا و پرداختـی   در مقدار دریافتی  نوسانات  اد برخیکشور و ایج
 الیحـه   عنـوان   به  ،تغییراتی  ها، با اعمال ها و سازمان دستگاه  بودجه
  تقـدیم   اسالمی  شوراي  مجلس  به  ، توسط دولت بودجه  قانون  متمم
  مصـوب (گردد  می  مورد نظر، تصویب  سال  از پایان  قبل  شود که می
مقـدار    قطعیـت   بـه   ، بـا تــوجه   مـالی   هر سال  از پایان  سپـ).  دوم

  قطعـی   هـودجـ ـ، ب زانهـوسط خـها ت یـو عملکرد پرداخت ها دریافتی
  .شود می  مشخص  دولت

  از کــل     عبــارت :  دولـت  بـودجـه عمـومـی  هـاي پرداختی
و  )جـــاري (اي  هزینهاز   اعم  توسط دولت  شده  انجـام  ايــه هزینه

  درامـدهاي   لــاز مح  )عمرانــی(هاي سرمایــه اي  تملـک دارایـی
  . است مالی  سال  یک  در مدت  و اختصاصی  یـعموم

  وانـعن  تحت  وجوه تمامی :  دولت  عمومی  بودجـه  هاي دریافتی
ایر ـاعتبار و س  تأمین  سایر منابع و درامد اختصاصی،  درامد عمومی

  کل  داري هـخزان  ايـه د در حسابـبای  ونـقان  موجب  هـب  که وجوهی
  .دهد می  را تشکیل  دولت  عمومی  بودجه  هاي دریافتی متمرکز شود،

ها، مؤسسات دولتی  ست از درامد وزارتخانها عبارت:  درامد عمومی
مــد حاصــل از اهــاي دولتــی و در و مالیــات و ســود ســهام شــرکت

کـه در قـانون بودجـه کـل     ی مدهایادر انحصارات و مالکیت و سایر
  .شود مد عمومی منظور میاکشور تحت عنوان در

  قانون  موجب  به  کهاست   از درامدهایی  عبارت : مد اختصاصیرآد
  عنـوان   ، تحـت  کشـور   کـل  در بودجه  خاص  مصارف یا  مصرف  براي

  .شود منظور می  درامد اختصاصی
  عنوان  تحت  کهاست   منابعی عبارت از :اعتبار  تامین  سایر منابع

و   قبـل   هـاي  سال  هاي از پرداختی  ، برگشتی قرضه  ، انتشار اوراق وام
  شـود و ماهیـت   مـی   بینی ، پیش دولت  کل در بودجه  مشابه  عناوین
  .دردرامد ندا

بـه    معین  یا مصارف  مصرف  براي  کهاست   لغیاز مب   عبارت: اعتبار 
  ، بـه  دولـت   هـاي  برنامـه   اجـراي  و  مشـخص   اهـداف   به  منظور نیل
  .رسد می  اسالمی  شوراي  مجلس  تصویب
، منظور اعتبـار  :  )عمرانی( اي هاي سرمایه تملک دارایی  اعتبار

مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اسـاس مطالعـات   
توجیهی، فنی، اقتصادي و اجتمـاعی کـه توسـط دسـتگاه اجرایـی      

شود، طی مـدت معـین و بـا اعتبـار معـین بـراي تحقـق         انجام می
هــاي برنامــه توســعه پــنج ســاله بــه صــورت  بخشــیدن بــه هــدف

اي اجـرا   ایهگذاري ثابت یا مطالعه براي ایجـاد دارایـی سـرم    سرمایه
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گردد و منابع مورد نیاز اجراي آن از محل اعتبارات مربـوط بـه    می
اي تامین می شود و به دو نوع انتفـاعی و   هاي سرمایه تملک دارایی

  .گردد غیرانتفاعی تقسیم می
در   کـه   اسـت   منظــور اعتبـاراتی  :  )جـاري (اي  هزینه  اعتبارات 

  عمـومی  و در بودجــه   ـیکلـ   صــورت   ، بـه  پنجساله  عمرانی برنامه
  و همچنیــن   دولت  جاري  هاي هزینه  ، براي تأمین تفکیک  دولت به
  اجتــماعی  و  اقتــصادي   هــاي  فعالیـت   سطــح   نگهـداري هزینـه
  .شـود می  بینـی پیـش  دولـت

هــاي اجبــاري و بالعــوض  اســت از پرداخــت   ارتـعبــ:  اتـالیــم 
اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطـابق قـانون و در جهـت    

  .گیرد اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی صورت می
  اعتبـارات   از محـل   اسـت کـه    از پرداختـی   عبارت:  پرداخت  پیش
    امـانج از  شـ، پی مقررات  و قراردادها، طبق  امـاحک  ، براساس مربوط

  .گیرد می  تعهد صورت
  اي بستــه  و هـم   مشـخص   و خـدمات   از عملیات  اي مجموعه:  طرح
    بـراي  ،معیـن  زمـانـی دوره  کـن، در یـمعی هـا هـزینـب  هـک  است

  .گیرد می  انجام  مشخص  اهداف  به  رسیـدن
  اسـتراتژیک  جنبـه   کـه   اسـت  هایی  طرح  مجموعه:  ملی  هاي طرح
 ، پیچیـده  و از نظر تکنولـوژي   بزرگ گذاري، لحاظ سرمایه از دارد و
تر  بیش  منطقه  نیز از حد یک  آن  بر اجراي  مترتب  باشد و اثرات می
  . است
در  نآ  ریزي برنامه  است که  هایی طرح  مجموعه : استانی  هاي طرح
، در  و ملی  محلی  مشترك  از امکانات  با استفاده آن  اجراي و  محل
  .پذیر باشد امکان  استان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گزیده اطالعات
هـزار   8467حـدود   1394سـال   بـراي منابع بودجـه کـل کشـور    

 4/5بینی شده اسـت کـه نسـبت بـه سـال قبـل       میلیارد ریال پیش
هـاي   درامـدها و واگـذاري دارایـی   . دهـد  درصد افزایش نشـان مـی  

هزار میلیـارد   2582 حدود 1394اي و مالی دولت در سال  سرمایه
درصـد   9/9بینی شده است که در مقایسه با سـال قبـل    ریال پیش
  . داشته است افزایش

 8/34درآمدهاي مالیاتی بـا  هاي صورت گرفته  بینی بر مبناي پیش
درآمـد   ،درصـد  9/21اي بـا   هـاي سـرمایه   واگذاري دارایـی ، درصد

  ز و درآمد حاصل ادرصد  4/13هاي مالی  حاصل از واگذاري دارایی
بیشـترین سـهم درآمـدهاي    درصـد    7/12خدمات و فروش کاال با 
  .دنده دولت را تشکیل می

ها  هاي اجرایی استان دستگاه) جاري(اي  عملکرد اعتبارات هزینه   
هزار میلیارد ریال بـوده اسـت کـه در     8/49حدود  1393در سال 

  . دده کاهش نشـان می درصد9/1مقایسه با سال قبل 
 )عمــــرانی(اي  هــاي ســـرمایه ت تملــک دارایــیعملکــرد اعتبــارا

هزار میلیـارد ریـال بـوده     1/47حدود نیز  1392ها در سال  استان
را نشـان   افـزایش درصـد   4/37است که در مقایسه بـا سـال قبـل    

  .دهد می
ملی به ) عمرانی(اي  هاي سرمایه عملکرداعتبارات تملک دارایی

حدود  1392هاي اجرایی کشور نیز در سال  تفکیک دستگاه
هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل  9/152
  .درصد افزایش نشان می دهد 4/75
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  )ريال ميليارد(                                                                                                                         كشور كل بودجه خالصه -۲۰- ۱
  ١٣٩٤  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٥  شرح

  ۴/۸۴۶۷۴۱۱  ۵/۸۰۳۳۴۸۴  ۵/۷۲۷۷۰۶۴  ۰/۵۶۶۵۶۱۸  ۷/۵۰۸۳۹۳۸  ۱/۱۹۱۵۱۰۵    ..................................  كشور كل بودجه منابع

  ۶/۲۷۴۴۱۰۱  ۶/۲۳۵۰۰۸۴  ۵/۲۳۶۰۴۸۵  ۱/۱۶۴۴۱۷۷  ۱/۱۶۹۷۲۲۵  ۸/۵۸۷۵۹۶..........................................................   دولت عمومي بودجه منابع 

  ۱/۲۳۶۲۸۱۷  ۲/۲۱۱۱۶۵۹  ۷/۲۱۰۴۳۸۱  ۱/۱۴۴۲۶۹۹  ۰/۱۵۴۵۸۷۰  ۰/۵۴۸۵۷۱................................................................   دولت عمومي منابع

  ۲/۱۲۸۸۵۰۹  ۵/۱۰۰۳۴۸۷  ۴/۹۰۶۵۳۷  ۵/۶۵۳۲۹۷  ۵/۶۰۹۹۸۹  ۳/۲۴۴۴۵۵................................................................................................   درامدها

  ۴/۵۶۴۸۲۴  ۰/۷۹۸۷۹۵  ۷/۷۰۲۸۵۶  ۵/۶۹۸۷۶۴  ۳/۵۹۰۷۱۱  ۲/۱۵۴۸۷۸................................................................   اي سرمايه هاي دارايي واگذاري 

  ۵/۳۴۷۰۳۳  ۷/۳۰۹۳۷۶  ۶/۴۹۴۹۸۷  ۱/۹۰۶۳۷  ۲/۳۴۵۱۶۹  ۵/۱۴۹۲۳۷................................................................    مالي هاي دارايي واگذاري 

  ۴/۳۸۱۲۸۴  ۴/۲۳۸۴۲۵  ۸/۲۵۶۱۰۳  ۰/۲۰۱۴۷۸  ۰/۱۵۱۳۵۵  ۸/۳۹۰۲۵................................................................   دولت اختصاصي منابع 

  ۴/۳۸۱۲۸۴  ۴/۲۳۸۴۲۵  ۸/۲۵۶۱۰۳  ۰/۲۰۱۴۷۸  ۰/۱۵۱۳۵۵  ۸/۳۹۰۲۵................................................................   اختصاصي درامدهاي 

 و ها بانـك دولتـي، هاي شـركت منـابع 
  ۰/۶۰۱۹۳۷۷  ۷/۵۹۷۱۲۵۷  ۰/۵۳۵۷۹۶۴  ۳/۴۲۱۱۷۶۵  ۳/۳۵۵۰۶۵۶  ۷/۱۳۷۲۸۳۷................................   دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات

  ۷/۵۳۶۰۴۳۴  ۷/۵۴۴۶۸۷۰  ۶/۴۹۴۲۶۹۳  ۷/۳۸۹۶۰۱۳  ۲/۳۳۱۹۱۴۲  ۲/۱۲۲۶۶۳۳................................................................   دولتي هاي شركت 

  ۲/۵۸۲۷۳۴  ۲/۴۶۶۱۷۰  ۲/۵۳۵۵۸  ۳/۲۷۵۰۷۴  ۹/۱۹۴۲۷۵  ۴/۱۲۲۵۱۳................................................................................................   ها بانك 

  ۹/۷۶۲۰۷  ۸/۵۸۲۱۶  ۲/۳۶۱۷۱۲  ۴/۴۰۶۷۷  ۱/۳۷۲۳۸  ۰/۲۳۶۹۱................................   دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات 

  ۱/۲۹۶۰۶۷  ۸/۲۸۷۸۵۷  ۰/۴۴۱۳۸۵  ۳/۱۹۰۳۲۴  ۷/۱۶۳۹۴۲  ۴/۴۵۳۲۹................................  اند شده منظور بار دو كه ارقامي شود مي كسر   

  ۴/۸۴۶۷۴۱۱  ۵/۸۰۳۳۴۸۴  ۵/۷۲۷۷۰۶۴  ۵۶۶۵۶۱۸  ۷/۵۰۸۳۹۳۸  ۱/۱۹۱۵۱۰۵................................   كشور كل بودجه مصارف

  ۶/۲۷۴۴۱۰۱  ۶/۲۳۵۰۰۸۴  ۵/۲۳۶۰۴۸۵  ۰/۱۶۴۴۱۷۷  ۱/۱۶۹۷۲۲۵  ۸/۵۸۷۵۹۶................................  دولت عمومي بودجه مصارف 

  ۱/۲۳۶۲۸۱۷  ۲/۲۱۱۱۶۵۹  ۷/۲۱۰۴۳۸۱  ۱/۱۴۴۲۶۹۹  ۱/۱۵۴۵۸۷۰  ۰/۵۴۸۵۷۱................................................................   دولت عمومي مصارف 

  ۷/۱۷۴۷۲۲۸  ۰/۱۴۹۳۳۲۵  ۱/۱۲۸۰۹۱۸  ۰/۱۰۱۰۷۱۳  ۶/۸۹۷۹۲۰  ۲/۳۷۷۹۳۵................................................................................................   ها هزينه 

  ۳/۵۰۸۸۵۴  ۶/۴۱۲۵۰۸  ۴/۵۶۴۴۳۸  ۰/۳۹۷۴۵۵  ۴/۳۴۹۷۴۹  ۴/۱۵۶۵۵۱................................................................   اي سرمايه هاي دارايي تملك 

  ۰/۱۰۶۷۳۴  ۵/۲۰۵۸۲۵  ۳/۲۵۹۰۲۵  ۰/۳۴۵۳۱  ۰/۲۹۸۲۰۰  ۴/۱۴۰۸۴................................................................   مالي هاي دارايي تملك 

  ۴/۳۸۱۲۸۴  ۴/۲۳۸۴۲۵  ۸/۲۵۶۱۰۳  ۰/۲۰۱۴۷۸  ۰/۱۵۱۳۵۵  ۸/۳۹۰۲۵................................................................ دولت اختصاصي مصارف 

  ۴/۳۸۱۲۸۴  ۴/۲۳۸۴۲۵  ۸/۲۵۶۱۰۳  ۰/۲۰۱۴۷۸  ۰/۱۵۱۳۵۵  ۸/۳۹۰۲۵................................   دولت اختصاصي درامدهاي محل از 

   و ها بانـك دولتـي، هاي شـركت مصارف 
  ۰/۶۰۱۹۳۷۷  ۷/۵۹۷۱۲۵۷  ۵۳۵۷۹۶۴  ۳/۴۲۱۱۷۶۵  ۳/۳۵۵۰۶۵۶  ۷/۱۳۷۲۸۳۷................................   دولت به وابسته انتفـاعي مؤسسات

  ۷/۵۳۶۰۴۳۴  ۷/۵۴۴۶۸۷۰  ۶/۴۹۴۲۶۹۳  ۷/۳۸۹۶۰۱۳  ۲/۳۳۱۹۱۴۲  ۲/۱۲۲۶۶۳۳................................................................   دولتي هاي شركت 

  ۲/۵۸۲۷۳۴  ۲/۴۶۶۱۷۰  ۲/۵۳۵۵۸  ۳/۲۷۵۰۷۴  ۹/۱۹۴۲۷۵  ۴/۱۲۲۵۱۳................................................................................................   ها بانك 

  ۹/۷۶۲۰۷  ۸/۵۸۲۱۶  ۲/۳۶۱۷۱۲  ۴/۴۰۶۷۷  ۱/۳۷۲۳۸  ۰/۲۳۶۹۱................................   دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات 

  ۱/۲۹۶۰۶۷  ۸/۲۸۷۸۵۷  ۰/۴۴۱۳۸۵  ۳/۱۹۰۳۲۴  ۷/۱۶۳۹۴۲  ۴/۴۵۳۲۹................................  اند شده منظور بار دو كه ارقامي شود مي كسر 

  ). پ. ر. (جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت -مأخذ
  .بودجه امورتلفيق  .کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .جمهوري رياست  -        
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  )ريال ميليارد(                                                          دولت اي سرمايه هاي دارايي تملك و واگذاري اول مصوب خالصه -۳-۲۰ 
  ١٣٩٤  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٥  شرح

  ۴/۵۶۴۸۲۴  ۷۹۸۷۹۵  ۷/۷۰۲۸۵۶  ۵/۶۹۸۷۶۴  ۳/۵۹۰۷۱۱  ۲/۱۵۴۸۷۸................................................................   اي سرمايه هاي دارايي واگذاري 

  ۴/۵۳۷۳۶۶  ۰/۷۷۷۹۹۳  ۷/۶۳۶۶۵۶  ۹/۶۸۳۶۰۷  ۹/۵۷۱۱۱۷  )۱(۰/۱۵۱۸۰۱......................................................................................نفت درامد-اول بخش

  ۴/۸۷۳۳  ۰/۳۵۰۰  ۸/۴۹۸۴  ۰/۹۸۲  ۰/۱۱۴۵  )۱(۰۰۰............................  دولتي تأسيسات و ها ساختمان فروش ـ سوم بخش   

  ۰/۲۹۸۶  ۰/۴۰۰  ۰/۳۳۰  ۰/۳۸۰  ۰/۳۸۰  )۱(۰۰۰................................   اراضي واگذاري و فروش ـ چهارم بخش    

  ۰/۴۱۵  ۰/۲۵۰  ۰/۲۰۰  ۰/۱۰۸  ۰/۱۰۶  )۱(۰۰۰................................   تجهيزات و آالت  ماشين فروش ـ پنجم بخش   

  ۶/۱۵۳۲۳  ۰/۱۶۶۵۲  ۲/۶۰۶۸۵  ۰/۱۳۶۸۶  ۴/۱۷۹۶۲  )۱(۲/۳۰۷۷...............................  هاي دارايـي سايـر واگـذاري و فروش ـ نهم بخش   

  ۳/۵۰۸۸۵۴  ۶/۴۱۲۵۰۸  ۴/۵۶۴۴۳۸  ۰/۳۹۷۴۵۵  ۴/۳۴۹۷۴۹  ۴/۱۵۶۵۵۱................................................................ اي سرمايه هاي دارايي تملك   

  ۹/۳۱۹۱۰۲  ۳/۲۵۶۳۸۶  ۹/۳۶۵۰۲۸  ۶/۲۹۷۹۶۲  ۸/۲۵۱۴۲۵  ۲/۸۰۱۴۹................................   مستحدثات ساير و ها ساختمان ـ اول فصل   

  ۰/۱۲۸۶۰۳  ۰/۱۳۹۱۹۸  ۵/۱۴۰۲۸۷  ۸/۷۰۸۳۷  ۹/۴۷۱۴۲  ۲/۱۹۳۲۵...........................................................  تجهيزات و آالت ماشين ـ دوم فصل 

  ۳/۱۳۹۹  ۷/۲۶۵۱  ۵/۱۵۸۵۹  ۰/۲۲۹۶  ۶/۲۱۶۸  ۳/۱۵۰۳..............................................................  ثابت هاي دارايي ساير ـ سوم فصل 

  ۰/۱۱۳۴  ۳/۹۱  ۰/۰  ۶/۲۷۷  ۴/۱۶  ۰/۴۳۲................................................................   انبار موجودي ـ چهارم فصل 

  ۴/۱۹  ۷/۴۶  ۵/۵۰  ۴/۸۱  ۲/۷۴  ۵/۱۴................................................................   گرانبها اقالم ـ پنجم فصل

  ۹/۸۴۷۵  ۴/۱۶۸۰  ۰/۶۲۳۱  ۰/۲۵۴۰  ۳/۲۱۷۱  ۵/۲۰۰۵.......................................................................................   زمين ـ ششم فصل 

  ۶/۵۰۱۱۹  ۳/۱۲۴۵۴  ۰/۳۶۹۸۱  ۷/۲۳۴۵۹  ۸/۴۶۷۴۹  ۸/۵۳۱۲۱................................  نشده توليد هاي دارايي ساير ـ هفتم فصل 

  ۰/۵۵۹۷۰  ۴/۳۸۶۲۸۶  ۳/۱۳۸۴۱۸  ۵/۳۰۱۳۰۹  ۸/۲۴۰۹۶۱  -۲/۱۶۷۳................................................................   اي سرمايه هاي دارايي خالص 

 اول بخش در كه است نفتي هاي فراورده و نفت شامل اول بند. است شده ذكر بند دو در اي سرمايه هاي دارائي اگذاري و  ۱۳۸۵  سال بودجه قانون در) ۱ 
 تفكيك به اطالعات  لذا. است شده لحاظ نهم بخش در كه است غيرمنقول و منقول اموال فروش از حاصل منابع عنوان با نيز دوم بند. است شده لحاظ
  . باشد نمي تفكيك قابل پنجم و چهارم سوم، هاي بخش

  ). پ. ر. (جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت -مأخذ
  .بودجه  امورتلفيق  .کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .جمهوري رياست  -          
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  )ميليارد ريال(                                              هاي مالي دولت                                  خالصه مصوب اول داد و ستد دارايي - ۴-۲۰ 

  ١٣٩٤  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٥  شرح

  )۱(۵/۳۴۷۰۳۳  ۷/۳۰۹۳۷۶  ۶/۴۹۴۹۸۷  ۱/۹۰۶۳۷  )۱(۲/۳۴۵۱۶۹  ۵/۱۴۹۲۳۷................................   مالي هاي دارايي واگذاري

  ۰/۱۱۰۰۰۰  ۰/۶۰۰۰۰  ۰/۵۰۰۰۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۸۴۰۰................................................................   مشاركت اوراق فروش 

  ۲/۶۴  ۰/۱۶۴۴  ۶/۲۴۰۴  ۱/۲۰۵۷  ۴/۲۶۱۰  ۳/۴۹۷۹................................................................    خارجي تسهيالت از استفاده

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۱۰۰۰۰  ۰/۱۰۰۰۰  ۳/۱۲۲۴۱۶................................   ارزي ذخيره حساب موجودي از استفاده

  ۰/۳۰  ۲/۵  ۱/۵  ۰/۰  ۵/۴  )۲(۰۰۰................................   دولت خارجي هاي وام اصل دريافت

  ۰/۱۷۶۰۰۰  ۰/۲۳۱۰۰۰  ۰/۴۳۲۰۰۰  ۰/۶۵۰۰۰  ۰/۲۹۰۰۰۰  ۰/۷۴۰۰................................    دولتي هاي شركت واگذاري محل از وصولي

  ۰/۳۵۱۱  ۰/۳۴۱۵  ۹/۲۹۷۲  ۰/۲۵۷۵  ۲/۲۵۴۹  )۲(۸/۷۴۱...............................................................  دولت داخلي هاي وام اصل دريافت

  ۳/۹۶۷۸  ۰/۹۰۰۰  ۰/۷۶۰۵  ۰/۱۱۰۰۵  ۰/۲۲۵۰۵  ۰/۵۳۰۰................................ قبل هاي سال هاي پرداخت از برگشتي

  x  x x  x  ۵/۴۳۱۲  ۰/۴۲۷۵۰................................  ملي توسعه صندوق از حاصل منابع

  )۳(۱۰۶۷۳۴  )۳(۶/۲۰۵۸۲۵  )۳(۳۳/۲۵۹۰۲۵  )۳(۰/۳۴۵۳۱  )۳(۰/۲۹۸۲۰۰  ۴/۱۴۰۸۴..........................................................  مالي هاي دارايي تملك 

  ۰/۷۰۵۰۰  ۰/۱۷۴۰۰۰  ۰/۲۲۰۰۰۰  ۰/۱۸۶۰۰  ۰/۲۶۲۴۰۰  ۰/۰................................................................     سهام واگذاري

  ۸/۱۵۸۷۰  ۰/۱۳۷۶۹  ۲/۲۴۴۶۰  ۰/۷۱۱۷  ۲/۸۶۰۰  ۰/۴۰۲۰...............................................................    مشاركت اوراق اصل بازپرداخت

  ۰/۱۰۳۵۰  ۰/۵۶۰۰  ۰/۵۷۰۰  ۰/۳۳۳۰  ۰/۲۷۰۰  ۰/۴۷۲................................  قبل هاي سال نشده پرداخت تعهدات

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰................................  تمتع حج زايران اعزام تعهدات پرداخت

  ۰/۱۱۳۰  ۰/۱۶۲۵  ۰/۱۱۴۵  ۰/۹۰۰  ۰/۱۳۳۰  ۰/۴۰۰................................   بانكي سيستم تسهيالت اصل بازپرداخت

  ۲/۸۰۸۳  ۶/۱۰۰۳۱  ۱/۶۹۲۰  ۰/۳۷۸۴  ۸/۴۸۴۹  ۴/۹۱۹۲               تعهدات و خارجي هاي وام اصل بازپرداخت

  ۵/۲۴۰۲۹۹  ۱/۱۰۳۵۵۱  ۳/۲۳۵۹۶۲  ۱/۵۶۱۰۶  ۲/۴۶۹۶۹  ۱/۱۳۵۱۵۳................................   مالي هاي دارايي تملك خالص

 ۰/۵۰۰۰  ومبلغ اي سرمايه هاي يي دارا تملك هاي طرح و معادن واگذاري از حاصل منابع به مربوط,   ۱۳۹۰ سال در ريال ميليارد۱/۱۷۵۰۰ مبلغ) ۱
  . است شده منظور جمع در كه هاست واگذاري ساير از حاصل منابع ۱۳۹۴ سال در ريال ميليارد

 اين در داخلي هاي وام بيشتر سهم به توجه با لذا. است نشده درج ۱۳۸۵ سال بودجه قانون در خارجي و داخلي تفكيك به دولت هاي وام اصل دريافت )۲ 
  .گرديد لحاظ بخش

 هاي كمك و گذاري سرمايه به مربوط ۱۳۹۴ و  ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ ،۱۳۹۱ سالهاي در ريال ميليارد ۸۰۰ مبلغ  ،۱۳۹۰ سال در ريال ميليارد ۱۸۳۲۰ مبلغ) ۳
  .  است شده منظور جمع در باشد،كه مي لمللي ا بين اقتصادي و فرهنگي

  ). پ. ر. (جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت -مأخذ
  .بودجه  امورتلفيق  .کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .جمهوري رياست  -          
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  )  ريال ميليارد(                                               وبند بخش برحسب دولت مالي و اي سرمايه هاي دارايي واگذاري و درامدها -۵-۲۰
)عملکرد(  شرح

١٣٨٥  
)مصوب(

١٣٩٠  
)مصوب(

١٣٩١  
)مصوب(

١٣٩٢  
)مصوب(

١٣٩٣  
)مصوب(

١٣٩٤  

 و اي سرمايه هاي دارايي واگذاري و درامدها
  ۶/۲۵۸۱۶۵۱  ۶/۲۳۵۰۰۸۴  ۵/۲۳۶۰۴۸۵  ۱/۱۶۴۴۱۷۷  ۱/۱۶۹۷۲۲۵  ۸/۵۸۷۵۹۶...............................................................................................   مالي

  ۵/۸۹۸۳۲۰  ۵/۷۱۳۸۴۲  ۳/۵۶۹۶۹۳  ۳/۴۶۰۲۶۴  ۰/۴۰۸۵۲۲  ۴/۱۷۸۳۰۶................................  مالياتي درامدهاي ـ اول بخش 
  ۲/۳۰۰۹۵۵  ۲/۲۳۹۲۴۵  ۳/۲۳۱۵۷۶  ۸/۱۸۷۸۹۵  ۷/۱۷۴۰۹۹  ۶/۸۰۰۸۹................................................................ها شركت بر ماليات: اول بند  

  ۹/۱۱۷۰۸۵  ۴/۱۰۲۴۰۷  ۰/۸۲۳۹۵  ۰/۶۸۵۶۰  ۴/۵۳۳۲۰  ۳/۱۸۸۳۴................................................................   درامد بر ماليات: دوم بند

  ۲/۲۳۷۶۰  ۶/۲۷۱۴۶  ۵/۲۰۸۹۹  ۱/۱۷۱۲۶  ۹/۱۳۷۲۴  ۷/۶۳۶۸................................................................   ثروت بر ماليات: سوم بند

  ۲/۱۴۰۷۰۰  ۸/۱۱۱۷۳۳  ۰/۱۰۸۵۲۵  ۲/۱۱۵۱۲۴  ۰/۹۸۴۳۱  ۵/۵۷۱۶۸................................................................   واردات بر ماليات: چهارم بند

  ۰/۳۱۵۸۱۹  ۳/۲۳۳۳۰۹  ۵/۱۲۶۲۹۷  ۴/۷۱۵۵۸  ۸/۶۸۹۴۵  ۲/۱۵۸۴۵................................   خدمات و كاالها بر ماليات: پنجم بند

  ۰/۱۵۰۰۰  ۰/۱۳۰۰۰  ۰/۹۰۰۰  ۰/۵۰۰۰  ۰/۳۰۰۰  ۰/۱۰۰۰................................   اجتماعي هاي كمك ـ دوم بخش
  ۰/۱۵۰۰۰  ۰/۱۳۰۰۰  ۰/۹۰۰۰  ۰/۵۰۰۰  ۰/۳۰۰۰  ۰/۱۰۰۰...........................................................................................   بيمه حق: اول بند

 مالكيت از حاصل درامدهاي ـ چهارم بخش  
  ۱/۲۱۸۹۵۲  ۶/۱۸۹۲۷۴  ۶/۲۸۰۱۷۷  ۲/۱۴۸۶۳۲  ۴/۱۵۰۸۲۹  ۵/۵۰۳۹۴..............................................................................................   دولت

  ۰/۱۳۶۰۴۲  ۰/۱۱۵۰۰۰  ۲/۱۳۰۴۲۷  ۴/۱۱۷۳۲۶  ۱/۸۷۷۰۵  ۱/۴۷۹۲۸................................   دولتي هاي شركت سهام سود: اول بند 

  ۳/۱  ۵/۰  ۲/۰  ۳/۰  ۴/۰  ۹/۰................................................................   دولت هاي وام بهره: دوم بند

  ۰/۱۴۶۷  ۱/۹۷۴  ۷/۶۰۵  ۵/۴۶۸  ۹/۴۶۰  ۳/۱۷۶...........................................................   اجاره از حاصل درامدهاي: سوم بند

  ۰/۸۱۴۴۲  ۰/۷۳۳۰۰  ۵/۱۴۹۱۴۴  ۰/۳۰۸۳۷  ۰/۶۲۶۶۳  ۲/۲۲۸۹................................   دولت مالكيت از حاصل درامدهاي ساير: نهم بند 

 و خدمـات از حاصـل درامدهاي ـ پنجم بخش 
  ۶/۳۲۶۷۴۴  ۹/۱۹۰۷۵۹  ۰/۱۳۲۹۶۷  ۹/۱۰۴۶۳۲  ۹/۸۷۲۲۷  ۱/۲۸۳۶۳................................................................  كاال فروش

  ۴/۳۲۲۴۳۱  ۴/۱۸۷۸۴۲  ۶/۱۳۰۶۷۳  ۷/۱۰۲۱۳۰  ۶/۸۵۳۹۵  ۷/۲۸۲۰۲................................   خدمات از حاصل درامدهاي: اول بند

  ۲/۴۳۱۳  ۴/۲۹۱۷  ۴/۲۲۹۳  ۱/۲۵۰۲  ۲/۱۸۳۲  ۴/۱۶۰................................   كاال فروش از حاصل درامدهاي: دوم بند

 و جرايـم از حاصـل درامدهاي ـ ششم بخش
  ۲/۶۷۰۹۵  ۰/۲۰۲۲۹  ۰/۱۲۴۱۳  ۰/۸۳۵۷  ۷/۱۱۳۱۷  ۸/۲۷۰۸........................................................................................   خسارات

  ۲/۶۷۰۹۵  ۰/۲۰۲۲۹  ۰/۱۲۴۱۳  ۰/۸۳۵۷  ۷/۱۱۳۱۷  ۸/۲۷۰۸................................   خسارات و جرايم از حاصل درامدهاي: اول بند

  ۰/۱۴۲۸۹۱  ۸/۱۱۴۵۵۶  ۳/۱۵۸۱۹۰  ۱/۱۲۶۴۰۶  ۵/۹۸۹۹۲  ۴/۲۲۳۰۸................................   متفرقه درامدهاي ـ هفتم بخش
  ۰/۱۴۲۸۹۱  ۸/۱۱۴۵۵۶  ۳/۱۵۸۱۹۰  ۱/۱۲۶۴۰۶  ۵/۹۸۹۹۲  ۴/۲۲۳۰۸................................................................ متفرقه درامدهاي: اول بند

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰................................................................   كشور كل متفرقه: دوم بند

  )۱(۴/۵۶۵۶۱۴  )۱(۷۹۹۰۴۵  )۱(۷/۷۰۳۰۵۶  )۱(۵/۷۰۰۲۴۷  )۱(۳/۵۹۲۱۶۶  ۲/۱۵۵۲۷۸................................  اي سرمايه هاي دارايي واگذاري 
  ۴/۵۳۷۳۶۶  ۷۷۷۹۹۳  ۷/۶۳۶۶۵۶  ۹/۶۸۳۶۰۷  ۹/۵۷۱۱۱۷  ۰/۱۵۱۸۰۱................................................................    نفت درامد ـ اول بخش

  ۴/۸۷۳۳  ۰/۳۵۰۰  ۸/۴۹۸۴  ۵/۲۰۵۲  ۲۱۴۵  )۲(۲/۳۴۷۷.............................. دولتي تأسيسات و ها ساختمان فروش ـ سوم بخش

  ۰/۲۹۸۶  ۰/۴۰۰  ۰/۳۳۰  ۰/۳۸۰  ۰/۳۸۰  )۲(۰۰۰................................   اراضي واگذاري و فروش ـ چهارم بخش

  ۰/۷۵۵  ۰/۲۵۰  ۰/۲۰۰  ۱/۲۲۱  ۰/۲۱۱  )۲(۰۰۰................................   تجهيزات و آالت ماشين فروش ـ پنجم بخش

 هاي دارايي ساير واگذاري و فروش ـ نهم بخش
  ۶/۱۲۷۲  ۱/۱۸۰۱  ۲/۵۳۳۴  ۰/۷۳۰۳  ۴/۱۰۲۵۲  )۲(۰۰۰................................................................................................ اي سرمايه
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  )  ريال ميليارد(                                  )دنباله(وبند بخش برحسب دولت مالي و اي سرمايه هاي دارايي واگذاري و درامدها -۵-۲۰
)مصوب(  ١٣٨٥)عملکرد(  شرح

١٣٩٠  
)مصوب(

١٣٩١  
)مصوب(

١٣٩٢  
)مصوب(   ١٣٩٣)مصوب(

١٣٩٤  

  )۴(۵/۳۴۷۰۳۳  )۴(۷/۳۰۹۳۷۶  ۶/۴۹۴۹۸۷  ۱/۹۰۶۳۷  )۳(۲/۳۴۵۱۶۹  ۵/۱۴۹۲۳۷................................   مالي هاي دارايي واگذاري         

  ۰/۱۱۰۰۰۰  ۰/۶۰۰۰۰  ۰/۵۰۰۰۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۸۴۰۰................................................................   مشاركت اوراق فروش

  ۲/۶۴  ۰/۱۶۴۴  ۶/۲۴۰۴  ۱/۲۰۵۷  ۴/۲۶۱۰  ۳/۴۹۷۹................................................................   خارجي تسهيالت از استفاده

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۱۰۰۰۰  ۰/۱۰۰۰۰  ۳/۱۲۲۴۱۶................................   ارزي ذخيره حساب موجودي از استفاده

  ۶/۲۹  ۲/۵  ۱/۵  ۶/۴  ۵/۴  )۵(۰۰۰................................   دولت خارجي هاي وام اصل دريافت

  ۰/۱۷۶۰۰۰  ۰/۲۳۱۰۰۰  ۰/۴۳۲۰۰۰  ۰/۶۵۰۰۰  ۰/۲۹۰۰۰۰  ۰/۷۴۰۰................................   دولتي هاي شركت واگذاري محل از وصولي

  ۳/۳۵۱۱  ۰/۳۴۱۵  ۹/۲۹۷۲  ۴/۲۵۷۰  ۲/۲۵۴۹  )۵(۸/۷۴۱................................   دولت داخلي هاي وام اصل دريافت

  ۳/۹۶۷۸  ۰/۹۰۰۰  ۰/۷۶۰۵  ۰/۱۱۰۰۵  ۰/۲۲۵۰۵  ۰/۵۳۰۰................................   قبل هاي سال هاي پرداخت از برگشتي

 سال در ريال ميليارد ۱۵۱۰۱ و ۱۳۹۲ سال در ريال ميليارد ۵۵۵۵۱ ،۱۳۹۱ سال در ريال ميليارد ۶۶۸۳ مبلغ ،۱۳۹۰ سال در ريال ميليارد ۸۰۶۰ مبلغ )۱
   .است شده منظور جمع در كه است منقول غير و منقول اموال ساير فروش از حاصل منابع به مربوط ۱۳۹۴ سال در ريال ميليارد ۱۴۵۰۱ و ۱۳۹۳

  . است شده ارائه سوم بخش در نهم و پنجم چهارم، هاي بخش آمار) ۲
 منظور جمع در كه است اي سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح و معادن واگذاري از حاصل منابع به مربوط  ۱۳۹۰ سال در ريال ميليارد ۱۷۵۰۰ مبلغ )۳

  . است شده
 وهمچنين ملي توسعه صندوق از استفاده از حاصل منابع به مربوط ۱۳۹۴ سال در ريال ميليارد ۴۲۷۵۰ و۱۳۹۳ سال در ريال ميليارد ۵/۴۳۱۲ مبلغ) ۴

  . است شده منظور جمع در باشد،که مي۱۳۹۴ سال در واگذاريها ساير از حاصل منابع ريال ميليارد ۵۰۰۰ مبلغ
 داخلي هاي وام زياد سهم به توجه با ضمناً. است يافته تغيير ها وام اصل دريافت از حاصل منابع عنوان به دولت خارجي و داخلي هاي وام اصل دريافت) ۵

  .است شده ارائه سطر اين در مذكور اطالعات
  ). پ. ر. (جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت -مأخذ

  .بودجه  تلفيق امور  .کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .جمهوري رياست  -            
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  )ريال ميليارد(                                                                                          برنامه برحسب ها رديف و ها دستگاه اعتبارات -۶-۲۰

)عملکرد(  شرح
١٣٨٠  

١٣٨٥ 
  )مصوب(

١٣٩٠ 
  )مصوب(

١٣٩١  

  )مصوب(

١٣٩٢  

  )مصوب(
١٣٩٣ 

  )مصوب(
١٣٩٤ 

  )مصوب(

  ۶/۲۶۳۷۳۶۷  ۰/۲۱۴۴۲۵۹  ۲/۲۱۰۱۴۶۰  ۱/۱۶۰۹۶۴۶  ۱/۱۳۹۹۰۲۵  ۳/۹۰۱۲۸۴  ۲/۱۵۲۶۷۰........................................................   جمع            

  ۶/۲۱۲۷۰۸۱  ۰/۱۶۸۴۸۳۲  ۳/۱۵۹۸۲۹۴  ۱/۱۳۴۷۰۳۲  ۹/۱۰۳۲۷۹۱  ۸/۵۸۷۹۷۶  ۶/۱۰۱۶۰۴................................   ها رديف و ها دستگاه اعتبارات

 هاي دستگاه عمراني و جاري اعتبارات
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۹/۳۳۷۱۴................................   ها استان در محلي اجرايي

  ۰/۵۱۰۲۸۶  ۰/۴۵۹۴۲۷  ۹/۵۰۳۱۶۵  ۰/۲۶۲۶۱۴  ۱/۳۶۶۲۳۳  ۵/۳۱۳۳۰۷  ۴/۱۲۸۵۳..............................   ها رديف ساير و متفرقه هاي هزينه 

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۱/۳۶۸۸................................   ها وام شده تضمين سود و كارمزد

 پيش و ديون پرداخت ها، وام بازپرداخت
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۲/۸۰۹................................................................   ها پرداخت

  ). پ. ر. (جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت -مأخذ
  .بودجه  امورتلفيق . کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .جمهوري رياست  -        
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  ) ريال ميليارد(                                                                                 )۱(امور برحسب دولت عمومي بودجه هاي پرداختي -۷-۲۰
  ١٣٩٠  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح

  )۲(۱/۱۳۹۹۰۲۵  )۲(۹/۵۷۲۹۵۰  ۹/۱۶۴۲۶۶  ۱/۶۱۳۱۸................................................................................................  )اول مصوب( اعتبارات 

  ۰/۷۶۱۶۷  ۴/۱۷۶۶۳  ۶/۱۶۲۵۲  ۵/۴۰۵۱................................................................................................................................      عمومي امور

  ۳/۱۹۶۳۵۳  ۸/۵۹۲۸۷  ۰/۲۲۳۳۶  ۲/۳۵۳۲................................................................................................................................   ملي دفاع امور

  ۷/۵۶۸۷۴۱  ۵/۹۸۴۱۵  ۰/۷۳۳۱۸  ۹/۲۲۴۸۹................................................................................................................................   اجتماعي امور 

  ۷/۱۸۷۶۳۸  ۹/۸۷۱۴۷  ۴/۱۶۹۰۵  ۳/۱۴۷۵۲................................................................................................................................   اقتصادي امور

  ۰/۰  ۰/۰  ۶/۷۳۸۴  ۰/۰................................................................   سازندگي جهاد پشتيباني و ستادي هاي هزينه

  ۱/۳۶۶۲۳۳  ۲/۲۱۷۷۱۳  ۳/۲۲۸۵۱  ۶/۱۳۳۹۴................................................................................................................................   متفرقه هاي هزينه

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۴۱۵۱  ۹/۱۸۰................................................................................................   ها وام شده تضمين سود و كارمزد

  ۰/۰  ۰/۰  ۹/۱۰۶۷  ۷/۲۹۱۶................................................................   ها پرداخت پيش و ديون پرداخت و ها وام بازپرداخت

  -  -  ۹/۱۶۴۲۶۰  ۱/۶۱۳۱۸................................................................................................  )   دوم مصوب( اعتبارات  

  -  -  ۱/۲۳۶۳۷  ۵/۴۰۴۶................................................................................................................................        عمومي امور

  -  -  ۰/۲۲۳۳۶  ۲/۳۵۳۲................................................................................................................................   ملي دفاع امور

  -  -  ۰/۷۳۳۱۸  ۹/۲۲۴۹۴................................................................................................................................    اجتماعي امور

  -  -  ۴/۱۶۸۹۹  ۳/۱۴۷۵۲................................................................   كشور كل بودجه مصارف  اقتصادي امور

  -  -  ۰/۰  ۰/۰................................................................  سازندگي جهاد پشتيباني و ستادي هاي هزينه

  -  -  ۳/۲۲۸۵۱  ۶/۱۳۳۹۴................................................................................................................................   متفرقه هاي هزينه

  -  -  ۱/۴۱۵۱  ۹/۱۸۰................................................................................................  ها وام شده تضمين سود و كارمزد

  -  -  ۹/۱۰۶۷  ۷/۲۹۱۶................................................................   ها پرداخت پيش و ديون پرداخت و ها وام بازپرداخت

  -  -  ۳/۱۱۸۹۳۵  ۹/۵۹۷۴۳................................................................................................  )قطعي( ها پرداختي

  -  -  ۴/۱۳۶۲۰  ۹/۴۸۴۶................................................................................................................................    عمومي امور

  -  -  ۳/۲۲۴۸۸  ۱/۴۶۱۶................................................................................................................................  ملي دفاع امور

  -  -  ۷/۵۵۰۶۹  ۸/۲۶۵۱۰................................................................................................................................     اجتماعي امور

  -  -  ۲/۱۰۴۲۶  ۹/۱۲۱۰۸................................................................................................................................  اقتصادي امور

  -  -  ۰/۰  ۰/۰................................................................   سازندگي جهاد پشتيباني و ستادي هاي هزينه

  -  -  ۴/۱۲۸۵۳  ۲/۱۰۶۲۵................................................................................................................................  متفرقه هاي هزينه

  -  -  ۱/۳۶۶۸  ۳/۱۲................................................................................................  ها وام شده تضمين سود و كارمزد

  -  -  ۲/۸۰۹  ۷/۱۰۲۳................................................................  ها پرداخت پيش و ديون پرداخت و ها وام بازپرداخت 
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  ) ريال ميليارد(                                                             )            دنباله( )۱(امور برحسب دولت عمومي بودجه هاي پرداختي -۷-۲۰
  ١٣٩٤  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  شرح

  )۲(۶/۲۶۳۷۳۶۷  )۲(۲۱۴۴۲۵۹  )۲(۲/۲۱۰۱۴۶۰  )۲(۱۶۰۹۶۴۶................................................................................................  )اول مصوب( اعتبارات
  ۷/۱۶۳۰۸۵  ۰/۱۲۰۶۶۵  ۶/۱۰۳۶۸۸  ۳/۹۴۴۸۰................................................................................................................................      عمومي امور

  ۲/۳۲۶۰۵۹  ۷/۲۷۱۸۴۴  ۹/۳۱۰۸۲۰  ۶/۲۶۸۳۵۳................................................................................................................................   ملي دفاع امور

  ۱۳۶۹۲۰۰  ۷/۱۰۷۰۶۸۱  ۳/۹۱۲۳۵۸  ۱/۷۵۲۵۲۶................................................................................................................................   اجتماعي امور

  ۶/۲۶۱۴۵۱  ۷/۲۱۶۵۵۷  ۵/۲۶۸۸۸۱  ۱/۲۲۷۵۳۱................................................................................................................................   اقتصادي امور

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰................................................................   سازندگي جهاد پشتيباني و ستادي هاي هزينه

  ۰/۵۱۰۲۸۶  ۰/۴۵۹۴۲۷  ۹/۵۰۳۱۶۵  ۰/۲۶۲۶۱۴................................................................................................................................   متفرقه هاي هزينه

  ۰  ۰  ۰  ۰................................................................................................   ها وام شده تضمين سود و كارمزد

  ۰  ۰  ۰  ۰................................................................   ها پرداخت پيش و ديون پرداخت و ها وام بازپرداخت

  -  -  -  -................................................................................................  )   دوم مصوب( اعتبارات
  -  -  -  -................................................................................................................................        عمومي امور

  -  -  -  -................................................................................................................................   ملي دفاع امور

  -  -  -  -................................................................................................................................    اجتماعي امور

  -  -  -  -................................................................   كشور كل بودجه مصارف  اقتصادي امور

  -  -  -  -................................................................  سازندگي جهاد پشتيباني و ستادي هاي هزينه

  -  -  -  -................................................................................................................................   متفرقه هاي هزينه

  -  -  -  -................................................................................................  ها وام شده تضمين سود و كارمزد

  -  -  -  -................................................................   ها پرداخت پيش و ديون پرداخت و ها وام بازپرداخت

  -  -  -  -................................................................................................  )قطعي( ها پرداختي
  -  -  -  -................................................................................................................................    عمومي امور

  -  -  -  -................................................................................................................................  ملي دفاع امور

  -  -  -  -................................................................................................................................     اجتماعي امور

  -  -  -  -................................................................................................................................  اقتصادي امور

  -  -  -  -................................................................    سازندگي جهاد پشتيباني و ستادي هاي هزينه

  -  -  -  -................................................................................................................................  متفرقه هاي هزينه

  -  -  -  -................................................................................................  ها وام شده تضمين سود و كارمزد

  -  -  -  -................................................................  ها پرداخت پيش و ديون پرداخت و ها وام بازپرداخت

  . است اختصاصي درامد و عمومي درامد محل از پرداخت شامل) ۱
 سال در ريال ميليارد ۲۵۴۵ ،۱۳۹۱ سال در ريال ميليارد ۹/۴۱۴۰ ،۱۳۹۰ سال در ريال ميليارد ۳۸۹۰ ،۱۳۸۵سال در ريال ميليارد ۱/۹۲۷۲۳ مبلغ) ۲

 در امور تفكيك  به كه است استاني اي  هزينه اعتبارات به مربوط ۱۳۹۴ سال در ريال ميليارد ۷۲۸۵ مبلغ و ۱۳۹۳ سال در ريال ميليارد ۵۰۸۳ ،۱۳۹۲
  . است شده منظور جمع در  و نيست دسترس

  ).پ. ر. (بودجه و برنامه سازمان - مأخذ 
  ).پ. ر. (كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -        
  ).پ.ر.(جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت -        
  .بودجه  امورتلفيق  .کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .جمهوري رياست  -        
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  ) ريال ميليون( استان برحسب عمومی درامد محل از ها استان در اجرایی هاي دستگاه) جاري( اي هزینه اعتبارات عملکرد -8-20
  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥      استان

  )۱(۳۷۳۲۴۸۷۱  ۱۰۷۱۰۹۰۷۹  ۲۹۶۷۱۰۴۳  ۸۷۰۷۳۵۴................................................................................................   كشور كل       
  ۱۵۸۳۱۰۹  ۴۸۸۳۰۷۷  ۱۴۳۲۱۳۸  ۴۳۴۱۳۸................................................................................................................................   شرقي آذربايجان 

  ۱۴۳۲۰۸۷  ۴۰۱۴۶۹۰  ۱۰۸۷۱۴۳  ۳۳۶۸۶۳................................................................................................................................   غربي آذربايجان  

  ۷۷۱۳۱۷  ۲۱۱۲۸۱۳  ۶۰۱۹۷۲  ۱۷۲۰۴۶................................................................................................................................  اردبيل

  ۲۰۶۷۹۸۲  ۷۰۰۷۷۹۸  ۲۰۸۹۶۹۷  ۵۷۳۵۸۲................................................................................................................................  اصفهان

  )۲(۰۰۰  )۲(۰۰۰  )۲(۰۰۰  )۲(۰۰۰................................................................................................................................  البرز

  ۶۵۱۸۰۱  ۱۳۸۸۶۴۴  ۳۸۰۲۴۴  ۱۱۸۰۵۶................................................................................................................................   ايالم

  ۹۷۶۲۳۶  ۱۹۱۴۳۵۴  ۴۹۹۷۳۹  ۱۵۲۰۷۶................................................................................................................................   بوشهر

  )۲(۳۶۰۹۷۸۷  )۲(۱۴۰۳۳۸۰۱  )۲(۳۸۱۰۸۳۸  )۲,۳(۱۲۵۱۱۸۱................................................................................................................................  تهران
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  )دنباله( استان برحسب عمومي درامد محل از ها استان در اجرايي هاي دستگاه) جاري( اي هزينه اعتبارات عملكرد -۸-۲۰
  ) ريال ميليون( 

  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  استان
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  )ريال ميليون(                                                      
١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  
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۸۸۷۳۹۷۵۷  ۱۲۹۳۶۵۱۰۵  ۹۷۸۳۱۷۹۶  ۱۱۴۵۱۸۶۵۷  

۳۳۵۵۹۰۲  ۵۸۸۳۸۹۷  ۴۹۹۶۵۷۷  ۶۰۶۱۰۸۴  
۲۴۵۷۳۴۹۰  ۳۶۰۰۴۵۱۰  ۲۷۹۲۶۰۷۸  ۳۰۶۲۰۶۹۲  
۶۰۰۶۰۶۲۷  ۸۶۱۵۳۱۸۸  ۶۴۰۵۹۰۷۲  ۷۶۷۰۴۳۴۰  
۷۴۹۷۳۰  ۱۳۲۳۵۱۰  ۸۵۰۰۶۹  ۱۱۳۲۵۴۱  
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۵۰۳۹۱۹۷۹  ۶۷۶۱۳۷۸۲  ۲۲۶۶۷۲۸۶  ۳۱۷۲۰۳۷۲  
۶۸۱۳۳۸  ۱۱۵۴۱۷۵  ۳۲۰۲۸۳  ۵۵۰۴۸۷  

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

1389 1390

میلیارد ریال 

عملکرد اعتبارات هزینه اي استان ها

                                                                                                                                               

 امور برحسب ها استان) عمراني( اي سرمايه هاي دارايي تملك
١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  

        
    ۴۲۱۶۲۳۱  ۱۲۸۱۴۷۵۹  ۷۶۵۶۵۲۴۰  ۷۶۵۱۲۳۴۰  

................................۱۲۶۲۹۸  ۴۰۳۶۰۹  ۱۹۷۷۶۳۷  ۲۶۱۱۷۲۰  
................................۳۲۸۰۴۷۸  ۸۵۲۶۳۷۵  ۱۶۱۰۴۷۰۴  ۱۸۰۰۷۵۷۶  

................................۸۰۹۴۴۵  ۳۸۸۴۶۶۷  ۵۸۴۲۹۴۳۲  ۵۵۷۷۱۲۵۱  
........................۰  ۹۵  ۵۳۴۶۰  ۱۲۱۷۸۴  

        
    ۴۲۱۶۲۳۱  ۱۲۸۱۴۷۵۹  ۷۶۵۶۵۲۴۰  ۷۶۵۱۲۳۴۰  
   ۱۲۶۲۹۸  ۴۰۳۶۰۹  ۱۹۷۷۶۳۷  ۲۶۱۱۷۲۰  
    ۳۲۸۰۴۷۸  ۸۵۲۶۳۷۵  ۱۶۱۰۴۷۰۴  ۱۸۰۰۷۵۷۶  
    ۸۰۹۴۴۵  ۳۸۸۴۶۶۷  ۵۸۴۲۹۴۳۲  ۵۵۷۷۱۲۵۱  
    ۰  ۹۵  ۵۳۴۶۰  ۱۲۱۷۸۴  

        
    ۴۰۱۸۲۹۰  ۹۷۵۲۳۸۷  ۵۹۷۷۴۸۲۷  ۵۹۶۶۷۱۴۰  

................................۱۱۸۲۰۰  ۳۰۹۱۳۱  ۱۶۹۵۶۴۶  ۱۹۸۰۱۴۳  

................................۳۱۲۷۷۱۳  ۶۴۳۸۲۷۰  ۱۲۲۶۰۵۴۱  ۱۳۸۴۵۵۲۵  
................................۷۷۲۳۶۶  ۳۰۰۴۸۸۰  ۴۵۷۹۴۰۶۳  ۴۳۷۴۳۲۸۷  

........................۰  ۹۵  ۲۴۵۷۰  ۹۸۱۸۵  

  .اي سرمايه بودجه نظارت امور کشور، ريزي برنامه و
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تملك اعتبارات -۹-۲۰
  شرح

  اول مصوب
    ....................   جمع        

................................   عمومي امور   
................................ اجتماعي امور

................................   اقتصادي امور 
........................  امنيتي و دفاعي امور

  دوم مصوب
    ............................   جمع 

   .........................  عمومي امور
    ......................  اجتماعي امور

    ..................   اقتصادي امور  
    .........  امنيتي و دفاعي امور

  عملكرد
    ............................   جمع 
................................   عمومي امور 

................................  اجتماعي امور
................................   اقتصادي امور 

........................  امنيتي و دفاعي امور
و مديريت سازمان - مأخذ 
  

  

1393
20- 8 جدول: مبنا
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  )ريال ميليون(                     فصل هابرحسب استان امورعمومي) عمراني( اي سرمايه هاي دارايي تملك اعتبارات عملكرد -۱۰-۲۰
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  شرح 

  ۲۸۰۸۱۲۰  ۱۹۷۸۵۹۴  ۴۷۴۱۷۴۳  ۲۹۵۵۹۱۴  ۱۹۸۰۱۴۳  ۱۶۹۵۶۴۶    ...........................................................   جمع   

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰    .................................................  قانونگذاري -اول فصل   

  ۱۷۷۷۰۳۸  ۱۲۴۰۴۲۵  ۲۷۹۲۹۳۳  ۱۷۸۵۹۸۴  ۱۰۷۸۵۳۱  ۷۹۱۹۵۵    ..................................    عمومي امور ـاداره دوم فصل   

  ۶۵۵۵۲۳  ۴۴۶۲۹۶  ۱۲۱۸۸۸۵  ۶۷۴۳۱۰  ۴۸۶۹۱۵  ۵۸۳۱۷۳    ..............................................   قضايي امور ـ سوم فصل  

  ۳۰۴۸۴۵  ۲۲۲۲۶۴  ۶۰۸۲۸۱  ۴۰۴۶۳۵  ۳۶۱۴۶۷  ۳۲۰۵۱۰    ............ مديريت و فني ، مالي خدمات ـ چهارم فصل

  ۷۰۷۱۴  ۶۹۶۰۹  ۱۲۱۶۴۴  ۹۰۹۸۵  ۵۳۲۳۰  ۸    ..........................  )۱(فناوري و علوم توسعه–پنجم فصل 

  .است يافته نام تغيير فناوري و علوم توسعه فصل به اساسي هاي پژوهش از پنجم فصل  بعد، به ۱۳۸۸ سال از) ۱
  اي سرمايه بودجه نظارت امور کشور، ريزي برنامه و مديريت سازمان  -ماخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ريال ميليون(           فصل برحسب ها استان اجتمـاعي امـور) عمـراني( اي سرمايه هاي دارايي تملك اعتبارات عملكرد -۱۱-۲۰

  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  شرح

  ۱۱۹۹۶۸۹۴  ۹۲۸۹۲۵۶  ۲۳۲۳۷۷۴۲  ۱۷۶۱۴۷۳۶  ۱۳۸۴۵۵۲۵  ۱۲۲۶۰۵۴۱...........................................................   جمع   

  ۳۸۱۱۳۱۰  ۳۴۰۲۸۲۳  ۷۳۶۵۹۵۲  ۶۴۹۵۷۷۴  ۵۷۷۱۶۸۱  ۵۸۱۲۷۷۵..........................................................   آموزش ـ اول فصل

 و جمعي هاي رسانه و هنر و فرهنگ ـ دوم فصل
  ۳۷۳۰۱۷۵  ۳۰۶۷۹۸۰  ۸۵۸۶۴۵۱  ۵۵۸۶۵۹۵  ۳۹۴۵۲۷۳  ۲۹۸۳۸۱۲...........................................................................  گردشگري

  ۱۸۳۱۷۱۴  ۹۲۷۶۴۵  ۲۴۰۸۷۷۵  ۱۵۸۵۸۵۴  ۹۲۰۱۰۰  ۵۱۹۷۹۵......................................  سالمت بهداشت و ـ سوم فصل

  ۹۱۵۳۱۰  ۷۱۷۷۷۴  ۱۸۳۰۵۹۹  ۱۳۷۵۹۱۴  ۱۱۶۱۱۹۹  ۶۹۹۶۳۸...........................   اجتماعي وتأمين رفاه ـ چهارم فصل

  ۱۷۰۸۳۸۵  ۱۱۷۳۰۳۴  ۳۰۴۵۹۶۵  ۲۵۷۰۵۹۹  ۲۰۴۷۲۷۲  ۲۲۴۴۵۲۱..............................................   بدني تربيت ـ پنجم فصل

  . اي سرمايه بودجه نظارت امور -کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -  ماخذ
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     )ريال ميليون(           فصل برحسب ها استـان اقتصـادي امور) عمراني( اي سرمايه هاي دارايي تملك اعتبارات عملكرد -۱۲-۲۰  
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  شرح

  ۳۱۷۲۰۳۷۲  ۲۲۶۶۷۲۸۶  ۶۷۶۱۳۷۸۲  ۵۰۳۹۱۹۷۹  ۴۳۷۴۳۲۸۷  ۴۵۷۹۴۰۶۳...........................................................   جمع   

  ۲۶۷۰۳۹۹  ۱۹۲۹۸۱۶  ۶۶۳۶۳۲۲  ۵۵۲۱۰۶۲  ۷۴۹۱۳۴۹  ۳۸۷۲۴۶۱........................   طبيعي منابع و كشاورزي ـ اول فصل 

  ۳۳۴۱۸۹۷  ۳۳۰۴۶۶۱  ۶۲۸۷۵۲۰  ۶۰۵۲۱۹۵  ۶۸۴۸۶۸۸  ۹۹۴۶۷۸۴................................................................   آب ـ دوم فصل

  ۹۱۲۵۸۲  ۶۸۴۶۹۸  ۳۰۲۴۶۶۳  ۲۷۷۶۹۵۹  ۲۰۲۵۴۹۹  ۱۵۵۶۲۱۸...........................................  معدن و صنعت ـ سوم فصل

  ۳۱۹۲۹۱  ۱۸۹۱۴۹  ۴۷۲۳۲۲  ۳۳۸۰۵۸  ۳۲۳۸۰۳  ۱۵۵۸۲۲...........................................  زيست محيط ـ چهارم فصل

  ۲۱۱۴۱۵  ۱۹۰۵۲۸  ۴۴۴۷۵۰  ۵۹۳۵۱۰  ۳۸۷۵۱۶  ۲۶۱۶۸۲.....................................  تعاون و بازرگاني ــ پنجم فصل

  ۱۱۶۳۹۲۲  ۷۱۵۷۱۱  ۲۹۵۴۷۰۴  ۲۵۵۲۵۷۹  ۷۶۵۲۱۵  ۱۷۸۷۷۶۹......................................................   نرژي ا  ـ ششم فصل

  ۷۴۹۹۲۹۸  ۵۴۱۴۷۸۴  ۱۳۶۷۲۵۶۲  ۱۰۴۴۹۷۶۲  ۸۲۸۸۹۱۸  ۱۱۵۲۸۳۶۸.............................................    نقل و حمل ـ هفتم فصل

  ۱۴۹۱۵۹  ۱۰۴۴۲۴  ۱۸۹۵۶۸  ۱۹۲۶۵۲  ۱۳۲۰۹۷  ۱۲۵۵۶۹..............    اطالعاتفناوري  و ارتباطات ـ هشتم فصل

  ۱۵۴۵۲۴۰۹  ۱۰۱۳۳۵۱۵  ۳۳۹۳۱۳۷۱  ۲۱۹۱۵۲۰۱  ۱۷۴۸۰۲۰۲  ۱۶۵۵۹۳۹۰...............................  شهري عمران و مسكن ـ نهم فصل

  . اي سرمايه بودجه نظارت امور . کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -  مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ريال ميليون(      فصل برحسب ها استان امنيتي و دفاعي امور) عمراني( اي سرمايه هاي دارايي تملك اعتبارات عملكرد -۱۳-۲۰

  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  شرح 

  ۵۵۰۴۸۷  ۳۲۰۲۸۳  ۱۱۵۴۱۷۵  ۶۸۱۳۳۸  ۹۸۱۸۵  ۲۴۵۷۰................................................................   جمع   

  ۲۹۵۴۲۹  ۱۶۷۹۷۱  ۶۰۸۵۶۰  ۴۹۳۲۵۶  ۳۵۱۶۶  ۱۱۰۰................................................................  دفاع ـ اول  فصل

  ۲۵۵۰۵۸  ۱۵۲۳۱۲  ۵۴۵۶۱۵  ۱۸۸۰۸۲  ۶۳۰۱۹  ۲۳۴۷۰................................   عمومي منيت ا  و نظم  ـ دوم فصل

  . اي سرمايه بودجه نظارت امور. کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  - خذأم 
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  )ريال ميليون(                                                            ها استان) عمرانی( اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبارات عملکرد - 20- 14 
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  استان

  ۴۷۰۷۵۸۷۳  ۳۴۲۵۵۴۱۹  ۹۶۷۴۷۴۴۲  ۷۱۶۴۳۹۶۹  ۵۹۶۶۷۱۴۰  ۵۹۷۷۴۸۲۷  ۹۷۵۲۳۸۷  ۴۰۱۸۲۹۰.........................  كشور كل 
  ۱۴۷۲۴۶۰  ۹۴۹۷۳۳  ۲۷۵۱۵۱۸  ۳۰۱۵۱۸۸  ۲۸۲۰۰۱۲  ۲۱۲۲۹۱۷  ۴۲۸۴۲۲  ۲۰۲۸۹۹................................   شرقي آذربايجان 
  ۱۳۸۵۰۲۳  ۹۷۹۱۰۴  ۳۰۸۸۸۸۷  ۲۲۲۳۴۶۶  ۱۶۳۲۲۹۶  ۲۶۰۱۰۵۰  ۲۹۰۱۴۹  ۱۶۱۶۱۷................................   غربي آذربايجان  

  ۶۳۴۰۴۹  ۶۰۰۲۲۸  ۱۲۸۴۱۳۷  ۱۰۸۱۰۵۸  ۷۸۵۴۵۳  ۱۴۳۲۳۶۰  ۲۸۵۹۸۵  ۱۱۴۲۱۷................................................................  اردبيل
  ۱۵۹۹۱۸۸  ۱۱۷۸۱۲۷  ۳۵۴۹۰۳۳  ۳۲۲۲۴۶۱  ۳۱۲۶۵۴۶  ۱۷۸۷۵۱۲  ۴۹۹۱۴۵  ۱۵۰۴۸۹................................................................  اصفهان
   ۰۰۰  ۹۱۲۴۷۶  ۱۴۹۲۱۴۰  )۱(۰۰۰  )۱(۰۰۰  )۱(۰۰۰  )۱(۰۰۰  )۱(۰۰۰................................................................  البرز
  ۷۳۷۱۰۱  ۶۱۶۲۵۱  ۱۴۵۱۰۴۰  ۹۴۸۱۰۸  ۱۰۲۷۶۵۷  ۱۵۱۶۵۱۸  ۱۹۶۳۵۱  ۷۴۵۳۸................................................................   ايالم
  ۲۲۶۵۲۴۰  ۱۷۵۰۸۷۴  ۳۶۵۹۷۴۶  ۲۷۸۴۰۵۷  ۲۲۹۲۹۴۳  ۲۳۵۱۱۱۲  ۲۹۹۹۶۶  ۷۷۵۰۶................................................................   بوشهر
  ۳۴۶۶۸۸۸  ۱۱۰۰۵۹۶  ۸۲۹۷۴۸۶  )۱(۴۶۱۷۶۳۶  )۱(۳۹۴۸۶۲۹  )۱(۲۳۴۰۷۲۴  )۱(۶۱۱۸۹۸  )۲،۱(۲۳۸۳۶۲................................................................  تهران

  ۷۸۲۰۳۱  ۴۱۸۷۶۸  ۱۳۱۹۸۶۷  ۹۹۴۱۲۴  ۸۲۴۷۶۱  ۱۱۹۶۹۶۵  ۱۹۵۲۹۴  ۷۳۵۷۷................................   بختياري و  چهارمحال
  ۶۳۲۰۵۲  ۶۱۹۲۲۹  ۱۸۸۳۴۱۸  ۱۳۴۳۴۲۵  ۶۸۰۴۴۳  ۹۹۲۸۷۱  )۳(۰۰۰  )۳(۰۰۰................................   جنوبي خراسان
  ۲۱۹۴۵۸۰  ۱۹۴۰۹۴۶  ۵۷۱۹۴۸۹  ۹۱۱۸۰۸  ۳۲۱۹۲۷۸  ۳۴۶۸۴۸۲  )۳(۸۱۴۳۵۴  )۳(۲۹۱۸۴۸................................   رضوي خراسان
  ۳۱۶۱۶۰۱  ۱۱۱۳۲۰۸  ۱۵۲۵۲۷۱  ۵۰۶۲۵۴۹  ۷۲۰۱۰۸  ۹۷۷۶۵۱  )۳(۰۰۰  )۳(۰۰۰................................   شمالي خراسان

  ۴۲۸۷۶۷۳  ۳۱۵۲۰۷۱  ۹۰۲۳۴۵۳  ۸۲۲۳۹۵۶  ۷۵۲۴۱۸۳  ۷۷۶۰۷۳۲  ۱۰۰۱۵۴۰  ۶۱۹۸۶۹................................................................  خوزستان 
  ۶۹۹۰۳۰  ۱۰۴۵۷۹۳  ۱۸۲۶۶۵۳  ۱۰۴۶۵۳۵  ۸۹۸۸۵۶  ۱۲۱۵۳۹۲  ۱۶۶۳۹۲  ۱۰۴۴۱۳................................................................   زنجان
  ۷۱۰۰۴۴  ۳۹۸۱۸۷  ۱۲۳۷۸۵۵  ۱۰۴۷۸۸۴  ۱۰۶۸۲۸۰  ۸۸۱۸۶۱  ۱۳۴۵۸۴  ۴۷۳۴۹................................................................   سمنان
  ۲۲۰۹۳۹۳  ۱۴۷۲۴۹۴  ۵۱۰۲۶۱۵  ۲۶۵۱۳۴۱  ۲۱۷۲۰۱۷  ۲۵۹۱۷۰۹  ۴۴۰۹۰۰  ۲۰۷۱۶۲................................   بلوچستان و  سيستان

  ۲۳۱۴۸۸۸  ۱۷۹۳۵۶۱  ۵۰۲۳۹۹۸  ۴۵۹۹۷۹۸  ۴۱۶۸۴۱۳  ۲۹۹۲۵۲۰  ۵۸۵۶۲۳  ۲۳۷۲۷۵................................................................  فارس
  ۵۵۳۴۴۷  ۴۸۲۷۲۶  ۱۳۱۲۶۰۴  ۱۰۱۸۳۱۰  ۱۲۶۳۳۰۱  ۹۲۰۲۴۸  ۱۶۰۳۴۳  )۲(۰۰۰................................................................  قزوين
  ۱۱۲۳۸۳۲  ۱۱۸۵۱۹۳  ۲۷۶۴۰۸۸  ۱۳۲۹۵۰۵  ۹۲۱۶۸۳  ۷۹۵۹۴۳  ۱۲۹۱۹۴  )۲(۰۰۰................................................................  قم

  ۱۱۶۶۸۷۲  ۱۲۹۷۴۱۵  ۴۰۰۲۵۹۱  ۲۶۷۵۱۶۳  ۱۷۷۰۹۰۵  ۱۷۵۹۰۹۰  ۲۸۷۹۹۷  ۱۱۱۲۵۵................................................................  كردستان
  ۲۲۹۴۰۸۷  ۱۴۶۵۰۴۶  ۴۵۳۸۲۷۵  ۳۷۴۲۰۳۵  ۳۵۹۶۵۹۳  ۲۸۸۶۷۷۹  ۴۳۵۰۱۱  ۱۵۳۵۶۹................................................................  كرمان

  ۲۲۷۳۵۳۳  ۱۳۵۵۸۹۶  ۴۱۷۱۷۲۹  ۲۳۲۴۱۰۱  ۲۰۱۰۳۷۰  ۲۷۰۶۰۴۰  ۴۲۹۳۹۷  ۱۹۹۰۸۹................................................................   كرمانشاه
  ۸۵۸۵۶۰  ۷۱۰۵۴۱  ۱۹۱۷۱۰۷  ۱۴۳۷۴۳۶  ۱۱۲۷۵۱۶  ۱۲۸۴۲۴۴  ۱۹۸۹۰۳  ۸۷۱۱۹................................   بويراحمد و  كهگيلويه
  ۷۴۹۴۴۵  ۹۰۶۰۷۱  ۱۸۸۹۲۴۹  ۱۳۱۳۷۷۷  ۱۱۰۰۳۳۹  ۱۶۶۹۲۴۹  ۳۳۶۴۴۰  )۴(۰۰۰................................................................  گلستان
  ۱۶۵۰۶۲۰  ۱۰۲۵۳۲۶  ۲۲۹۸۰۴۹  ۱۷۶۶۲۱۰  ۱۳۶۵۹۵۲  ۱۶۵۶۸۷۱  ۳۱۹۲۶۳  ۱۳۴۹۷۹................................................................   گيالن
  ۹۷۹۲۱۱  ۱۲۷۵۸۰۰  ۲۳۹۸۸۰۱  ۲۵۶۰۶۹۵  ۱۵۷۸۱۴۲  ۲۰۸۲۴۸۴  ۲۹۴۱۹۴  ۱۱۴۴۲۶................................................................   لرستان
  ۲۲۸۳۶۳۱  ۱۲۹۸۰۷۰  ۴۴۲۱۴۸۱  ۱۷۷۵۱۸۴  ۱۶۴۶۹۸۰  ۱۶۷۸۶۸۷  ۳۵۳۲۲۸  )۴(۲۶۴۵۴۴................................................................   مازندران
  ۷۸۲۳۵۷  ۵۱۳۳۸۲  ۱۴۸۷۵۷۷  ۱۷۸۳۳۹۸  ۱۳۳۰۵۸۳  ۱۲۳۱۴۵۰  ۲۸۰۸۷۸  ۷۴۰۳۵................................................................  مركزي

  ۱۹۱۸۳۹۶  ۱۳۶۱۶۴۸  ۳۰۸۴۵۶۸  ۲۳۶۳۹۶۴  ۲۱۸۱۵۴۴  ۲۱۶۴۴۳۸  ۲۸۹۰۸۶  ۱۳۷۲۹۱................................................................   هرمزگان
  ۷۹۵۲۸۱  ۶۵۷۱۹۷  ۲۴۲۳۸۵۷  ۲۱۶۵۹۷۰  ۱۳۹۳۴۷۵  ۱۴۲۱۳۵۴  ۱۷۳۴۵۰  ۸۷۲۶۹................................................................   همدان
  ۱۰۹۵۳۶۰  ۶۷۹۴۶۲  ۱۸۰۰۸۶۰  ۱۶۱۴۸۲۷  ۱۴۶۹۸۸۳  ۱۲۸۷۵۷۱  ۱۱۴۳۹۹  ۵۳۵۹۴................................................................   يزد

  .است شده منظور تهران استان در البرز استان آمار) ۱
  .است شده منظور تهران استان در قم و قزوين هاي استان آمار) ۲
  . است شده منظور رضوي خراسان استان در شمالي خراسان و جنوبي خراسان هاي استان آمار) ۳
  . است شده منظور مازندران استان در گلستان استان آمار) ۴
  . اي سرمايه بودجه نظارت امور -کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان - مأخذ 
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  )ريال ميليون(                 اجرایی هاي دستگاه تفکیک به ملی) عمرانی( اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبارات عملکرد - 20- 15
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  شرح

  ۱۵۲۹۰۹۴۸۶  ۸۷۱۶۸۰۰۲  ۱۶۳۲۳۵۱۸۵  ۱۰۱۲۹۷۶۸۵  ۱۲۱۲۴۰۱۸۴................................................................  كشور كل 
  ۸۶۳۹۹۸  ۱۱۸۵۴۴۹  ۸۱۸۷۳۶  ۱۶۱۹۶۹  ۶۶۰۱۸۰......................................................................................  جمهوري رياست نهاد

  ۲۳۵۰  ۶۴۶  ۲۱۸۵  ۲۲۱۸  ۳۴۴۹................................................................  نظام مصلحت تشخيص مجمع
  ۲۹۱۷۷۲  ۱۹۰۱۵۰  ۱۹۹۴۱۱۱  ۱۵۳۸۳۵  ۷۲۴۲۵...................................................................................  سالمي  شوراي مجلس
  ۸۵۰۰۰  ۲۸۰۰۰  ۱۲۶۱۱۱  ۵۴۷۷۲  ۱۲۸۸۷................................................................................................  نگهبان شوراي
  ۰  ۰  ۶۳۸۵۷۸  ۳۰۰۶۸۳  ۰................................................................................................  اطالعات وزارت
  ۳۴۹۴۷۱  ۱۱۱۴۲۸  ۱۹۰۷۲۷  ۱۲۷۲۲۶  ۱۱۷۹۰۴..........................................................  كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان
  ۱۰۲۷۸۸۷۱  ۶۳۵۷۰۹۱  ۱۱۹۰۲۵۱۴  ۸۰۸۶۳۰۱  ۹۷۱۹۶۳۸................................................................................................  کشور وزارت
  ۳۳۹۷۸۸۶  ۹۴۳۵۵۹  ۱۷۲۱۲۷۹  ۶۲۱۴۹۲  ۹۱۳۵۸۸................................................................................................  انتظامي نيروي
  ۵۶۰۷۹۱  ۲۱۷۵۰۳  ۲۱۳۴۷۴۶  ۲۷۹۳۳۵  ۲۱۸۶۸۸............................................................................................  خارجه امور وزارت
  ۲۹۲۸۱  ۲۱۵۹۳  ۳۷۲۴۷  ۲۴۱۶۰  ۳۵۳۲۶.............................................................................................  دادگستري وزارت

  ۵۲۸۸۱۴۸  ۱۷۸۴۴۷۰  ۳۴۸۲۰۰۳  ۱۲۴۸۸۰۰  ۱۷۴۹۹۹۱................................................................................................  دادگستري
  ۱۵۹۸۰۳۹  ۱۶۷۰۸۷۴  ۱۷۱۹۷۶۰  ۸۰۹۲۷۸  ۸۰۹۲۱۵........................................................................................  اقتصادي امور وزارت
  ۷۶۴۸۶۹  ۱۸۵۷۰۶  ۸۴۵۸۹۰  ۵۸۵۷۶۷  ۵۷۸۲۵۲................................................................................................  دفاع وزارت
  ۱۳۱۰۱۹۲  ۱۳۰۰  ۷۷۴۹۷۱  ۵۳۱۳۵۱  ۳۳۰۳۰۸.........................................................................................ارتش مشترک ستاد
  ۲۴۰۱۴۲  ۴۰۰۹۰۰  ۶۴۶۰۷۸  ۳۵۳۹۰۵  ۳۲۷۹۵۱..........................................................................................  سپاه مشترک ستاد
  ۵۵۰۹۸۳  ۲۰۰۰۴۰۲  ۱۶۱۰۷۷  ۱۵۰۴۳۷  ۱۳۳۶۳۲.............................................................  مسلح نيروهاي کل فرماندهي ستاد
  )۱(۲۴۸۳۱۵۹  )۱(۰۰۰  ۶۳۰۱۹۵  ۶۹۱۱۵۶  ۹۶۹۷۸۹................................................................  اموراجتماعي و کار وزارت
  ۳۷۸۵۲۲۶  ۲۰۴۵۸۷۵  ۴۴۳۴۳۹۷  ۳۰۳۶۰۱۵  ۴۹۴۸۸۶۸................................................................  فناوري و تحقيقات علوم، وزارت
  ۱۰۲۷۸۱۷  ۷۲۳۵۵۳  ۱۴۰۰۰۰۴  ۱۵۵۶۷۴۱  ۱۳۸۵۱۰۰...................................................................................  فرهنگي ميراث سازمان
  ۲۰۵۶۸۰۵  ۲۵۶۳۰۵۵  ۱۶۹۶۱۱۱  ۶۳۴۳۸۰  ۵۵۰۸۲۱................................................................اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت
  ۲۷۹۴۶۷  ۳۰۹۳۰۶  ۴۳۶۷۰۲  ۵۴۰۲۹۲  ۸۰۹۲۸۴................................................................  علميه هاي حوزه عالي شوراي
  ۲۱۹۵۶  ۲۰۸۲۵  ۱۰۵۹۷۲  ۲۳۱۰۸  ۲۲۲۳۴................................................................  اسالمي تبليغات سازمان
  ۷۲۲۲۱۴۵  ۴۸۴۷۷۲۸  ۸۷۵۸۲۷۱  ۱۸۲۳۲۵۲  ۵۹۵۱۴۶۷................................................................  پرورش و آموزش وزارت
  ۲۵۰۹۷۷۰  ۱۹۰۸۸۰۸  ۴۲۹۷۲۵۸  )۲(۱۷۳۰۷۷۹  )۲(۱۹۰۹۹۰۸....................................................................................  جوانان و ورزش وزارت
  ۲۴۰۵۰۱۸  ۸۳۲۲۵۰  ۲۹۲۴۶۶۰  ۲۸۳۳۱۶۸  ۵۳۱۸۸۳۱................................................................................................بهداشت وزارت
  ۶۹۵۵۶۲  ۶۳۸۲۳۲  ۲۴۷۱۳۷  ۳۵۸۵۲  ۳۰۳۰۷۹................................................................................................  شهيد بنياد
  )۳(۵۱۴۲۰۵۹۷  )۳(۰۰۰  ۴۶۸۷۴۲۶  ۳۱۳۷۱۲۴  ۲۹۵۰۳۰۵................................................................................................  مسکن وزارت
  ۲۲۹۵۸۱۲  ۵۹۵۰۳۵  ۲۴۰۴۳۸۹  ۲۳۲۶۰۶  ۶۲۰۸۴۸................................................................................................  مسکن بنياد

  ۷۶۳۶۶۸  ۲۹۶۲۴۸  ۳۹۲۳۵۳  ۳۵۰۰۹۹  ۲۶۶۹۷۵................................................................  زيست محيط حفاظت سازمان
  ۳۲۱۱۰۰  ۹۴۷۱۱  ۶۵۲۵۸۹  ۶۴۱۷۸۷  ۶۱۷۰۹۲................................................................................................  نفت وزارت
  ۳۱۰۵۴۲۵۵  ۲۷۱۲۰۱۸۱  ۳۸۶۷۰۵۲۸  ۳۳۴۴۶۵۹۳  ۳۶۹۳۹۵۰۶................................................................................................  نيرو وزارت
  ۰  ۳۴۰۵۷۹۷  ۲۸۱۰۵۵۹  ۲۱۰۸۲۲۵  ۲۶۱۶۷۹۵..........................................................................................  اتمي انرژي سازمان
  )۴(۳۰۶۸۲۵۹  )۴(۸۷۳۳۴۴  ۳۵۲۷۱۲۳  ۱۱۰۹۹۷۱  ۱۱۷۲۶۷۴.....................................................................................  معادن و صنايع وزارت
  )۴(۰۰۰  )۴(۰۰۰  ۱۲۲۳۸۸  ۱۹۶۲۱۷  ۱۷۹۴۰۲................................................................................................بازرگاني وزارت
  )۳(۰۰۰  )۳(۱۹۵۳۹۲۰۶  ۲۷۱۱۸۴۵۶  ۲۶۵۵۶۶۰۵  ۲۹۵۳۲۱۴۲...........................................................................................  ترابري و راه وزارت
  ۳۹۸۱۳۱۹  ۱۷۱۱۹۶۷  ۳۰۲۲۳۶۴  ۱۴۴۷۹۹  ۱۹۶۹۷۷۶................................................................................................  ارتباطات وزارت
  )۱(۰۰۰  )۱(۱۱۷۹۹۹۳  ۱۷۱۷۹۱  ۲۸۷۳  ۱۲۰۷۲۱................................................................................................  تعاون وزارت
  ۱۰۷۲۴۴۲۱  ۲۷۹۱۵۴۱  ۲۴۰۶۹۸۳۲  ۶۱۷۸۲۰۲  ۵۳۴۰۵۷۲.....................................................................................کشاورزي جهاد وزارت
  )۱(۰۰۰  )۱(۰۰۰  ۱۷۳۷۱۰۹  ۶۴۸۴۰  ۱۰۴۲۵۷................................................................................................  رفاه وزارت
  ۶۷۵۹۶۱  ۲۴۳۹۹۷  ۱۲۵۸۹۹۲  ۵۹۷۷۷۶  ۸۳۹۸۳۵.........................................................................................  سيما و صدا سازمان
  ۵۰۵۳۷۷  ۳۲۷۲۷۹  ۴۶۲۵۶۶  ۱۳۳۶۹۶  ۱۱۶۴۶۹................................................................................................  ها دستگاه ساير

  .  است شده تشکيل اجتماعي رفاه و کار تعاون وزارت عنوان با باشدکه مي نيز کار وزارت و تعاون وزارت اطالعات شامل)۱ 
  است بوده »بدني تربيت سازمان« سال اين در سازمان اين عنوان )۲
  .است شده تشکيل شهرسازي و راه وزارت عنوان با باشدکه مي نيز ترابري و تراه وزارت اطالعات شامل)۳
  .است شده تشکيل تجارت و صنعت،معدن وزارت عنوان با باشدکه مي نيز بازرگاني وزارت اطالعات شامل)۴

  . اي سرمايه بودجه نظارت امور - كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان: مأخذ
 



 ودجه دولت ب -20                                                                                                                                               1393 -آماري کشور  سالنامه 

761 
  

 
 

   

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1388 1389 1390 1391 1392

استانی ملی کل

عملکرد اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استان ها  - 20- 3

20-15و  20- 14جدول : مبنا

میلیارد ریال



                                                1393 -آماري کشور  سالنامه                                                                                                                                               ودجه دولت ب - 20

762 
  

  )ريال ميليارد(                                                                                          )۱(دولتي هاي شركت بودجه اول مصوب خالصه -۱۶-۲۰
  ١٣٩٤  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح

  ۷/۵۳۶۰۴۳۴  ۷/۵۴۴۶۸۷۰  ۶/۴۹۴۲۶۹۳  ۷/۳۸۹۶۰۱۳  ۲/۳۳۱۹۱۴۲  ۲/۱۲۲۶۶۳۳  ۹/۲۶۵۲۴۷  ۶/۷۸۷۵۸...........................   ها دريافتي      
  ۰/۴۰۴۳۵۲۰  ۸/۴۳۵۶۴۸۸  ۳۷۴۸۹۸۳  ۹/۲۸۱۱۲۴۸  ۷/۲۴۱۹۰۹۴  ۱/۸۹۸۴۵۴  ۷/۱۵۹۰۵۸  ۲/۴۲۲۱۶............................   عملياتي درامدهاي

  ۲/۱۲۶۰۵  ۸/۱۰۸۵۴  ۰/۹۶۶۵  ۴/۹۲۹۳  ۹/۶۶۶۰  ۰/۴۱۷۰  ۶/۱۸۸۸  ۴/۱۶۲۶.............   اي هزينه اعتبارات محل از 
 تملك اعتبارات محل از

  ۴/۱۱۷۷۹۴  ۱/۸۷۶۵۷  ۶/۱۰۸۱۷۱  ۳/۱۰۱۶۸۱  ۹/۷۸۲۷۸  ۳/۴۱۱۵۹  ۹/۶۷۹۳  ۱/۹۴۲۱........................   اي سرمايه هاي دارايي
 ساير و بانكي تسهيالت

  ۶/۶۶۸۲۱۷  ۲/۲۲۰۵۸۵  ۷/۲۵۸۷۷۵  ۴/۴۲۵۱۴۶  ۶/۲۱۲۱۳۴  ۵/۵۲۱۱۴  ۱/۲۹۹۶۹  ۰/۱۳۴۵۹................................ داخلي هاي وام
  ۶/۱۳۴۶۳۱  ۴/۱۶۸۱۵۳  ۲/۲۰۲۴۵۹  ۲/۱۷۹۹۵۶  ۶/۲۷۹۵۹۰  ۱/۱۳۴۱۶۲  ۶/۳۰۵۶۲  ۶/۱۰۱۲................................   خارجي هاي وام

  ۱/۱۱۱۸۷  ۱/۵۶۴۸  ۱/۴۲۳۶۲  ۱/۱۴۱۲۹  ۸/۱۱۸۴۵  ۸/۲۵۲۵۰  ۲/۳۲۱۹  ۵/۲۷۶۴   جاري هاي دارايي از استفاده 
  ۶/۳۷۲۴۷۸  ۱/۵۹۷۴۸۳  ۱/۵۷۲۲۷۷  ۴/۳۵۴۵۵۸  ۵/۳۱۱۵۳۶  ۲/۷۱۳۲۲  ۶/۳۳۷۵۵  ۸/۸۲۵۸................................   ها دريافتي ساير 

  )۲(۷/۵۳۶۰۴۳۴  )۲(۷/۵۴۴۶۸۷۰  )۲(۶/۴۹۴۲۶۹۳  )۲(۷/۳۸۹۶۰۱۳  )۲(۲/۳۳۱۹۱۴۲  ۲/۱۲۲۶۶۳۳  ۹/۲۶۵۲۴۷  ۶/۷۸۷۵۸.......................   ها پرداختي  
  ۲/۳۷۵۹۱۶۱  ۰/۴۰۶۸۸۵۰  ۸/۳۵۲۳۵۴۰  ۴/۲۶۲۹۵۵۹  ۳/۲۲۳۸۳۶۱  ۴/۷۸۸۶۰۷  ۷/۱۳۳۱۷۵  ۷/۴۳۶۲۶........................   جاري عمليات هزينه
 مؤسسات سود از دولت سهم

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰................................................. انتفاعي
  ۷/۴۲۶۸۵  ۰/۳۱۱۶۹  ۰/۲۵۳۳۲  ۰/۱۸۳۱۴  ۶/۲۲۶۵۵  ۲/۳۳۰۹۵  ۵/۱۰۲۲  ۳/۱۲۸۸................   دولتي هاي شركت ماليات
 و دولـت سهم( سهام سود

  ۵/۴۸۸۵۳  ۷/۳۶۵۸۴  ۶/۳۱۹۸۵  ۲/۲۲۹۹۳  ۸/۲۶۱۱۸  ۶/۲۸۱۴۰  ۰/۸۳۷  ۴/۲۶۶.............................  )سهامداران سايــر
 و بانكي تسهيالت بازپرداخت

  ۸/۳۱۷۹۸۰  ۴/۲۷۲۹۳۷  ۱/۱۵۲۶۳۴  ۶/۱۱۲۸۵۴  ۱/۹۱۱۸۱  ۴/۳۷۷۳۳  ۳/۲۲۶۷۱  ۷/۱۰۴۱۴...........................  داخلي هاي وام ساير
  ۰/۱۰۸۰۳۵  ۹/۱۰۵۵۲۵  ۰/۶۰۱۵۴  ۳/۴۷۳۳۴  ۱/۷۲۶۵۹  ۶/۶۴۰۷۰  ۸/۵۴۹۴  ۹/۲۹۱۳.............   خارجي هاي وام بازپرداخت

  ۰/۱۰۵۰  ۰/۶۵۰  ۰/۶۰۰  ۰/۱۲۵۰  ۰/۱۱۰۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰................................  شده اداره وجوه
 سود تقسيم هاي حساب ساير

  ۲/۷۸  ۳/۵۴۱  ۹/۱۰۲۵  ۶/۹۴۳  ۱/۴۷۰  ۳/۱۰۱۳  ۸/۳۴  ۶/۱۵...................  ) ها اندوخته استثناي  به (
 و  ديـون ، وديعـه  بازپرداخت

  ۶/۱۱۱۶۷۷  ۴/۱۴۶۰۷۳  ۸/۶۳۷۷۳  ۱/۱۴۵۵۵۴  ۸/۱۱۹۷۸۱  ۰/۲۳۸۸۶  ۹/۱۰۶۵۸  ۰/۰................................  ها پرداختي سايـر
  ۰/۱۰۰۸۰۲۱  ۰/۸۲۸۲۲۰  ۲/۱۱۲۱۵۷۱  ۶/۹۵۱۷۵۱  ۷/۷۸۸۴۴۱  ۶/۳۰۸۵۴۶  ۱/۹۶۹۳۴  ۸/۲۲۵۳۰........................   اي سرمايه هاي هزينه
  ۵/۴۱۶۷۶  ۰/۱۴۸۱۶  ۱/۱۶۰۸۲  ۵/۳۶۹۷۶  ۱/۱۴۸۰۸  ۳/۶۹۶۸  ۶/۴۵۶۱  ۶/۱۴۴۳................. جاري هاي دارايي افزايش

 در منظور استهالك   ذخيره  :
  ۲/۱۲۰۰۶۴  ۳/۹۲۱۴۴  ۵/۷۷۴۱۵  ۳/۸۶۶۰۴  ۹/۷۸۵۴۱  ۱/۶۵۴۲۸  ۷/۱۰۱۴۲  ۶/۳۷۴۱................................ جاري هاي هزينه

  . هاي مذكور است هاي بيمه مندرج در قانون بودجه كل كشور در سال هاي دولتي و شركت شامل مؤسسات، شركت) ۱
  ۴/۲۳۴۰۹ مبلغ و ويژه سود درصد چهل به مربوط ۱۳۹۱ سال در  ريال ميليارد ۷/۱۵۰۸۶    مبلغ و ۱۳۹۰ سال در ريال ميليارد ۵/۲۲۱۰۶  مبلغ) ۲

 ويژه سود درصد پنجاه به مربوط ۱۳۹۴ سال در ريال ميليارد ۴۱۲۷۹ مبلغ و ۱۳۹۳ سال در ريال ميليارد ۳۳۶۴۷ مبلغ و ۱۳۹۲ سال در ريال ميليارد
     است شده منظور جمع در كه باشد مي
  ).پ. ر. (بودجه و برنامه سازمان -  مأخذ

  ).پ. ر. (كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -          
  ).پ.ر.(جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت -          

  .بودجه  امورتلفيق  .کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان.  جمهوري رياست  -            
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  )ريال ميليارد(                                                                                                    )۱( ها بانك بودجه اول مصوب خالصه -۱۷-۲۰ 
  ١٣٩٤  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح

  ۲/۵۸۲۷۳۴  ۲/۴۶۶۱۷۰  ۲/۳۶۱۷۱۲  ۳/۲۷۵۰۷۴  ۹/۱۹۴۲۷۵  ۴/۱۲۲۵۱۳  ۲/۲۸۳۱۷  ۳/۸۳۸۴..........................   ها دريافتي      
  ۶/۵۸۱۷۲۲  ۲/۴۶۵۱۷۰  ۶/۳۶۰۶۹۹  ۳/۲۷۴۲۲۴  ۹/۱۹۳۳۷۵  ۴/۱۲۲۵۱۳  ۸/۲۶۵۰۱  ۳/۷۷۰۲............................    مشاع درامدهاي 

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰.......................   غيرمشاع درامدهاي 

 تملك اعتبارات محل از 
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰........................اي سرمايه هاي دارايي

 هاي وام ساير و بانكي تسهيالت
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰................................................. داخلي

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰................................   خارجي هاي وام

  ۶/۱۱  ۰/۰  ۶/۱۲  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۱/۹۸۵  ۶۸۲........   جاري هاي دارايي از استفاده 

  ۰/۱۰۰۰  ۰/۱۰۰۰  ۰/۱۰۰۰  ۰/۸۵۰  ۰/۹۰۰  ۰/۰  ۴/۸۳۰  ۰/۰...............................   ها دريافتي ساير 

  )۲(۲/۵۸۲۷۳۴  )۲(۲/۴۶۶۱۷۰  )۲(۳۶۱۷۱۲ !۲  )۲(۳/۲۷۵۰۷۴  )۲(۹/۱۹۴۲۷۵  ۴/۱۲۲۵۱۳  ۲/۲۸۳۱۷  ۳/۸۳۸۴..........................   ها پرداختي  
  ۱/۵۳۷۸۹۴  ۹/۴۱۷۱۴۸  ۲/۳۲۱۰۸۱  ۴/۲۳۲۲۰۶  ۶/۱۶۸۵۴۵  ۱۰۷۱۴۰  ۵/۲۵۷۳۸  ۸/۷۳۹۲..........................   عملياتي هاي هزينه

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰..................   عملياتي غير هاي هزينه

  ۱/۱۰۹۵۷  ۳/۱۲۰۰۵  ۶/۹۹۰۴  ۵/۱۰۵۰۴  ۵/۶۱۸۲  ۹/۳۶۱۵  ۷/۸۵  ۸/۱۷۶................................................   ماليات

 و دولـت سهم( سهام سود
  ۰/۲۱۳  ۵/۲۰۰  ۵/۱۶۵  ۳/۲۳۹  ۰/۲۲۴  ۵/۴۱۹۹  ۰/۳۲  ۶/۸۴..........................  )مداران سها سايــر

 و بانكي تسهيالت بازپرداخت
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰..........................  داخلي هاي وام ساير

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰............   خارجي هاي وام بازپرداخت

 ساير و ديون  ، وديعه بازپرداخت
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰.........................................   ها پرداختي

 سود تقسيم هاي حساب ساير
  ۱/۲۱۹  ۱/۲۴۰  ۱/۱۹۸  ۵/۷۳  ۵/۴۳  ۲/۱۹۳  ۷/۰  ۰/۰.................  ) ها اندوخته استثناي  به (

  ۲/۱۱۳۸۰  ۸/۷۲۲۶  ۶/۷۰۲۳  ۶/۵۹۸۲  ۹/۷۶۶۶  ۶/۶۸۷۲  ۵/۳۲۶۶  ۸/۱۱۱۲.......................   اي سرمايه هاي هزينه

  ۳/۴۲۴۸  ۸/۸۹۱۸  ۷۰۴۱  ۸/۱۱۳۵۹  ۹/۳۶۱۰  ۱/۵۹۶۹  ۹/۳۴۶  ۰/۰...............   جاري هاي دارايي افزايش

 استهالك ذخيره: شود مي كسر
  ۰/۴۰۹۲  ۰/۳۵۸۱  ۰/۳۵۱۱  ۰/۲۰۹۹  ۰/۱۹۳۰  ۹/۵۴۷۶  ۲/۱۱۵۳  ۷/۳۸۲...........   جاري هاي هزينه در منظور

  . است مذكور هاي سال در كشور كل بودجه قانون در مندرج هاي بانك ساير و ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك شامل) ۱
 ريال ميليارد ۲/۱۹۸۰۹ مبلغ ويژه، سود صد در چهل به مربوط۱۳۹۱ سال در  ريال ميليارد ۲/۱۶۸۰۷مبلغ ،۱۳۹۰ سال در  ريال ميليارد ۵/۹۹۳۲ مبلغ) ۲

 در كه باشد مي ويژه سود درصد ۵۰ به مربوط ۱۳۹۴ سال در ريال ميليارد ۲۱۹۱۴ مبلغ و  ۱۳۹۳ سال در ريال ميليارد ۲۴۰۱۱ مبلغ و۱۳۹۲ سال در
  . است شده منظور جمع

  ).پ. ر. (بودجه و برنامه سازمان -  مأخذ
  ).پ. ر. (كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -        

  )پ.ر.(جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت -          
  .بودجه  امورتلفيق  .کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .جمهوري رياست  -          
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  )ريال ميليارد(                                                               )۱( دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات بودجه اول مصوب خالصه -۱۸-۲۰
  ١٣٩٤  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح

  ۷۶۲۰۸  ۸/۵۸۲۱۶  ۲/۵۳۵۵۸  ۴/۴۰۶۷۷  ۱/۳۷۲۳۸  ۰/۲۳۶۹۱  ۳/۶۸۶۱  ۷/۱۹۳۵    ..........................   ها دريافتي      
  ۳/۴۷۹۳۱  ۲/۳۶۸۳۴  ۵/۳۱۸۴۲  ۵/۲۷۴۰۰  ۹۰/۲۴۱۳۹  ۷/۱۵۹۷۸  ۸/۶۰۴۸  ۵/۱۴۳۶    ..............................   اصلي درامدهاي 

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰    ..................................... درامدها ساير
 تملك اعتبارات محل از 

  ۱/۰  ۱/۰  ۰/۲  ۸/۱۰  ۱/۱۱  ۰/۰  ۵/۳۲  ۰/۹۶    ........................اي سرمايه هاي دارايي
 هاي وام ساير و بانكي تسهيالت
  ۰/۸۶۲۰  ۰/۷۹۴۵  ۶/۶۹۷۶  ۴۹۸۰  ۰/۴۰۴۰  ۰/۲۷۴۶  ۰/۴۰  ۰/۵۰    ................................................. داخلي
  ۰/۱۰۰۰  ۰/۱۰۰۰  ۰/۱۰۰۰  ۰/۰  ۰/۱۰۰۰  ۰/۳۰۰۰  ۰/۰  ۰/۰    ................................   خارجي هاي وام

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۸/۱۴۷    ........   جاري هاي دارايي از استفاده 
  ۵/۱۸۶۵۶  ۵/۱۲۴۳۷  ۱۳۷۳۷  ۱/۸۲۸۶  ۰/۸۰۴۷  ۳/۱۹۶۶  ۰/۷۴۰  ۵/۲۰۵    ...............................   ها دريافتي ساير 
  )۳(۰/۷۶۲۰۸  )۳(۸/۵۸۲۱۶  )۳(۲/۵۳۵۵۸  )۲,۳(۴/۴۰۶۷۷  )۲(۱/۳۷۲۳۸  ۰/۲۳۶۹۱  ۳/۶۸۶۱  ۷/۱۹۳۵    .............................   ها پرداختي  

  ۳/۴۷۹۳۱  ۲/۳۶۸۳۴  ۵/۳۱۸۴۲  ۲/۲۷۴۰۰  ۹/۲۴۱۳۹  ۷/۱۵۹۷۸  ۰/۵۶۴۵  ۶/۱۲۴۰    .............................توليدي هاي هزينه
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰    .....................  توليدي غير هاي هزينه
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰    ................................................   ماليات
 سايــر و دولـت سهم( سهام سود

  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰    .........................................  )سهامداران
 ساير و بانكي تسهيالت بازپرداخت

  ۰/۷۶۲۰  ۰/۲۶۴۵  ۶/۵۹۷۶  ۰/۰  ۰/۲۲۷۶  ۰/۱۰۶۰  ۰/۴۰  ۷/۱۴    ...................................  داخلي هاي وام
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰    ............   خارجي هاي وام بازپرداخت

 به( سود تقسيم هاي حساب ساير
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰    ........................  ) ها اندوخته استثناي

 ساير و ديون  ، وديعه بازپرداخت
  ۰/۳۰۰۰  ۰/۵۶۴۰  ۰/۱۴۶۰  ۰/۱۸۰۰  ۰/۲۳۹۰  ۳/۷۵۵  ۸/۳۳۲  ۰/۰    .........................................   ها پرداختي
  ۰/۲۸۹۷۵  ۴/۲۲۰۴۵  ۶/۱۹۷۵۰  ۵/۱۷۰۵۵  ۲/۱۳۲۴۰  ۸/۸۴۸۰  ۶/۱۹۲۱  ۳/۶۷۶    ........................  اي سرمايه هاي هزينه

  ۶/۴  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  /۰۰  ۴/۴۷  ۰/۰  ۵/۹۲    .............   جاري هاي دارايي افزايش 
 استهالك ذخيره: شود كسرمي
  ۱/۱۱۹۲۳  ۷/۹۲۴۷  ۶/۵۷۷۱  ۵/۵۸۷۸  ۱/۵۱۰۸  ۳/۲۶۳۱  ۱/۱۰۷۸  ۴/۸۸    ...........   جاري هاي هزينه در منظور

  . است مذكور هاي سال در كشور كل بودجه قانون در مندرج مؤسسات ساير و كشتيراني و بنادر سازمان ، دفاع صنايع سازمان شامل) ۱
 شـده  منظـور  جمع در كه باشد مي ويژه سود صد در چهل به مربوط ۱۳۹۱ سال در ريال ميليارد ۱/۰ مبلغ و ۱۳۹۰  سال در ريال ميليارد ۱/۳۰۰ مبلغ) ۲

  .است
 منظـور  جمع در كه باشد مي شده اداره وجوه به مربوط ۱۳۹۴ سال در ريال ميليارد ۶۰۰ مبلغ و ۱۳۹۳ و۱۳۹۲ ،۱۳۹۱ سال در ريال ميليارد ۳۰۰ مبلغ) ۳

  .است شده
  ).پ. ر. (بودجه و برنامه سازمان -  مأخذ

  ).پ. ر. (كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -        
  ).پ.ر.(جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت -          

 .بودجه  تلفيق امور  .کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .جمهوري رياست  -          




