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منابع عمومیفروض

1396الیحه بودجه 

دالر50قیمت هر بشکه نفت   
%20واریزي سهم صندوق توسعه ملی 

دالر55قیمت هر بشکه نفت  
%20واریزي سهم صندوق توسعه ملی 

هزار میلیارد تومان309
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دالر55قیمت هر بشکه نفت  
%20واریزي سهم صندوق توسعه ملی 

دالر55قیمت هر بشکه نفت   
%30واریزي سهم صندوق توسعه ملی 

هزار میلیارد تومان319

هزار میلیارد تومان346
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توزیع اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي ناشی از افزایش قیمت هر بشکه  نفت  

»تومانارقام به میلیارد «

دستگاه
1396سال  

)دالر55دالر به 50افزایش از (

جمعملیمتفرقه

9007501,650وزارت نیرو

1502,2862,436وزارت جهاد کشاورزي 1502,2862,436وزارت جهاد کشاورزي

4506641,114محیط زیست

02,1002,100حمل و نقل

5001,2001,700آب و فاضالب

1,00001,000)هزینه اي( حمایت از سرمایه گذاري ، تولید و اشتغال 

3,0007,00010,000جمع
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کل سهم از مصوبالیحهعنوان
ماه پایان2برآورد ماهه10عملکرد منابع

سال
جمع پیش بینی 

عملکرد
درصد تحقق 

به مصوب
درصد تحقق 

به الیحه

%100%222.487.4309.989%309.9346.7100منابع

»ارقام به هزارمیلیارد تومان«

کل کشور                1396وضعیت منابع عمومی   قانون بودجه سال 

%100%222.487.4309.989%309.9346.7100منابع

%106%109.85809168.797%159.5174.150درآمد ها

واگذاري دارایی هاي 
سرمایه اي

106.1119.034%72.213.685.872%81%

واگذاري دارایی هاي 
مالی 

44.353.719%40.514.955.4103%125%
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»ارقام به هزارمیلیارد تومان«

10تخصیص مصوبالیحهعنوان
ماهه

درصد  
تخصیص 
نسبت به 

الیحه

درصد  
تخصیص 
نسبت به 

مصوب

10عملکرد 
ماهه

2پیش بینی 
ماهه آتی

پیش بینی 
12عملکرد 
ماهه

پیش بینی
درصد تحقق 

نسبت به 
مصوب

پیش بینی 
درصد  
تحقق 

نسبت به 
الیحه

%100%23970.7309.889%70.2%309.9346.7243.378.5جمع کل

کل کشور                1396وضعیت مصارف عمومی   قانون بودجه سال 

%99.9%185.850.2236.193%71.3%236.4253.8180.976.5اعتبارات هزینه اي

اعتبارات تملک 
%87.1%29.316.645.964%53.9%52.771.438.573.1داراییهاي سرمایه اي

اعتبارات تملک دارایی 
%133%23.93.927.8129%111%20.921.523.9114هاي مالی
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با فرض هر الیحه دولت95عملکرد
درصد تحقق به 96عملکرد پیش بینیماهه10عملکرد مصوبدالر50بشکه نفت 

مصوب
درصد تحقق به 

الیحه

»ارقام به هزارمیلیارد تومان«

کل کشور                1396وضعیت  تحقق منابع عمومی   قانون بودجه سال 

283.0309.9346.7222.4309.889%100%
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»ارقام به هزارمیلیارد تومان«

درصد تحقق به الیحهدرصد تحقق به مصوب96عملکرد پیش بینیعملکرد  ده ماهه

1396مقایسه درصد تحقق عملکرد نسبت به الیحه و قانون بودجه سال 

222.4309.889%100%
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مرکز آمار ایران-)درصد (1396-1391رشد محصول ناخالص داخلی طی 

13911392139313941395

رشد اقتصادي
3.60.510.8-0.7-7.4)1390سال به قیمت ثابت(

رشد اقتصادي بدون نفت  
)1390سال به قیمت ثابت(

رشد 
اقتصادي

رشد اقتصادي بدون نفت  
0.24.20.76.2- 0.4)1390سال به قیمت ثابت(

 ضمن خـروج از رکـود، در مسـیر    1394از فصل چهارم سال مجموعه تالش هاي دولت باعث شد تا اقتصاد کشور
درصد11حدود (، مواجه با رشد اقتصادي دورقمی 70براي اولین بار بعد از اوایل دهه و رونق غیرتورمی قرار گیرد

. شد) 1395در سال 
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رشد
گروه 

کشاورز
ي

استخرا
ج نفت 
و گاز 
طبیعی

سایر 
صنعت معادن

تأمین 
، برق آب

و گاز 
طبیعی 

ساختما
ن 

گروه 
خدمات

عمده و 
خرده 

فروشی، 
هتل و 

رستوران

حمل و نقل، 
انبارداري و 

ارتباطات

واسطه 
گري ها
ي مالی

مستغالت، 
کرایه و 
خدمات 
کسب و 

کار

امور 
عمومی، 
آموزش، 

بهداشت و 
مددکاري

خدمات 
اجتماعی، 
شخصی و 

خانگی

محصول 
ناخالص 

به ( داخلی 
)قیمت بازار 

محصول 
ناخالص 

بدون (داخلی 
)نفت

- 0.3- 1.12.67.50.4- 1.1- 6.3- 1.1- 0.2-12.8-2.4- 0.11.3- 13947.21.1شش ماهه 

رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت هاي اقتصادي کشور به 
مرکز آمار ایران  -) 1390: سال پایه(قیمت هاي ثابت 

رشد 
اقتصادي 

3.12.46.913.51.50.96.38.83.7- 3.917.39.0- 13954.234.55.0شش ماهه 

13960.94.32.74.08.02.37.24.98.28.58.47.36.35.66.0شش ماهه 

1396در شش ماهه اول سال 

رشد اقتصادي بدون نفت بیشتر از رشد اقتصادي می باشد.
رشد ارزش افزوده همه بخش هاي اقتصادي مثبت بوده است.
برق و گاز طبیعی و کمترین مربوط به بخش کشاورزي استبیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به تأمین آب ،.
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1392- 1396دوره  بازار کار شاخص هاي کلیدي 1392- 1396دوره  بازار کار شاخص هاي کلیدي
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ا.ا.مرکز آمار ج

۶.۶

۴

۶

شاخص كل
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1397پیش بینی 1396برآورد عنوان
55.8رشد تولید ناخالص داخلی

5.46.0رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت

4.411.2رشد سرمایه گذاري
نرخ تورم پایه مرکز آمار ایران 

**)1390قیمت ثابت به (
8.910.2

1397جدول برآورد آثار اقتصادي الیحه بودجه 1397جدول برآورد آثار اقتصادي الیحه بودجه 

نرخ تورم پایه مرکز آمار ایران 
**)1390قیمت ثابت به (

8.910.2

12.111.2)پایه مرکز آمار ایران(بیکاري نرخ 

سازمان برنامه و بودجه کشورمرکز آمار ایران و پیش بینی هاي امور  اقتصاد کالن: مأخذ
،  ادامه شرایط بین المللی مطابق وضعیت 1397پیش بینی ها با فرض اجراي برنامه هاي پیش بینی شده دولت در الیحه بودجه *

.و ثبات در شرایط اقتصاد کالن می باشد1396شش ماهه اول سال 
تغییر داده و به دلیل تغییر سبد و وزن کاال و خدمات نرخ تورم منتهی به پایان  1395مرکز آمار ایران سال پایه را به سال "اخیرا**

لذا با احتساب تغییر سال پایه پیش بینی می شود نرخ . درصد برسد8.9درصد افزایش به 0.4بود  با 8.5که 1390آذر ماه با سال پایه 
. افزایش یابد1395درصد به پایه 10.6و 9.3به ترتیب به 1397و 1396تورم در سال 

سازمان برنامه و بودجه کشورمرکز آمار ایران و پیش بینی هاي امور  اقتصاد کالن: مأخذ
،  ادامه شرایط بین المللی مطابق وضعیت 1397پیش بینی ها با فرض اجراي برنامه هاي پیش بینی شده دولت در الیحه بودجه *

.و ثبات در شرایط اقتصاد کالن می باشد1396شش ماهه اول سال 
تغییر داده و به دلیل تغییر سبد و وزن کاال و خدمات نرخ تورم منتهی به پایان  1395مرکز آمار ایران سال پایه را به سال "اخیرا**

لذا با احتساب تغییر سال پایه پیش بینی می شود نرخ . درصد برسد8.9درصد افزایش به 0.4بود  با 8.5که 1390آذر ماه با سال پایه 
. افزایش یابد1395درصد به پایه 10.6و 9.3به ترتیب به 1397و 1396تورم در سال 
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