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 اي: بودجه هزينه -قسمت اول
بيني  پيش مربوطه مقررات و قوانين رعايت با صرفاً مجريسياستگذار و  هاي دستگاه كليه در پيماني و رسمي استخدام -1

 اخذ تاييديه سازمان برنامه و بودجه مبني بر تامين بار مالي قبل از صدور مجوز استخدامي ضروري است.د. شو مي
 سياستگذار و مجري: هاي دستگاه -2

 هيأت تصويب به ضريب نمايند. رقم قطعيلحاظ درصد )15را به طور متوسط پانزده ( لي حقوقاضريب ري الف ـ افزايش
)درصد تعيين مي گردد . رقم قطعي 15افزايش حقوق و دستمزد مشمولين قانون كار پانزده ( .رسيد خواهد وزيران

 افزايش به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد.
 در كار سرانه اضافه اعتبار معادل حداكثر 1399 سال بودجه در را كاركنان كار سرانه اضافه به مربوط اعتبار سقف ب ـ
 نمايند. بيني پيش) 1398 سال متبادله موافقتنامه بر مبتني( 1398 سال
 قطعي مبلغ. نمايند بيني پيش ريال)12،000،000(  معادل 1399 سال بودجه در را) عيدي(سال پايان پاداش مبلغ ج ـ

 رسيد. خواهد وزيران هيأت تصويب به سال پايان پاداش
 بر مبتني( 1398 سال سرانه اعتبار عملكرد بيني پيش معادل حداكثر را كاركنان (داخلي و خارجي)  مأموريت اعتبار د ـ

 نمايند. بيني پيش )1398 سال متبادله موافقتنامه
 بر مبتني( 1398 اعتبار سرانه سال معادل حداكثر را، كاركنان غيرمستقيم و مستقيم رفاهي اعتبار سرانه كمكهاي ـه 

و پاداش يك ماهه معادل يك ماه حقوق و مزاياي كاركنان را از محل صرفه جوئي اعتبارات ) 1398 سال متبادله موافقتنامه
 نمايند. بيني پيش

 مانند يا تصريح نام ذكر مستلزم دولتي شركتهاي ازجمله اجرايي هاي ودستگاه دولتي موسسات، شركتهاي و ـ تمامي
 به كه شركتهاي ساير و سيما و صدا ها، بيمه ها، بانك ، ها وزارتخانه ساير تابعه وشركتهاي نفت، وزارت تابعه شركتهاي

 به موادي الحاق قانون) 75( ماده به استناد با موظفند هستند ومزايا حقوق پرداخت خاص ومقررات قوانين داراي نحوي
 پيشنهادي بودجه در را خود كاركنان ومزاياي دستمزد ، حقوق اعتبار افزايش) 2( دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون
 تعيين مقررات و دستمزد و حقوق هاي شوراي بخشنامه رعايت و با )،2مطابق افزايش مندرج در جزء (الف) بند ( 1399 سال
 نمايند. بيني پيش سال بودجه در شده

ز ـ هرگونه پيش بيني اعتبار براي بندهاي ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداري قيمت تمام شده موضوع بند الف 
 باشد. مي  1398در شش ماهه اول سال  1398) قانون بودجه سال 20تبصره(

ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند اعتبار الزم براي  هاي سياستگذار و مجري به استثناي دانشگاه دستگاه -3
 ها اجتناب نمايند. لحاظ نموده و از درج اعتبار در ساير برنامه "هاي كاربردي برنامه پژوهش"هاي پژوهشي و فناوري خود را در فعاليت

داراي شناسه از سازمان اداري   )مشخص(كارمعين انجام براي حقيقي اشخاص با قرارداد براي سرانه اعتبار بيني پيش -4
 با ،) 1398 سال متبادله موافقتنامه بر مبتني(1398 سال تعداد سقف در حداكثر مقررات، و قوانين رعايت با و استخدامي،

) قانون برنامه 28الذكر و با رعايت بند(ب)ماده () فوق 2مندرج درجزء (الف) بند ( كاركنان مزاياي و حقوق افزايش لحاظ
 باشد. مي مجاز 1399 سال ششم توسعه كشور در
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هاي سياستگذار و مجري، حداكثر در حد  هاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شركت -5
) فوق الذكر در 2) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (1398(بر اساس موافقتنامه متبادله سال  1398بيني عملكرد سال  پيش

 خصوص نيروهاي شركتي پيش بيني گردد.
 دستگاه مجري مصوب و قانوني هاي مأموريت و وظايف حيطه در كه هايي فعاليت انجام براي اعتبار بيني پيش -6

 .باشد ممنوع است نمي
 طبقه و حقوقي جداول ضرايب، تغيير تشكيالت، تغيير ها، دستورالعمل بخشنامه، تصويبنامه، اجراي براي اعتبار بيني پيش -7

 مفاد رعايت با صرفا امنا هيات مصوبات و انساني نيروي بكارگيري و استخدام حقوقي،هرگونه مبناي افزايش و مشاغل بندي
 .است مجاز كشور بودجه و برنامه سازمان تاييد صورت در برنامه ششم توسعه كشور و قانون )7( ماده) ج( و) ث(ماده

  دراجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي: -8

هاي كلي  سازي سياست ها و وظايف مرتبط با پياده هاي مجري موظفند نسبت به تعيين ماموريت دستگاه 
 بيني اعتبارات الزم در سقف اعتبارات در سند اجرايي اقدام نمايند. اقتصاد مقاومتي و پيش

ها، وظايف و اعتبارات موردنياز اعالم شده  موظف است پس از بررسي و تاييد ماموريتدستگاه سياستگذار  
هاي كلي اقتصاد مقاومتي، فهرستي از كليه موارد تاييد شده را  سازي سياست منظور پياده توسط دستگاه مجري به

 بطور مجزا به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال نمايد.
دار اقتصاد مقاومتي مصوب ستاد  هاي اولويت ي موظفند گزارش عملكرد سال قبل پروژههاي مجر دستگاه 

فرماندهي اقتصاد مقاومتي تحت مسئوليت خود را پس از تاييد دستگاه سياستگذار به دبيرخانه ستاد فرماندهي 
 اقتصاد مقاومتي ارسال نمايند.

 كشوري خدمات مديريت قانون 123 ماده و 115 ماده تبصره رعايت به مشروط جديد اجرايي دستگاه ايجاد پيشنهاد -9
باشد. در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد دستگاه هاي سياستگذار موظفند پيشنهادات خود را به منظور تجميع  مي

 هاي اعتباري ارايه نمايند. رديف
بناي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد هاي مجري به منظور پيش بيني اعتبارات خود موظفند  بر م تمامي دستگاه -10

ضمن تعيين اهداف و وظايف قانوني خود نسبت به محاسبه قيمت تمام شده  خروجي هايي كه از سامانه هزينه يابي 
هاي صادره نتايج را بر اساس برنامه زمان بندي تدوين  شود اقدام نمايند و بر اساس ضوابط و دستورالعمل استخراج مي

 ييد دستگاه  سياستگذار براي سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.اليحه  و پس از تا
) قانون برنامه ششم توسعه 28بيني اعتبارات موظفند در اجراي مفاد ماده ( هاي سياستگذار و مجري در پيش دستگاه -11

شاركت با بخش كشور مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و م
» ط«هاي سازماني، براساس هدف كمي مندرج در بند  غيردولتي، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت و پست

را ارائه و صرفه جويي حاصله رادر  1399% تا پايان سال 12بندي كاهش  ، برنامه و زمان1398) قانون بودجه سال 12(  تبصره
 تدوين بودجه لحاظ نمايند.
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 دستگاه هاي مجري موظف اند  به منظورتسهيل در پيشبرد توسعه دولت الكترونيك موارد ذيل را رعايت نمايند: -12
هـ 55285/ت 12176شماره   نامه الكترونيك موضوع تصويب  دار دولت هاي اولويت هاي مجري متولي پروژه دستگاه 

هاي مذكور را در اولويت قرار داده و اعتبار  پروژهاند  بيني اعتبارات موظف هيئت وزيران در پيش 1397/ 2/ 9مورخ 
بندي اجرا در سقف اعتبارات  الزم را با رعايت ساير ضوابط، به همراه گزارش عملكرد و برنامه اجرايي و زمان

 بيني نمايند. دستگاه پيش

 ها لحاظ شوند. هزينه /طرح ) مرتبط با دولت الكترونيك بر اساس مصوبات كميته بازبيني /محصول  هاي (خدمت  خروجي 
هاي  ها و نظام ذخيره و پردازش داده و استفاده استانداردسازي توسعه سامانه كاري، به منظور جلوگيري از موازي 

ربط، براي ايجاد و  )  قبل از ارايه هر گونه پيشنهاد به مراجع قانوني ذي���� ���هاي عظيم ( آتي از منابع داده
داده و بهره برداري از سامانه هاي  )، پايگاهها ها (پورتال ها، درگاه توسعه سامانههاي الزم جهت  توسعه زيرساخت

(وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را بعنوان نهاد اطالعات يفنآور يياجرا يشورا موافقتهاي موجود، 
 مورخ  ه57607ت/ 105816) مصوبه 2هاي ارتباطات و فناوري اطالعات) (موضوع ماده ( سياتگذار زيرساخت

 .ندينما كسب را )1396/ 08/ 25
هاي سياستگذار و مجري مكلفند برنامه عملياتي دوساالنه خودرا درچارچوب دستورالعمل پيوست بخشنامه بودجه  دستگاه -13

 .تهيه و همراه با بودجه پيشنهادي با تاييد دستگاه سياستگذار براي سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند 1399سال 
 

 اي سرمايه هاي دارايي تملك بودجه -قسمت دوم
 -9با رعايت مفاد بند  -جديدالتأسيس هاي دستگاه استثناء به(داخلي  سواري خودروهاي خريد براي اعتبار بيني پيش -14
 باشد. مي ممنوع خارجي خودروهاي و )فرسوده هاي خودرو با جايگزيني يا و

كارگيري مجدد آنها  ضروري است خودروهاي فرسوده از رده خارج گردند و بهمحيطي،  به منظور رعايت مالحظات زيست
 هاي اجرايي ممنوع است. توسط ساير دستگاه

 و احداث براي اعتبار بيني پيش هرگونه كشوري، خدمات مديريت قانون) 23(ماده  موضوع ممنوعيت بر عالوه -15
 .باشد مي ممنوع سياستگذار و مجري هاي دستگاه توسط اداري جديد هاي ساختمان خريد

 و غربالگري خود، ضمن اي سرمايه هاي دارايي تملك اعتبارات توزيع در موظفند سياستگذار و مجري هاي دستگاه -16
 نياز مورد هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي را مشخص و همچنين اعتبار طرح ذيربط، هاي پروژه و ها طرح ساماندهي

 كامل بطور و داده قرار اولويت در را باشد مي 1399 سال فيزيكي، پيشرفت لحاظ به آنها خاتمه سال كه تمامي نيمه هاي طرح
 نمايند. بيني پيش

 معظم مقام سفرهاي طرحهاي با رابطه در خود تعهدات گرفتن نظر در با موظفند سياستگذار و مجري هاي دستگاه -17
 الحاق قانون) 23(ماده  رعايت با را مذكور طرحهاي اجراي جهت الزم اعتبار جمهوري ورياست) العالي مدظله( رهبري
 .نمايند بيني پيش ،)2(دولت  مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي
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 بانك تسهيالت محل از(وامي  هاي طرح ملي سهم بابت نياز مورد اعتبار مكلفند  سياستگذار و مجري  هاي دستگاه -18
 .نمايند بيني پيش اعتبار درسقف موارد ساير بر مقدم را) اكو تجارت و توسعه اسالمي،بانك توسعه بانك يا جهاني

 اعتبارات توزيع در موظفند  مجري  هاي دستگاه دولت، اي سرمايه هاي دارايي نگهداري و حفظ اهميت به نظر -19
با تاييد  را دولتي تأسيسات و ساختمانها بازسازي ،تجهيز و تعمير براي الزم اعتبار خود، اي سرمايه هاي دارايي تملك

 .نمايند منظور و بيني پيش اعتبار سقف دستگاه سياستگذار در
 .است جديد ممنوع اي سرمايه هاي دارايي و پروژه تملك طرح پيشنهاد -20
سياستگذار و  يها دستگاهتوسط ابالغي سازمان، مشخص  يها ها بر اساس چارچوب طرح يبند تساماندهي و اولوي -21

 ابندي يخاتمه م 1399كه در سال  ييها طرح« يها در شش گروه كل طرح ستيبا يم تاًيو نها شود يانجام م  مجري
 استير ي) و سفرهاي(مدظله العال يمقام معظم رهبر يمصوب سفرها دار تياولو يها طرح« ،»يبند تيبهمراه اولو

و  ريتعم يها طرح«، »بهمراه الزامات آنها يواگذار ايقابل مشاركت  يها طرح« ،»يبند تيبهمراه اولو يجمهور
و » نگهداشت دارند نهيبه هز ازيكه ن يمشاركت و واگذار رقابليو غ مانكاريپ يدارا يها طرح« ،»،مستمر و كمكزيتجه

با تاييد دستگاه و  يبند دسته مجريدستگاه  وسطت »ابدي يبه آنها اختصاص نم ياعتبار 1399كه در سال  ييها طرح«
 به سازمان اعالم شوند.سياستگذار 

سامانه بودجه،  ليها و تكم تبصره شنهاديمكلفند ضمن پ يدولت يها و شركت سياستگذار و مجري يها دستگاه هكلي -22
 شنهاديآن به سازمان پ ازيو منابع مورد ن اماترا بهمراه الز يخصوص -  ينمودن مشاركت عموم ياتيعمل يبرنامه خود برا

آماده  تمام، مهين د،يجدي ها اعم از طرح ها) ها (پروژه برنامه ساالنه شامل مواردي از جمله فهرست طرح .دينما
گذاري  خصوصي فعال، اهداف كمي، حجم سرمايه - ي، قراردادهاي مشاركت عمومي بردار و در حال بهره يبردار بهره

 ها و الزامات مورد نياز است. ي خريد محصول يا وجوه اداره شده، مشوقبخش خصوصي، منابع مورد نياز برا
خصوصي مربوط به خود را ارائه  -مكلفند برنامه ساالنه مشاركت عمومي سياستگذار و مجريهاي  دستگاه -23

خصوصي براي  -هاي مالي و اعتباري از قراردادهاي مشاركت عمومي اي و حمايت نمايند،كه براساس آن  ضوابط تبصره
تعهدات مستقيم هاي مالي و اعتباري به دو گروه اصلي  شود. حمايت بيني مي هر دستگاه اجرايي در اليحه بودجه پيش

التفاوت يا  شده، منابع براي خريد محصول، منابع براي پرداخت مابه اداره وجوه كردن و مالي براي اهرمي (اعم از منابع
 تسهيالت جذب منابع مالي براي كمك در دوران احداث پروژه) و تعهدات غيرمستقيم با هدف افزايش اعتبار پروژه و

قراردادهاي مشاركت  پوشش تعهدات دولت به بخش خصوصي براي رائه تضاميننقدينگي جامعه (اعم از ا مالي و
اوراق مالي اسالمي براي  منتشركنندگان يا به نهادهاي مالي، فاينانسورها دولت تضامين خصوصي، ارائه -عمومي 

ائه تضامين هاي كليدي مانند نرخ ارز و ار بازپرداخت تسهيالت مالي، ارائه تضامين دولت براي پوشش برخي ريسك
 شود. بندي مي ظرفيت يا بهاي انتقال در قراردادهاي مشاركت عمومي ـ خصوصي) تقسيم بهاي دولت براي پرداخت

 قانون به موادي الحاق قانون) 28(ماده) ل(بند  سازوكار از استفاده براي مجازند سياستگذار و مجري  هاي دستگاه -24
 صورت به را خود اي سرمايه هاي دارايي تملك اعتبارات از يا بخشي تمام ،)2(دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم
 .نمايند بيني پيش غيردولتي بخش به اعتباري و فني هاي كمك
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 هاي طرح كل اعتبار برآورد كردن نسبت به تدقيق عملكرد سالهاي قبل و بهنگام موظفند سياستگذار و مجري هاي دستگاه -25
) الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات 23) دستورالعمل ماده (7در چارچوب ماده ( خود اي سرمايه هاي دارايي تملك

 افزايش يابد.  درصد) عالوه بر تغييرات فهارس بهاء15اعتبارات طرح نبايد به ميزان بيش از(.نمايند اقدام )2مالي دولت (
 يها تياز ظرف ياستفاده حداكثرهاي عمراني  ي طرحريزي و اجرا مكلفند در برنامه  سياستگذار و مجريهاي  دستگاه -26

 يبردار و در حال بهره يبردار آماده بهره تمام، مهين د،ياعم از جدمذكور  يها از طرح يبردار در اجرا و بهره يبخش خصوص
را در نظر بگيرند  )يبه بخش خصوص يبردار و بهره يساخت و نگهدار ،يطراح ،يمال نيتأم يها تيمسئول كپارچهي ي(واگذار

 و تا حد امكان براي اين منظور از انواع مختلف قراردادهاي مشاركت عمومي ـ خصوصي استفاده نمايند.
سياستگذار و  هاي ) قانون برنامه ششم توسعه كشور، دستگاه28ماده (» الف«) و بند 25ماده (» الف«در اجراي بند  -27

هاي  برداري و اداره واحدهاي عملياتي خود (اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي) و طرح مكلفند بهره مجري
خصوصي مانند اجاره بلندمدت  -  برداري را از طريق قراردادهاي مشاركت عمومي  هاي) تكميل شده و آماده بهره (پروژه

 زينه سرانه خدمات) به بخش غيردولتي واگذار نمايند.يا واگذاري مديريت (بصورت خودگردان يا با پرداخت ه
و ارائه تضامين مرتبط با آن ) نانسي(فا يخارج يمال التياستفاده از تسهمكلفند  سياستگذار و مجري هاي  دستگاه -28

 يها در طرح يگذار هيو سرما يخصوص - يمشاركت عموم يقراردادهاگذاران در  به سرمايه يمال التيارائه تسهرا براي 
 در اولويت قرار دهند. يرساختيز

هاي  هاي دولتي مكلفند بر اساس مشخصات هر حوزه بخشي، مدل و شركت سياستگذار و مجريهاي  دستگاه -29
هاي موجود براي سودآور كردن و خودگردان نمودن  ـ خصوصي با تأكيد بر استفاده از كليه ظرفيت مشاركت عمومي 

صادي هاي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقت ها (عدم اتكاء به منابع عمومي براي خريد محصول) اعم از مشوق طرح
 بيني درآمدهاي جانبي ثانويه طراحي نمايند. هاي جانبي با حفظ كاربري اصلي و پيش سران قوا، ايجاد كاربري

منابع براي تأمين اقتصاد  يشورا اتمصوباستفاده از  يمتقاضهاي دولتي  هاي سياستگذار، مجري و شركت دستگاه -30
اعتبارات الزم براي ايفاي تعهدات دولت را (اعم از خواست، مكلفند قبل از ارائه دري، خارج يمال التياز محل تسه

 .ندينما ينيب شيدر سقف اعتبار خود پهاي جانبي)  پرداخت و هزينه پيش
 

 مالي هاي دارايي تملك بودجه-قسمت سوم
 افتتاح به اقدام عمومي محاسبات قانون) 62(ماده از استفاده با تاكنون كه سياستگذار و مجري  هاي دستگاه تمام -31

 فرم با منطبق(1399 سال در پرداخت براي شده ارزتعهد ريالي معادل موظفند اند، نموده مركزي بانك نزد اسنادي اعتبار
 و بيني پيش موارد ساير بر مقدم آن، اعتبار تأمين محل به توجه با را) عمومي محاسبات قانون) 62( ماده از استفاده تعهد
 نمايند. پيشنهاد مالي هاي دارايي تملك هاي رديف قالب در مربوطه فصل از كسر از پس
 فاينانسهاي ، ها، طرح مشاركت اوراق سود و اصل ، بازپرداخت تفكيك به مكلفند، سياستگذار و مجري هاي دستگاه -32

ها و  سياستنامه اصول و  آيين") قانون برنامه و بودجه را مطابق آخرين اصالحات 32خود و تعهدات مربوط به ماده (
 خود، اعتبار  سقف در موارد ساير بر مقدم را1397/ 12/ 28مورخ  ") قانون برنامه و بودجه3) ماده (7ضوابط موضوع بند (

 .نمايند بيني پيش
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 قرار انعقاد به نسبت  خود اي سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح عمليات در تسريع براي كه  مجري  هاي دستگاه -33
 از بخشي تنظيم به قانون موادي الحاقي قانون) 56(ماده اصالح قانون در مندرج شرايط به توجه با مالي تسهيالت داد

 نمايند. بيني پيش را قبل هاي سال در استفاده مورد تسهيالت بازپرداخت موظفند اند نموده اقدام) 1(دولت  مالي مقررات
 تكميل براي شده اخذ هاي وام اقساط مبالغ مكلفند ايران فني و اقتصادي هاي كمك و گذاري سرمايه سازمان -34

 ذيل فرم مطابق را خارجي اعتباري مراكز و بانكها مؤسسات، منابع محل از اي سرمايه هاي دارايي تملك طرحهاي
 نمايند. كشور ارايه بودجه و برنامه سازمان به و بيني پيش

 
شركتهاي مندرج در پيوست شماره سه دولتي (شامل تمامي  شركتهاي بودجه -قسمت چهارم

 ):1398قانون بودجه 
هاي دولتي  ريزي مبتني بر عملكرد و محاسبه قيمت تمام شده، تمامي شركت در راستاي استقرار نظام بودجه -35

مكلفند نسبت به تدوين اهداف، برنامه و فعاليت ساالنه خود در چارچوب اهداف و وظايف مندرج در اساسنامه، اسناد 
 هاي دولتي اقدام نمايند. العمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي مندرج در دستور باالدستي و قوانين مربوط و در قالب فرم

هاي دولتي  هاي اقتصادي، شركت ها و مقابله با اثرات ناشي از تحريم به منظور استفاده بهينه از منابع و دارايي -36
ه را در بودجه هاي خود و استفاده كاراتر از آنها اقدام نمايند و منابع مالي حاصل موظفند نسبت به مولدسازي دارايي

 پيشنهادي درج نمايند.
 هاي دولتي موظفند: سازي اعتبارات، شركت به منظور شفاف -37

ها در سامانه ثبت  پرداخت  قانون برنامه ششم توسعه مبني بر درج كليه 29تمهيدات الزم را براي اجراي ماده  
 حقوق و مزايا فراهم آورند.

ربط در خصوص مبالغ مربوط را به سازمان برنامه و  مستندات قانوني ذيها،  ها و پرداخت در بند ساير دريافت 
 .بودجه كشور ارائه نمايند

 ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند:  دولتي، بانك هاي شركت -38
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 حسابيذ دييمصوب كه به تأ يليبودجه تفص يالگو تيخود را با رعا 1397گزارش عملكرد بودجه سال  
�.ندياست در سامانه جامع بودجه درج نما دهيشركت رس

، صرفاً آمار كاركنان مندرج در سامانه 1399سال  يشنهاديبودجه پ يبرا يپرسنل يها نهيمحاسبه هز يمبنا 
/ مشخص و   نيقرارداد كار مع ،يمانيپ ،يكاركنان رسم كي) به تفكرانيكشور (سامانه كارمند ا يكاركنان نظام ادار

 كه تعداد پرسنل صفر است وجود ندارد. يدموار يبرا يپرسنل نهيهز ينيب شيكاركنان است و امكان پ ريسا
هاي دولتي كه در مرحله واگذاري قرار دارند موظفند آخرين تركيب سهام شركت را با تأييد سازمان  شركت -39

 .سازي به همراه بودجه پيشنهادي خود ارائه نمايند خصوصي
 50هاي واگذار شده كه سهم دولت در آنها به كمتر از  هاي دولتي موظفند نسبت به اعالم اسامي شركت شركت -40

داران جديد و  درصد رسيده است، همراه با اسناد و مدارك مثبته مانند صورتجلسه مجمع عمومي مبني بر تركيب سهام
 سازمان برنامه و بودجه تا پايان مهرماه سال جاري اقدام نمايند.قرارداد واگذاري با تأييد باالترين مقام دستگاه اجرايي به 

�ر رعايت شود:هاي دولتي موارد زي هاي شركت بيني هزينه در خصوص پيش -41

هاي دولتي (مندرج در احكام استخدامي مربوط)  هاي كاركنان شركت العاده افزايش ضريب حقوق، مزايا و فوق 
� .اين ضوابط) خواهد بود 2هاي مجري (مندرج در بند   مطابق افزايش حقوق كاركنان دستگاه

ها به هر نحو و به هر شكل از محل هرگونه منابع صرفاٌ در چارچوب  هاي رفاهي و ساير پرداختي حقوق و مزايا،كمك 
�.بيني شود هاي مصوب مراجع قانوني (از جمله مصوبات شوراي حقوق و دستمزد) پيش مقررات، ضوابط و دستورالعمل

هاي دولتي مجازند حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني براي كاركنان   تشرك 
�.بيني نمايند از محل صرفه جويي پاداش پيش

�.هاي مستقيم توليد متناسب با ميزان و سطح توليد تعيين و مشخص شود وري بر هزينه اثرات بهره 

) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از 28بند (ج) ماده (بيني شده موضوع  سهم دولت از سود پيش 
�.) محاسبه شود50) به ميزان پنجاه درصد (%2مقررات مالي دولت (

هاي مرتبط به وظيفه  هاي دولتي موظفند اعتبار الزم براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري در زمينه شركت 
�.بيني نمايند ) برنامه ششم توسعه كشور و ساير قوانين پيش64( اصلي خود را با رعايت مفاد بند (پ) ماده

هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسيد شده خود از جمله تعهدات  شركت 
هاي داخلي و خارجي و اوراق مشاركت (اصل و فرع) مربوط  ) قانون محاسبات عمومي، بازپرداخت وام62ماده (

�.) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پيشنهادي منظور نمايند32و تعهدات مربوط به ماده ( 1398سال به 

هاي دولتي مجازند هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هيئت مديره و مديران عامل را صرفاً بر اساس  شركت 
�بيني نمايند. ها) پيش وري (نظير افزايش سود، كاهش زيان انباشته، كاهش بدهي افزايش بهره

عالوه بر بندهاي فوق الذكر ساير بندهاي مرتبط  1399شركتهاي دولتي موظفند در تنظيم بودجه پيشنهادي سال  -42
 را رعايت نمايند. 21و 16، 15، 14، 12، 8، 7، 6، 5، 4، 1در اين ضوابط از جمله بندهاي 
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 موارد عمومي:-قسمت پنجم
مكلفند فهرست اموال غيرمنقول مازاد به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها هاي سياستگذار و مجري  دستگاه -43

 را سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم نمايند.
هاي سياستگذار و مجري مكلفند نسبت به احصاء منابع جديد درآمدي مرتبط با حوزه فعاليت خود را  دستگاه -44

  م نمايند.مشخص و به سازمان برنامه و بودجه كشور اعال

ضمنا عيدي نيز  لحاظ گردد. 1399درصد نسبت به سال  10معادل  1400افزايش ضريب ريالي حقوق براي سال  -45
اين دستورالعمل براي پيشنهاد بودجه سال  1399فروض سال بيني  و ساير   پيش 1400متناسب با اين افزايش براي سال 

  عينا تسري يابد. 1400

 ها: تبصره-قسمت ششم
هاي سياستگذار موظفند ضوابط و معيارها به شرح زير را مطالعه و در پيشنهادات خود آن را اعمال نمايند.  دستگاه -46

 عدم رعايت هريك از  بايدها و نبايدهاي زير موجب عدم بررسي پيشنهاد ارائه شده خواهد گرديد. 
 بايدهاي تبصره :  -1

هاي جديد ( از جمله درآمد جديد) براي كشور ايجاد نمايد بدون اينكه موجب بهم خوردگي تعادل قيمت  فرصت 
 كاالها و خدمات در همان بخش يا ساير بخش ها (دستگاه ها) شود. 

 چالش هاي پيش روي كشور را كه به نحو مقتضي با بودجه در ارتباط است را حل نمايد.  

 دجه شود.موجب تسهيل فرآيند اجرايي بو 

 مرتبط با حوزه كاري دستگاه اجرايي پيشنهاد دهنده باشد. 

 داراي دالئل توجيهي بوده و در فرم ها درج شده باشد. 

 موجب افزايش نظارت گردد. 

 به نحو مقتضي، تصديگري هاي دولت و هزينه هاي آن را كاهش دهد. 

 نبايدهاي تبصره: -2
اصالح،  باعث كاهش منابع (درآمد) دولت شده و يا منجر به افزايش موجب اصالح قوانين نشود مگر اينكه عدم  

 مصارف دولت گردد.

 هاي توسعه نباشد، مگر اينكه باعث اصالح امور شود. مغاير با احكام قانون برنامه ششم توسعه و قانون دائمي برنامه 

 منجر به كاهش منابع دولت (درآمدها) نشود. 

 مجلس طلب نكند.اختيارت فعلي قوه مجريه را از  

قانون برنامه ششم توسعه (اعم از سقف اوراق مالي  و ...)  4سقف اعتبارات كالن بودجه مندرج در جدول شماره  
 را تحت تاثير قرار ندهد.  

 ها نشود. موجب سهم خواهي از ساير بخش 
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 ها: فرم تبصره
)  نيز براي 2هاي موجود اختصاص يافته است. فرم ( ) به تبصره1ها در دو قالب ارائه گرديده است. فرم شماره ( فرم

 هاي پيشنهادي جديد است.  تبصره
 1399در اليحه بودجه  1398ابقاء ، اصالح و يا حذف تبصره هاي قانون بودجه سال ـ فرم شماره يك 

 شماره تبصره ( بند يا جزء): عنوان دستگاه سياستگذار :

 پيشنهاد :
 اصالح                          حذف   ابقاء                    

 : علل ابقاء، اصالح يا حذف
 ـ  1
2- 
3- 

 بر اساس تكاليف مندرج ارائه شود : عملكرد (در قالب جدول و متن )
 
 
 
 

 متن پيشنهادي براي اصالح :
 در متن پيشنهادي بايدها و نبايدها رعايت گردد: توجه:

 
 
 
 

 دستگاه سياستگذارنام و امضاء باالترين مقام 
 
 

 موافق                     مخالف    نظر امور بخشي سازمان :
 علت توضيح داده شود. 
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 1399تبصره هاي پيشنهادي جديد براي اليحه بودجه   –فرم شماره دو 
 شماره دستگاه سياستگذار : عنوان دستگاه سياستگذار :

 هدف پيشنهاد:
 ـ  1
 ـ  2
 

 ( اعم از ارتباط آن با مفاد قانون برنامه ششم توسعه و ساير قوانين)  داليل توجيهي:
1- 
2- 
3- 
 

  محل تامين اعتبار احتمالي :
 هزينه            درآمد اختصاصي             اوراق مالي          تسهيالت بانكي              -اعتبارات بودجه عمومي دستگاه           درآمد

 شركتي              سايربودجه 
 متن پيشنهادي:

 در متن پيشنهادي بايدها و نبايدها رعايت گردد:توجه: 
 
 
 
 
 

 نام و امضاء باالترين مقام دستگاه سياستگذار

 نظر امور بخشي سازمان :  موافق                     مخالف
 علت توضيح داده شود.
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 ها: تبصرهفرآيند ارسال و بررسي پيشنهاد 
ها، الزم  مطابق زمانبندي تعيين شده در بخشنامه بودجه و ضوابط و معيارهاي حاكم بر اين فرم هاي مجري: دستگاه

است پيشنهادات را صرفا از طريق دستگاه سياستگذار مربوطه با امضاء باالترين مقام ارائه نمايند. فرم ها به دو شكل 
�الكترونيكي   و فيزيكي بايد تكميل و به امورهاي بخشي سازمان ارسال گردد.  ���

الزم به ذكر است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها موظفند از طريق امور استانها و مناطق سازمان برنامه و 
 بودجه كشور نسبت به تكميل و ارسال فرمها اقدام نمايند.

 

 سازمان برنامه و بودجه كشور:
امور بخشي سازمان پس از وصول، پيشنهادات را با توجه به ضوابط و معيارها و همچنين وظائف خود بررسي و در صورت  -2-1

تاييد، آنرا در زمان مقرر به  دبيرخانه كارگروه تبصره ها ارائه نمايند. در صورت رد به خاطر عدم رعايت ضوابط و معيارها، عدم 
 شود. موضوع و يا ساير داليل ، پيشنهاد با دالئل به دستگاه ذي ربط عودت داده مي تكميل كامل فرم ها، يا عدم ارتباط

امور هماهنگي و تلفيق بودجه، پيشنهادهاي تاييد شده توسط امور و معاونت هاي بخشي سازمان، با ضوابط و  -2-2
معيارهاي حاكم تطبيق داده و در صورت تاييد و كامل بودن فرم ها ، آنرا به كارگروه تبصره ها ارائه خواهد كرد. در 

ل كامل فرم ها، يا عدم ارتباط موضوع و يا ساير داليل ، صورت رد به خاطر عدم رعايت ضوابط و معيارها ، عدم تكمي
 شود. پيشنهاد با دالئل به امور بخشي عودت داده مي

ها در زمان مقرر نسبت به بررسي اقدام و نتيجه را به كميته راهبري و تلفيق بودجه و همچنين  كارگروه تبصره -2-3
 ستاد بودجه ارائه خواهد كرد. 

 

 اي بودجهعمليات فرا-قسمت هفتم

 هاي مجري كه  كرد، دستگاه اي دولت و كنترل هزينه بيني عمليات فرابودجه به منظور پايش و پيش -47
هـاي صـورت    هاي قانون بودجه بوده و ميزان تعهدات ايجاد شده  مازاد بـر پرداخـت   عمليات مالي آنها ذيل رديف -الف

 گرفته بوده است؛
 اند ؛ ها فاقد رديف مشخص براي تامين مالي بوده هاي بودجه بوده و اين تبصره تبصرهبخشي از عمليات مالي آنها ذيل  -ب
 اند؛  ذيل ساير مصوبات قانوني و خارج از سند بودجه مجاز به ايجاد تعهد مالي از سوي دولت بوده -پ

مطابق جدول  1398ان و تعهدات مذكور منجر به ايجاد ديون بالمحل يا معوقات براي دولت شده است مكلفند تا اول آب
هاي بدهي حسابرسي  به همراه گزارش 1397و  1396هاي  را براي سال» پ«و » ب«،»الف«زير، عملكرد مالي بندهاي 

به منظور اخـذ   1398-1400هاي  بيني اقالم موردنظر براي سال و پيش 1397و  1396ها  شده اقالم مربوطه براي سال
 ايجاد بدهي) ارسال نمايند. اي( تاييديه جهت تامين مالي فرابودجه

براي آن دسته از اقالمي كه ذينعان نهايي به دليل ماهيت تعهدات مشخص است، الزم است اطالعـات كدملي/شناسـه   
پـس از تصـويب   تامين مالي اقالم ياد شـده  نهايي  مجوز شخص حقيقي يا حقوقي نيز ضميمه گردد. الزم به ذكر است
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شود. ايجاد هر گونـه تعهـد    صادر ميتوسط سازمان برنامه و بودجه  ت و پايدار بودجهمد و در چارچوب منابع ميان بودجه
بدون مجوز سازمان فاقد وجاهت قـانوني اسـت و تعهـد مـالي دولـت محسـوب        1399مالي ذيل اقالم ياد شده از سال 

ه توسـط سـازمان   هاي حسابرسي مجوزهاي صادر شـد  هاي دولت در گزارش مبناي تاييد بدهي 1399شود. از سال  نمي
 برنامه و بودجه است.

  
 توضيح اقالم اطالعاتي جدول:

 1398اي قـانون بودجـه سـال     هاي بودجه اجازه ايجاد تعهد در قانون بودجه ساالنه: در صورتي كه ذيل رديف -1
هاي  شود. چنانچه اجازه ايجاد تعهد در تبصره اجازه ايجاد اين تعهد داده شده است، كد برنامه مورد نظر ذكر مي

اجازه ايجاد تعهد بـه موجـب يـك مصـوبه     شود و در صورتي كه  قانون بودجه داده شده شماره تبصره ذكر مي
 شود.   قانوني خارج از سند بودجه داده شده، عنوان و تاريخ مصوبه مورد نظر ارائه مي

مستند قانوني ايجاد تكليف/ تعهد براي دولت: در اين ستون مستند(ات) قانوني كه به موجب آن دولت مكلـف   -2
 شود.  به انجام اين برنامه شده ذكر مي

 نام برنامه: در اين ستون نام برنامه مصوب كميته بازبيني هزينه ها درج مي شود.  -3
 : 1398-1400بيني  و پيش 1396-1397عملكرد سال   -4

بيني شده است، ميزان اعتبـار در   اعتبار در بودجه: در صورتي كه در بودجه ، اعتباري براي اجراي اين برنامه پيش -4-1
 شود.  اين ستون ذكر مي

: مجموع عملكرد برنامه از گزارش بدهي حسابرسي شده و 1397و  1396هاي  بيني آن براي سال عملكرد و پيش -4-2
اجرايـي    هـاي اجـرا شـده در دسـتگاه     در صورتي كه گزارش بدهي حسابرسي شده موجود نيست از گزارش مالي برنامه

ت گرفتـه در مـورد ميـزان و ابعـاد تعهـدات      هاي آتي اين ستون بر مبنـاي توافقـات صـور    شود. براي سال استخراج مي
 شود. ناپذير دولت با امور بخشي سازمان برآورد مي اجتناب

اي است كه در بودجه سـاالنه   بيانگر ميزان اعتبار فرابودجه 4-2و  4-1اي: تفاضل دو عدد  تامين اعتبار فرابودجه -4-3
انتظار از برنامه در زمان بررسي و تصويب بودجه منجر  هاي مورد تامين اعتبار نشده است و در صورت عدم تغيير خروجي

 شود. به ايجاد بدهي براي دولت مي
: چنانچه گزارش بدهي حسابرسي شده موجود است، 1397و  1396پيوست گزارش بدهي حسابرسي شده سال  -5

 شود .   قيد مي» دارد«شود و در اين ستون واژه  گزارش در سامانه بودجه بارگذاري مي
نفعان نهايي يك برنامه در بودجه اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج از دسـتگاه اجرايـي    هايي برنامه: ذيذينفع ن -6

 ها متعهد به ارائه كاال يا خدمت است. هستند كه بر مبناي قوانين و مقررات، دولت در قبال آن
ليل ماهيت تعهدات مشخص پيوست اطالعات ذينفعان نهايي: براي آن دسته از اقالمي كه ذينعان نهايي پرداخت به د

تنظيم و ارسال و در اين ستون   �����است، الزم است اطالعات كدملي/شناسه شخص حقيقي يا حقوقي در فرمت
 شود. قيد مي» دارد«واژه 
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براي   �����پس از تكميل فرم يك نسخه از اطالعات بصورت فيزيكي و همچنين نسخه الكترونيكي در قالب فايل
 تلفيق بودجه ارسال گردد.امور بخشي و امور 
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 : شود مي تعريف زير شرح به رفته كار به عبارات و اصطالحات دستورالعمل اين در -1 ماده
�كشور بودجه و برنامه سازمان :سازمان -1-1

 تنظـيم  كـه  كشـور  بودجـه  و برنامـه  سـازمان  توافق طرف است دستگاهي :سياستگذار دستگاه -1-2
�. دارد عهده بر را صالح ذي مراجع به پاسخگويي و نظارت هماهنگي، راهبري، بخشي، هاي برنامه

 توافـق  مـورد  هـاي  برنامه اجراي وظيفه قانون اساس بر كه است  اجرايي دستگاه: مجري دستگاه -1-3
 .دارد عهده بر را سياستگذار دستگاه و سازمان

 براي كه است طرح يا يك يا چند فعاليت از حاصل هاي خروجي از اي مجموعه :اجرايي برنامه -1-4
 باالدستي اسناد در محوله وظايف يا و مجري هاي دستگاه مصوب وظايف شرح از برگرفته كمي اهداف تحقق

 برنامه. شود مي استخراج...)   و توسعه ساله پنج هاي برنامه رهبري، معظم مقام ابالغي كلي هاي سياست(
�.باشد باالدستي اسناد در شده تعريف اهداف براساس ارزيابي و گذاري هدف قابل بايد اجرايي

 دستگاه كه توسط است حاصل از انجام يك يا چند فعاليت يا يك طرح خدمت يا محصول :خروجي -1-5
�: گردد مي ارايه زير هاي ويژگي با مجري

�.است قابل شمارش و گيري اندازه قابل و پذير كميت 

�.است ها طرح يا مجري دستگاه سازماني ساختار در شده انجام هاي فعاليت مستقيم نتيجه 

�.گردد تعريف مي باالدستي اسناد در محوله وظايف يا و مجري دستگاه اهداف و وظايف شرح اساس بر 

�  گردد. مي مجري دستگاه از خارج ذينفعان تحويل 

درآمدها، اعتبارات �هاي اجرايي، سند اجرايي بودجه سندي است حاوي عناوين برنامهسند اجرايي:   -1-6
بيني قيمت  پيش ها(حاصل از فعاليت يا طرح)، سنجه عملكرد و اي، خروجي اي و تملك دارايي سرمايه هزينه
سنواتي، با �زمان تهيه و تدوين لوايح بودجه ريزي مبتني بر عملكردكه در ها برمبناي بودجه شده خروجي تمام

تفاهم سه جانبه مابين سازمان برنامه و بودجه كشور، دستگاه سياستگذار و دستگاه مجري تنظيم و به تصويب 
� .هيات وزيران مي رسد

هاي سياستگذار و مجري، توسط سازمان  پس از تصويب بودجه، سند اجرايي بودجه با هماهنگي دستگاه -2ماده 
و مبناي منابع و مصارف بودجه و نظارت  شود فروردين ماه، به عنوان موافقتنامه ابالغ مي 31برنامه و بودجه حداكثر تا 

�.صالح خواهد بود هاي ذي دستگاه

گذار نسبت به  سازمان برنامه و بودجه، پس از دريافت گزارشات عملكردي دستگاه مجري و تاييد دستگاه سياست
�تگاه مجري اقدام خواهد نمود.تخصيص اعتبار به دس

�گردد. ريزي و توسعه استان و سازمان برنامه و بودجه كشور تنظيم مي سند اجرايي بودجه استاني مابين شوراي برنامه
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 تعيين سقف اعتبار برنامه هاي اجرايي  -3 ماده

پس از دريافت برنامه عملياتي اي)،  هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي اجرايي (هزينه سقف پيشنهادي اعتبار برنامه
�گردد. دستگاه و در سقف كالن منابع، توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين مي

 تعيين سقف اعتبار دستگاه هاي مجري -4ماده 

هاي مجري تابعه يك سياستگذار توسط سازمان به دستگاه سياستگذار مربوطه  مجموع اعتبارات دستگاه 
�اعالم مي گردد.

سياستگذار، سقف اعالمي را با تفاهم و تأييد سازمان، بين دستگاه هاي مجري تابعه، به تفكيك دستگاه  
�كند.  برنامه توزيع مي

دستگاه مجري تابعه، اعتبار برنامه اجرايي اعالم شده را در قالب خروجي ها با تفاهم دستگاه سياستگذار و  
�كند. تاييد سازمان توزيع مي

�با دستگاه سياستگذار يا دستگاه مجري، نظر سازمان الزم االتباع است.   درصورت عدم تفاهم سازمان 

 تعيين سقف اعتبار دستگاه هاي مجري همكار يك دستگاه سياستگذار -5ماده 

امور بخشي يك دستگاه سياستگذار، توسط  سقف اعتبارات برنامه هاي اجرايي دستگاه هاي مجري همكار 
�مي گردد. مربوطه در سازمان، بررسي و تعيين 

سقف تعيين شده، به تفكيك برنامه هاي اجرايي، به دستگاه سياستگذار مربوطه و دستگاه مجري همكار  
توسط سازمان اعالم مي گردد. دستگاه سياستگذار اجازه تغيير در سقف اعالم شده براي دستگاه مجري 

�همكار را نخواهد داشت.

هاي اعالمي دستگاه سياستگذار  م شده را براساس سياستدستگاه مجري همكار، اعتبار برنامه اجرايي اعال 
�كند.   آن برنامه، در قالب خروجي ها توزيع و تأييد دستگاه سياستگذار آن برنامه را اخذ مي

�االتباع است. صورت عدم تفاهم دستگاه مجري همكار با دستگاه سياستگذار برنامه اجرايي، نظر سازمان الزم در 

 اجرايي بودجهتنظيم سند  -6ماده 

هاي مجري (تابعه/همكار) تنظيم و پس از تأييد دستگاه/دستگاه  سند اجرايي بودجه توسط هريك از دستگاه 
�نمايد. هاي سياستگذار، جهت تأييد نهايي به امور بخشي مربوطه در سازمان، ارسال مي

موافقتنامه توسط سازمان  ، به عنوانفروردين ماه 31سند اجرايي بودجه، پس از تصويب بودجه، حداكثر تا  
�گردد. ابالغ مي

�هاي سند اجرايي بودجه (محوريت دستگاه مجري) نحوه تكميل فرم

هايي كه آن دستگاه  هاي اجرايي و خروجي هاي سند اجرايي بودجه با محوريت دستگاه مجري و تعيين برنامه فرم
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هاي قانوني، خالصه  بودجه شرح تكاليف و مأموريتها خالصه  گردد. در اين فرم موظف به انجام آنها است، تكميل مي
هاي  گردد. هر يك از برنامه هاي مجري درج مي اي دستگاه هاي سرمايه اي و تملك دارايي درآمدها، اعتبارات هزينه

گردد. بنابراين يك دستگاه مجري  هاي سياستگذار اخذ مي هاي اجرايي ذيل دستگاه اجرايي دستگاه مجري از برنامه
هاي مربوطه به دستگاه سياستگذار توسط  اند داراي بيش از يك دستگاه سياستگذار باشد و برنامه اجرايي و خروجيتو مي

 گردد. آن دستگاه تأييد مي
 

 مجري خالصه بودجه دستگاه :1فرم 
  مجريدستگاه  بندي شماره طبقهعنوان و 

 گردد. ميموجود در سامانه جامع بودجه درج پايه اطالعات  مطابق با
 منابع 1-2

به  مجري و درآمد اختصاصي دستگاه يمال هاي ييدارا يواگذار اي، يهسرما هاي ييداراي عمومي، واگذار يدرآمدها
و  استخراج 1398) قانون بودجه سال 2از پيوست شماره ( 1398سال  مصوب و 1397سال  يقطع يكتفك
 گردد.مي در قسمت مربوطه درج بودجه  1400و  1399 هاي سال بيني پيش

 مصارف  2-2
، درآمد اختصاصي اي) هاي سرمايه اي، تملك دارايي (هزينه از محل منابع عمومي مجريدستگاه  مصارف مجموع

 1398از قانون بودجه سال  1398سال  و مصوب 1397عملكرد سال  يكتفك ساير منابع و منابع هدفمندي به
هاي اعالمي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، در  بر اساس سقف 1400و1399 هاي سال برآوردو  استخراج

 .گردد يدرج مسقف منابع و مصارف 
 1388ها مصوب  منظور از مصارف از محل منابع هدفمندي اعتباراتي است كه از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه

رسد.  مت مردم و همچنينپرداخت يارانه به مصرف ميحاصل مي گردد با هدف كاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سال
 گردد. اين ارقام مشابه سقف منابع عمومي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به دستگاه اجرايي اعالم مي

درج  يكسامانه جامع بودجه به تفك يهو متفرقه است كه در اطالعات پا ياصل هاي يفشامل رد يتوجه: منابع عموم
 گردد. يم يعتجم يدر ستون منابع عموم ييو در سند اجرا

 توضيحات ضروري 3-2
 موارد كلي و ضروري در تنظيم سند اجرايي درج مي گردد. در اين قسمت

 

 1400و  1399هاي  هاي قانوني و تكاليف دستگاه مجري در سال : ماموريت2فرم 
بايست توسط دستگاه مجري محقق  ميها و تكاليف دستگاه سياستگذار كه  در اين فرم اهداف مندرج در ماموريت

هاي مربوط به آن دستگاه مجري ( شامل محصول يا خدمت يا طرح )، تعريف  هاي اجرايي و خروجي شود، برنامه
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ها و تكاليف دستگاه سياستگذار كه برگرفته  هاي دستگاه مجري براساس اهداف مندرج در ماموريت گردد. برنامه مي
 گردد.  اص است، توسط دستگاه سياستگذار تعريف مياز اسناد فرادستي و قوانين خ

هاي اجرايي مربوط  بنابراين، هر دستگاه مجري ممكن است داراي چندين برنامه اجرايي باشد و هريك از اين برنامه
تواند داراي چندين دستگاه سياستگذار باشد. مقدار  به يك دستگاه سياستگذار و در نتيجه يك دستگاه مجري مي

ها اخذ  اسناد باال دستي يا اهداف مندرج در تكاليف و ماموريت برنامه اجرايي از مستندات قانوني، هدف كمي 
صورت بايستي پيامد اجراي آن  گردد. ممكن است يك برنامه اجرايي فاقد هدف كمي مصوب باشد كه در اين مي

  برنامه مشخص و درج گردد.
تواند داراي يك يا چند خروجي باشد و به صورت محصول يا خدمت و يا به صورت طرح  يك برنامه اجرايي مي

كمي (عنوان، سنجه  بندي، عنوان، هدف اي تعريف گردد. خروجي داراي شماره طبقه هاي سرمايه تملك دارايي
 باشد.  مي 1400و  1399عملكرد/واحد) و مقدار پيش بيني شده براي سالهاي

 هاي اجرايي : خالصه اعتبارات دستگاه مجري به تفكيك برنامه3فرم شماره 
هاي اجرايي ذيل دستگاه سياستگذار براي سالهاي  در اين فرم خالصه اعتبارات دستگاه مجري به تفكيك برنامه

ي است كه هاي اجرايي دستگاه مجر اي از برنامه ) خالصه3شود. در واقع فرم شماره ( بيني مي پيش 1400و  1399
اي و  هاي اجرايي دستگاه مجري به تفكيك اعتبارات هزينه ذيل يك يا چند دستگاه سياستگذار  قرار دارد. برنامه

هاي اجرايي خود را  گردد. دستگاه مجري موظف است برنامه اي تنظيم مي هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي
جويي و قابليت اجراي آن انجام  ا توجه همزمان به ميزان صرفههاي اجرايي ب بندي برنامه بندي نمايد. اوليت اولويت

 گردد.   و .... مشخص مي 3، 2، 1هاي  بندي به ترتيب با شمارنده گيرد. اين اولويت مي
اي مندرج در اين فرم را به تفكيك   هاي سرمايه اي و تملك دارايي دستگاه مجري موظف است، اعتبارات هزينه

به تفكيك عمومي و اختصاصي و مجموع برآورد سال  1399  و برآورد سال 1398سال  ، مصوب1397عملكرد سال 
 درج نمايد.  1400

اعم از تفكيك، حذف يا ادغام الزم است  1399  نسبت به سال 1398هاي سال در صورت هرگونه تغيير در برنامه
 .سازي گردد همسان 1399  هاي اجرايي سال ها، با برنامه شده در آن برنامه هاي انجام هزينه

 1400و  1399هاي  : خالصه درآمد دستگاه مجري در سال4فرم شماره 
اي و مالي دستگاه مجري براي قطعي سال  هاي سرمايه در اين فرم اطالعات مربوط به درآمدها، واگذاري دارايي

 گردد.  ميبه تفكيك عمومي و اختصاصي درج  1400و  1399هاي  بيني سال و پيش 1398، مصوب سال 1397

اي) در  هاي سرمايه اي و تملك دارايي هزينه (هزينه-هاي درآمد : توزيع اعتبارات رديف5فرم شماره 
 1400و  1399هاي  سال

) بندي و عنوان شماره طبقه( 1399) و رديف درآمدي مرتبط در سال هزينه-درآمد(  بندي، عنوان رديف در اين فرم شماره طبقه
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اي بـراي عملكـرد    هاي سـرمايه  اي و تملك دارايي اي به تفكيك هزينه هزينه-هاي درآمد رديفگردد. اعتبارات  درج مي
 گردد. هاي متناظر با آن درج مي در ستون 1400و  1399هاي  و برآورد سال 1398، مصوب سال 1397سال 

 1400 و 1399هاي  اي دستگاه مجري برحسب برنامه و خروجي در سال : اعتبارات هزينه1-6فرم شماره 
گردد.  هاي ذيل آن برنامه درج مي اي دستگاه مجري به تفكيك برنامه اجرايي و خروجي در اين فرم اعتبارات هزينه

و برآورد  1398، مصوب سال 1397ها به تفكيك عملكرد سال  ها و خروجي همچنين مقدار و قيمت تمام شده برنامه
 شود.  درج مي 1399سال 

ها و  هاي پرسنلي، اجتناب ناپذير، ساير هزينه هزينهبه تفكيك  1399اي سال  هزينهضروري است برآورد اعتبارات 
 هاي انتقالي مطابق تعاريف زير مشخص گردد.  پرداخت
 هاي پرسنلي است. كار، رفاهي و ساير پرداخت هاي پرسنلي : شامل حقوق و مزايا، عيدي، اضافه هزينه -
كه عدم تأمين آنها منجر به كاهش خدمات رساني به جامعه بوده و هايي است  هاي اجتناب ناپذير : هزينه هزينه -

هاي دانش آموزي و  هاي اجتماعي، طرح تحول سالمت، سرانه تبعات اجتماعي به همراه دارد. مانند بيمه
 دانشجويي و غذا و بهداشت زندانيان و ... .

دستگاه مجري نيست. بلكه دستگاه  هايي است كه منجر به ارائه خدمات توسط هاي انتقالي : پرداخت پرداخت -
�عنوان يك واسطه انتقال اعتبار از منابع عمومي دولت به واحد خدمت رساني است. مجري صرفاً به

  1399  اي دستگاه مجري برحسب برنامه /فصل در سال : اعتبارات هزينه2-6فرم شماره  

اي، تملك  (هزينهمنابع عمومي منبع تأمين اعتبار از محلهاي اجرايي به تفكيك  اي برنامه در اين فرم، اعتبارات هزينه
و برآورد  1398و فصول هزينه براي مصوب سال ، ساير منابع و منابع هدفمندي درآمد اختصاصي اي) هاي سرمايه دارايي
 گردد. فصول هزينه به شرح زير است.  درج مي 1399سال 

 جبران خدمت كاركنان - فصل اول
   خدمات از كاالها واستفاده  - فصل دوم 
  هاي اموال و دارايي هزينه – فصل سوم 
 يارانه - فصل چهارم 
 كمك هاي بالعوض - فصل پنجم 
 رفاه اجتماعي - فصل ششم 

 ساير هزينه ها - فصل هفتم
 ثابت (استهالك) يها هيمصرف سرما - فصل هشتم 

 1399  فصول هزينه در سالاي دستگاه مجري برحسب اقالم و  : اعتبارات هزينه3-6فرم شماره 
، مصـوب سـال   1397اي به تفكيك اقالم هزينه دستگاه مجري بـراي عملكـرد سـال     در اين فرم، اعتبارات هزينه
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 يراختصاصـي، سـا  ، )اي يهسرما هاي ييتملك دارا اي، ينهمنابع عمومي(هزو به تفكيك  1399و برآورد سال  1398
 گردد.  ي درج ميمنابع و منابع هدفمند

�ها درج شده است. بندي هزينه اقالم هزينه در بخش طبقهتوجه :        

 1399  اي دستگاه مجري در سال : توزيع استاني اعتبارات هزينه4-6فرم شماره 
شود كه بخشي از اعتبارات خود را به ادارات كل يا واحدهاي اسـتاني خـود    هايي تكميل مي اين فرم صرفاً براي دستگاه

منـابع  هاي اجرايي الزامي نيست. اعتبارات هر موضوع به تفكيك محل  دهند و تكميل آن براي تمامي دستگاه انتقال مي
 تكميل شود. ، ساير منابع و منابع هدفمنديختصاصيااي)،  هاي سرمايه اي، تملك دارايي (هزينهعمومي

�در صورت عدم تكميل اين فرم، دستگاه مجري مجاز به توزيع استاني اعتبارات خود نيست.

هاي مندرج در  كرد اعتبارات توزيع شده در ادارات كل يا واحدهاي استاني در ستون ضروري است موضوعات هزينه توجه:
 ...) توضيح داده شود. و 2، موضوع 1اين فرم (موضوع

 1400و  1399اي دستگاه مجري در سالهاي  تملك دارايي سرمايه  خالصه طرح :1-7فرم شماره 
كل كشور تعيين  1398: همانند عنوان درج شده در پيوست شماره يك قانون بودجه سال  عنوان و شماره طرح -
هاي مجري امكان تغيير شماره طرح وجود دارد كه در آن صورت شماره  هاي دستگاه شود. با توجه به بازبيني برنامه مي

 گردد. طرح جديد درج مي
 .گردد موجود در سامانه جامع بودجه درج ميپايه عات اطال مطابق با بندي دستگاه مجري: عنوان و شماره طبقه -
برداري و  بردار طرح كه مسئوليت استفاده، بهره دستگاه بهرهبردار:  بندي دستگاه بهره عنوان و شماره طبقه -

اين  بردار مربوطه در بندي دستگاه بهره نگهداري از ساختمانها و تأسيسات طرح را به عهده دارد كه عنوان و شماره طبقه
 گردد. قسمت درج مي

 شود. شود كه در اين جدول مشخص مي به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مينوع طرح :  -
 باشد.  هاي خاتمه يافته و در دست اجرا مي شامل طرحهاي طرح:  تعداد كل پروژه -
نگر شروع و خاتمه طرح است اين تاريخ بيابيني تاريخ خاتمه آخرين پروژه:  تاريخ شروع اولين پروژه و پيش -

 شود.  تعيين شده درج مي  كه براساس سال و در محل
هاي طرح طي سالهاي مختلف برحسب عملكرد و پرداختي سالهاي  سرجمع اعتبارات تمام پروژهاعتبارات طرح :  -

و برآورد  1398سال ، ابالغي 1397، 1396گذشته (برنامه چهارم و ماقبل آن و برنامه پنجم ) همچنين عملكرد سالهاي 
 شود. تعيين شده درج مي  در محل 1400و  1399سالهاي 

 شود. عيناً در اين محل درج مي 1398همانند عناوين درج شده در پيوست شماره يك قانون بودجه سال اهداف كمي طرح:  -
كل كشور  1398سال  همانند مقادير مندرج در پيوست شماره يك قانون بودجهمقدار، واحد و هزينه واحد طرح :  -

 شود. عيناً در اين محل درج مي
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در اين قسمت، ميانگين وزني پيشرفت فيزيكي طـرح در برنامـه   ميانگين وزني پيشرفت فيزيكي طرح (درصد) :  -
بيني نيل به اهداف تعيين شده در دوران برنامـه   چهارم و ماقبل آن، دوران برنامه پنجم و ميزان تحقق و همچنين، پيش

موجـود در سـامانه جـامع    پايـه  اطالعات  مطابق باهاي بعد، كه قسمتي از مقدار كل را تشكيل خواهد داد،  سالششم و 
. بديهي است كه جمع رديفي ستونهاي سالهاي برنامه چهارم و ماقبل آن، برنامه پنجم و پيش بيني گردد بودجه درج مي

 . ) باشد100هاي بعد بايد برابر صد ( تحقق در دوران برنامه ششم و سال

 1400و  1399اي دستگاه مجري در سالهاي  تملك دارايي سرمايه  خالصه پروژه: 2-7فرم شماره 
 شود. درج مي 1-7عيناً مشابه فرم شماره  :عنوان و شماره طرح -
 .گردد موجود در سامانه جامع بودجه درج ميپايه اطالعات  مطابق با بندي دستگاه مجري: عنوان و شماره طبقه -
 بايست در ستون مربوطه درج گردد. هاي در دست اجرا مي هاي طرح عناوين و شماره پروژه-
 شود. در قالب پروژه درج مي 1-7تاريخ شروع و خاتمه پروژه همانند دستورالعمل فرم  -

 .گردد مي) در قالب پروژه تكميل 1-7نيز همانند فرم مشابه خود (فرم شماره  2-7ساير ستونهاي مربوط در فرم شماره 

اي دستگاه مجري در سالهاي  تملك دارايي سرمايه  شرح عمليات خالصه پروژه :3-7فرم شماره 
 1400و  1399

 اين فرم كه به سه بخش تقسيم شده اطالعات هر پروژه در :
  1398بيني عمليات  قابل اجرا شده  تا پايان سال  الف: پيش

 1399ب: عمليات مورد نظر براي سال 
 1400مورد نظر براي سال ج: عمليات 

 گردد. ها تكميل مي توسط دستگاه مجري براي هر يك از بخش
 باشد. شود مسئوليت صحت اطالعات عمليات انجام شده به عهده دستگاه مجري طرح مي يادآور مي      

اي دستگاه مجري در سالهاي  گذاري طرح تملك دارايي سرمايه فصول سرمايه :4-7فرم شماره 
 1400و  1399

اي را براساس عملكرد و  گذاري طرح تملك دارايي سرمايه در اين فرم دستگاه مجري موظف است فصول سرمايه 
) ، همچنين عملكرد سالهاي 1390-95پرداختي سالهاي گذشته به تفكيك برنامه جهارم و ماقبل آن و برنامه پنجم ( 

نه جامع بودجه به تفكيك منابع عمومي و ساير در ساما 1399-1400و برآورد سالهاي  1398و ابالغي سال  96 -97
 منابع درج نمايد.
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 ها به تفكيك تأمين منابع (عمومي و داخلي)  شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت گذاري در طرح سرمايه -5-7فرم شماره

 عنوان طرح: 
 عنوان شركت:

 
 شماره طرح:

 بندي شركت اجرايي: شماره طبقه كد شركت: 
  بردار: عنوان شركت بهره

 بردار: بندي شركت بهره شماره طبقه بردار: كد شركت بهره
  

 هاي طرح: تعداد كل پروژه غيرانتفاعي   انتفاعي   نوع طرح: 
 بيني تاريخ خاتمه آخرين پروژه: پيش تاريخ شروع اولين پروژه: 

 

سالهاي اجرا

منابع تأمين اعتبار                    

عملكرد و پرداختي 
 دوران بـــــــرنامــــه ششم (سال) سالهاي گذشته

بيني  پيش
سالهاي 
 بعد

جمع 
 كل

برنامه 
چهارم و 
ما قبل 
 آن

برنامه 
 پنجم

عملكرد 
95-1390 

عملكرد 
1396 

پرداختي 
1397 

 مصوب
1398 

 بيني پيش
 جمع

1399 1400 

           ي دولتمنابع عموم
           سال يها و اندوخته ريذخا

           يبانك ستمياز س يافتيدر التيتسه
           اوراق مشاركت

از  يبخش ميقانون تنظ 63ماده 
 دولت يمقررات مال

 
 

 
       

           ريـ سا يوام داخل

           يوام خارج

           نياز مشترك يافتيو در يياهدا
           حق انشعاب

           نيمشترك عهيود

           ياز شركت مادرتخصص يافتيرد

           رمجموعهيز ياز شركتها يافتيدر

           هايافتيدر ريسا
           منابع ريسا

           منابع هدفمندي

           يجار يهاييدارا ريسا

           جمـــــــــــــــع 
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ود سال ) ٤ماره ( ت   ١٣٩٩نا 
ود ع  مل جا ورا دد م ی   ی   ر

: ی دوساال یا م وب     چار
م عار-١ فا  ف و 

مل  -٢ ورا ی دود یا  ساالم
ه -٣ مل  ورا ید  یا
هه-٤ صادی   ندی ا

مل -٥ ورا د د م  د 
ندی-٦ یاز امات و  م ا م  ه  ی یا  ا ودی  اری  دا م ی   ی   ر

م -١ فا ف و   عار
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 مقدمه 
عملكرد، افزايش كارايي، گيري بر اصول ارايه خدمات با كيفيت باالتر، پاسخگويي، شفافيت   امروزه فرآيندهاي تصميم

ريزي مبتني بر عملكرد منابع را بر مبناي تحقق اهداف  وري و كاهش هزينه ها استوار است. بودجه اثربخشي و بهره
 ريزي برنامه اي اضافه مي كند. سنجش پذير تخصيص مي دهد و صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي را به بودجه

محصوالت/  توليد و ارايه و در راستاي سازماني واحدهاي عملكرد مبناي بر اعتبارات ،دمبتني بر عملكر ريزي نظام بودجه در
 مصرف نحوه در شفافيت سمت افزايش به ها سازمان ترتيب بدين و يابد مي تخصيص پيامدها به دستيابي يا وخدمات
 يابند سوق مي بيشتر پاسخگويي نيز و ها استراتژي و اهداف به دستيابي و ها خروجي توليد ها، خروجي براي منابع
 بين كه ارتباط سازوكارهايي و روشها: از است عبارت مبتني بر عملكرد ريزي المللي پول، بودجه تعريف صندوق بين اساس بر

 عملكردي بكارگيري اطالعات طريق آنها از پيامدهاي و ها خروجي با را اجرايي هاي  دستگاه به يافته تخصيص اعتبارات
 سازد.  مي تقويت

هاي آن  در قبال ارزيابي شاخص هاي عملكرد برنامه ها و خروجي ريزي مبتني بر عملكرد، اعتبارات هر سازمان در بودجه
 . شود انجام مي شده تعيين پيش از مبناي اهداف بر عملكرد ارزيابي همواره است تخصيص مي يابد. بديهي

هاي  كه از جمله آن مي توان به افزايش پاسخگويي مديران دستگاهريزي مبتني بر عملكرد مزاياي زيادي دارد  بودجه
اجرايي بر مبناي عملكرد، تاكيد بر دستيابي به نتايج مورد انتظار با بيشترين ميزان صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي، 

 تسهيل نظارت بر اجراي بودجه و بهبود نحوه تخصيص منابع اشاره كرد.
 

 مبتني بر عملكرد ريزي بودجه مراحل اجراي نظام
عملكرد  مديريت يابي و ساالنه)، هزينه مبتني بر عملكرد سه عنصر برنامه ريزي(تهيه برنامه ريزي بودجه در اجراي نظام

 قابل توجه است.  

عالوه بر سه عنصر فوق، نظام انگيزشي، نظام پاسخگويي و مديريت تغيير نيز به عناصر توانمند ساز معروف هستند و به 
 منظور كاركرد هرچه بهتر سه عنصر اوليه به آنها اضافه مي شوند.

 ريزي مبتني بر عملكرد به شرح زير است : اهداف نهايي از اجراي بودجه 
 محوري و نتايج  ها و منابع به خروجي غيير رويكرد از ورودي محوري و تاكيد بر وروديت 

 ها  برقراري ارتباط شفاف ميان منابع ثبت شده و خروجي 

 اقتصادي و مديريت عملكرد سازماني يتبديل اسناد بودجه به ابزاري براي برنامه ريز 

 اي در ازاي ارائه خدمات مطلوب تر به جاي صرف منابع بيشتر  اختصاص اعتبارات بودجه 

  زشيو اجراي نظام انگي افزايش انگيزه مديران و كاركنان براي ارائه خدمات با هزينه كمتر، كميت و كيفيت باالتر 

 هاي مديران  سازي اختيارات و مسئوليت متناسب 

 هاي برتر ارائه خدمات و ترويج وتامين آنها استانداردسازي خدمات از طريق شناسايي شيوه 
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 بخش اول

تعاريف و مفاهيم
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 و مفاهيمتعاريف 
در سه دستورالعمل برنامه عملياتي دو ساالنه، هزينه يابي و مديريت عملكرد، تعاريف و مفاهيم با معاني مشخص شده به 

 شرح زير به كار رفته است:
 

 هاي كلي ها و سياست هدف -2-1
هاي اجرايي  دستگاهبايست قابل اجرا باشد. اهداف و وظايف  بازه زماني مشخص است كه مي خواسته دقيق و روشن، در

 گردد. در قالب وظايف اساسي سازماني و اسناد باالدستي منعكس مي
هـاي اقتصـاد مقـاومتي،     هاي كلي برنامه ششم توسعه، سياست ، اولويت با سياست1399در فرآيند تدوين اليحه بودجه 

جمهـور، قـانون رفـع     ابالغي رئيسهاي توسعه كشور، اولويت هاي  قانون برنامه ششم توسعه، قانون احكام دائمي برنامه
قانون اساسي و با مد نظر قرار دادن شرايط تحـريم و   44هاي اجراي اصل  پذير، قانون اجراي سياست موانع توليد رقابت

 باشد.  مي  پسابرجام به عنوان اسناد باالدستي
سوي ديگـر پديدآورنـده الـزام هـا و     در واقع اهداف مضاميني هستند كه از يك طرف تكيه بر اسناد فرادستي دارند و از 

راهبردهاي معطوف به بهره برداري مطلوب از فرصت هاي پيش روي دستگاه اجرايـي بـه شـمار مـي رونـد. بـه بيـان        
ديگر،هدف ها و سياست هاي كلي،حلقه مفصلي پسين و پيشين فرآيند برنامه ريزي (محورهاي اساسي اسناد باالدستي 

حفـظ و  «،»افزايش صادرات صنعتي و معـدني «ام با الزام ها و راهبردها)هستند. مانند چشم انداز و سياست هاي كلي نظ
 ».توسعه علمي آموزش و پرورش و ارتقاي كيفي برنامه هاي آموزشي«و » احياي محيط زيست

 

 الزام ها و راهبردها -2-2
ذيربط براي نيل به هدف ها برداري مطلوب از فرصت هاي پيش روي كشور در دستگاه اجرايي  مضاميني در جهت بهره

استفاده «،»توسعه كاالهاي صنعتي داراي مزيت نسبي و ارتقاي كيفيت محصوالت صادراتي«و سياست ها هستند. مانند 
آموزش مهارت هاي اجتماعي در دوره هاي تحصيلي و «و » بهينه از انرژي و حفظ و احياي منابع طبيعي تجديد شونده

 ».هاي پيش دبستاني توسعه آموزش
 

 ها و اقدامات اجرايي سياست -2-3
ها و اقدامات اجرايي در چارچوب سياست ها،هدف ها و راهبردهاي كلي و به منظور تحقق هدف هاي كيفـي و   سياست

برقراري تسهيالت الزم براي اجراي بيمه صادرات،فعال نمودن مناطق « :كمي برنامه هاي ساالنه تهيه مي شوند. مانند
كاربرد انرژي هاي پاك و غير «،»آزاد در امور صادرات و حمايت از صادرات از طريق مطالعه و شناسايي بازارهاي خارجي

در دوره  پوشـش حـداكثري دانـش آمـوزان    «و » آالينده،توسعه حمل و نقل عمومي و گازسوز كردن واحدهاي صـنعتي 
ابتدايي و دوره هاي اول و دوم متوسطه،اولويت آموزش ابتدايي در تامين و تخصيص اعتبـارات و اختصـاص بخشـي از    

 ».مدارس به فناوري نوين و هوشمندسازي واحدهاي آموزشي
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 برنامه اجرايي -2-4
ز شرح وظايف مصوب دستگاه اهداف كمي برگرفته ا است كه براي تحقق ها از برنامه هاي حاصل اي از خروجي مجموعه

هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري، برنامه هاي پنج ساله  (سياست هاي اجرايي و يا وظايف محوله در اسناد باالدستي
اجرايي بايد قابل هدف گذاري و ارزيابي براساس اهداف تعريف شده در اسناد  شود. برنامه توسعه و ...) استخراج مي

 باالدستي باشد.
گيرد و معموالً در چارچوب برنامه  برمي هاي متعدد را در اجرايي، اهداف، راهبردها و سياستهاي اجرايي و طرحبرنامه 

 )1385ريزي و توسعه، منصور مدرسي  شود. (فرهنگ توصيفي واژگان برنامه بلندمدت تنظيم مي
 

 فعاليت -2-5
يا خدمت در جهت نيل به هدف معين كه در  فعاليت عبارت است از يك سلسله اقدامات مشخص كه براي توليد كاال

 ريزي مبتني بر عملكرد)  گيرد. (دستورالعمل بودجه چارچوب برنامه انجام مي
هاي ساالنه برنامه، طي يكسال قابل اجرا بوده و منابع مورد نياز آن از محل  ها براي تحقق بخشيدن به هدف فعاليت

 )1385ريزي و توسعه، منصور مدرسي  يفي واژگان برنامهگردد. (فرهنگ توص اي تأمين مي اعتبارات هزينه
 مانند، برگزاري همايش و سمينار هاي مرتبط با برنامه هاي درسي،توسعه و ترويج فرهنگ ماليات، بيمه دام و طيور.

 

 سنجه عملكرد -2-6
دوره، -آموز، تعداد برنامه مانند:تعداددانشمعياري اندازه پذير براي بررسي ميزان تحقق هدف كمي برنامه خروجي است. 

 نسبت هزينه به وصول ماليات،ميزان خود اظهاري مالياتي،هزار واحد دامي.
 

 هدف هاي كمي -2-7
شود و عمليات اجرايي  بيني مي ريزي پيش گيري مقاصد و منظورهايي است كه در فرآيند برنامه هاي قابل اندازه جنبه

 ها است .  نيل به آنبرنامه و خروجي ها در جهت 
 

 دستگاه مجري -2-8
 .دارد عهده بر را سياستگذار دستگاه و توافق سازمان مورد هاي برنامه اجراي وظيفه قانون اساس بر كه است دستگاه اجرايي

 

  فعاليت اصلي(ستانده)  -2-9
 خارج ذينفعان به مجري واحد توسط خدمت عرضه و كاال توليد براي است،كه مشخص اقدامات سلسله يك يا اقدام

 محل از آن نياز مورد منابع و بوده پذير كميت و تكرارپذير شده، انجام ساالنه برنامه اهداف تحقق جهت سازماني
 شود. مي تامين اي هزينه اعتبارات
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 مركز فعاليت اصلي -2-10
هاي اصلي را  محل وقوع فعاليتهمان واحدهاي سازماني مندرج در ساختار سازماني مورد عمل دستگاه اجرايي است كه 

در ساختار سازماني وزارت ورزش و جوانان كه متصدي انجام فعاليت  "دفتر توسعه ورزش همگاني"دهد. مانند  نشان مي
 مي باشد. "توسعه ورزش همگاني"ذيل برنامه  "برگزاري مسابقات ورزشي"
 
 زير فعاليت -2-11

ال و عرضه خدمت توسط مراكز فعاليت در چارچوب برنامه انجام يك سلسله اقدامات مشخص است،كه براي توليد كا
 شوند. هاي اجرايي تعريف مي هاي مصوب دستگاه ها، در چارچوب فعاليت شود. زير فعاليت مي

 

 (حاصل از فعاليت يا طرح) ها خروجي -2-12
 زير هاي ويژگي با مجري توسط دستگاه كه است طرح يك يا فعاليت چند يا يك انجام از حاصل خدمت يا محصول

 گردد: مي ارايه
 است. شمارش و گيري اندازه قابل و پذير كميت

 است. ها طرح يا اجرايي دستگاه سازماني ساختار در شده انجام ها فعاليت مستقيم نتيجه

 .گردد تعريف مي باالدستي اسناد در محوله وظايف يا و اجرايي دستگاه اهداف و وظايف شرح اساس بر

 گردد. مي اجرايي دستگاه از خارج ذينفعان تحويل
 

 واحد مجري -2-12
هاي تعريف شده براي مراكز فعاليت است كه مستقيما منجر به توليد يك يا چند  واحد مجري مسئول انجام زيرفعاليت

 خدمت يا محصول مي گردد. 
توليد، تأمين و ارائه محصول و خدمات  كههاي اجرائي هستند  به عبارت ديگر، آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاه

 باشد: هاي زير مي اصلي و نهايي دستگاه اجرائي را بر عهده دارند. واحد مجري داراي ويژگي
 كند. در ساختار سازماني دستگاه اجرايي فعاليت مي 

 كند. ترجيحا زير نظر مستقيم رييس دستگاه اجرايي فعاليت مي 

 عملياتي است.داراي شخصيت مستقل مديريتي و  
 

 فعاليت پشتيباني  -2-13
ها  شامل  كنند. اين فعاليت هاي اصلي كمك مي يك سلسله اقدامات مشخص است كه به عنوان پشتيبان به فعاليت

هايي است كه در واحدهاي پشتيباني مانند واحدهاي اداري،مالي ،حوزه رياست،حراست،روابط عمومي و  تمامي فعاليت
 غيره انجام مي شود.
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 مراكز فعاليت پشتيباني -2-14
همان واحدهاي سازماني مندرج در ساختار سازماني مورد عمل دستگاه اجرايي و واحد مجري است كه محل وقوع 

 دهد. هاي پشتيباني را نشان مي فعاليت
 

 اقالم هزينه -2-15
 باشد. ها، پيوست بخشنامه بودجه مي بندي اقتصادي هزينه اقالم هزينه شامل ريز مواد هزينه مندرج در دستورالعمل طبقه

 

 هاي مستقيم هزينه -2-16
 اقالم هزينه اي است كه قابل رديابي به يك مركز هزينه مشخص مي باشند. 

 

 هاي غيرمستقيم هزينه -2-17
 اقالم هزينه اي است كه قابل رديابي به يكايك مراكز هزينه نمي باشند بلكه بين چندين مركز هزينه مشترك هستند. 

 

 محرك هزينه (محرك منبع) -2-18
عامل يا تركيبي از عوامل تحريك كننده هزينه است كه ميزان جذب هزينه ها توسط مراكز فعاليت را در يك رابطه علي 

تعداد "شود. مانند  ها بكار برده مي ها به مراكز فعاليت دهد و به عنوان مبنايي براي انتساب هزينه و معلولي نشان مي
راژ فضاي اشغال شده، تعداد خودرو و .... محرك هاي هزينه به عنوان شاخص هاي مديريت هزينه نيز مورد كاركنان، مت

 استفاده قرار مي گيرند.
 

 انتساب هزينه  -2-19
هاي مستقيم و غيرمستقيم  و ارتباط دادن آن به مراكز فعاليت اصلي و پشتيباني  عبارت است از شناسايي و رديابي هزينه

 سنجي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي. هاي استاندارد كارسنجي و زمان استفاده از مدلبا 
 

 ها شده خروجي قيمت تمام -2-20
اي كه عبارت است از جمع  هاي بودجه هاي واقعي توليد كاال از هزينه اصطالحي در حسابداري براي تميز دادن هزينه

 هاي واقعي براي توليد يك كاال. هزينه
 
 هاي انتقالي پرداخت -2-21

هاي واحد  شود و در انجام فعاليت هاي واحد مجري منتقل مي هايي هستند كه مستقيما به خدمت گيرنده فعاليت پرداخت
براي مثال  دهد. ها را انجام مي نقص اين هزينه گردد. واحد مجري تنها فرآيند پرداخت صحيح و بي مجري هزينه نمي

هاي خاص  هاي رفاهي به گروه كمك ها، پرداخت يارانه پرداخت جبران خسارت زلزله، پرداخت بيمه بيكاري،
گردد  ها در قيمت تمام شده فعاليت ها لحاظ نمي پذير،كمك به خريد محصوالت كشاورزان و غيره. اين پرداخت آسيب

 شود. بلكه به سر جمع هزينه برنامه مورد نظر اضافه مي
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 ها هزينه برنامه -2-22
 باشد. ها مي مربوط به برنامه "هاي انتقالي پرداخت"ها بعالوه  ها ذيل برنامه ع قيمت تمام شده كل خروجيحاصل جم

 

 دوره مالي -2-23
 دوره اي است كه در آن،هزينه يابي انجام مي شود. دوره مالي عموما،يك سال مالي فرض مي شود.

 
 )Performance Managementمديريت عملكرد ( -2-24

ها،  آوري و تحليل داده گيري، جمع است كه با تبديل اهداف راهبردي دستگاه مجري به معيارهاي قابل اندازهفرايندي 
ارايه گزارش عملكرد و بازنگري اطالعات عملكرد و به كارگيري نتايج آن در حوزه هاي مختلف ازجمله بودجه ريزي، به 

 انجامد. بهبود عملكرد سازمان مي
 

 صرفه اقتصادي -2-25
ب. صرفه اقتصادي رابطه مناس  تيفيك حفظ  با   منابع  از  استفاده تأمين و    نهزيه  كاهش  هتدر ج  تالش  از  است  بارتع

كند. مهمترين ورودي ها شامل نيروي كار، ساختمان و تاسيسات، لوازم  هاي دستگاه مجري را ارزيابي مي منابع با ورودي
 شوند.  مي و اثاثيه، تجهيزات، امكانات و ذخاير

 
 كارايي -2-26

در بررسي كارايي استفاده مفيد و بهينه از منابع مد نظر است. به عبارت ديگر عمليات كارا آن است كه با استفاده از 
هاي بهينه، حداكثر بازده(ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تأمين كند. در واقع كارايي رابطه ورودي به خروجي  روش

هاي سازماني  ها بر برنامه هاي دولت خدمات است، خروجي كند. با توجه به آنكه بيشتر خروجي تحليل و ارزيابي ميبرنامه را 
 در ارائه كردن يك كاال يا خدمت خاص تمركز دارند. 

 

 )Effectiveness Dimension اثربخشي ( -2-27

 با نتايج مورد انتظار است.اثربخشي به معناي حصول اطمينان از مطابقت نتايج حاصل از هر خروجي 

 نتيجه و تاثير برنامه بر ميزان تحقق اهداف را ارزيابي مي كند.  اثربخشي
 

 )Performance Index( شاخص عملكرد -2-28
 يها شاخص . وجوددهد نشان مي را موضوعهويت وجودي يك  كمترين زمان ماهيت و شاخص راهنمايي است كه در 

كه  هايي خروجيعملكرد  يابيدر ارز تواند يشود و م يمحسوب م ياتيريزي عمل بودجه ياز الزامات اساس يكيعملكرد 
 ياتيقرار بودجه عملتاس يندعملكرد در فرا يها و شاخص يتكند. اهم يفاا ينقش اساس يابد يبودجه به آنها اختصاص م

 يابيو ارز يادار يواحدها يت، هدابرنامه يريتمد ينهدر زم يريگ يمتصم يبرا توان يها م شاخص يناست كه از ا يندر ا
  جست. هبرنامه بهر يدستاوردها
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شاخص واقعي كند.  مديريت بهتر را فراهم ميامكان است و  ناپذير از يك سيستم پاسخگو شاخص عنصري جدايي
 .دنكن ارزيابيرا  ها ها وسياست پيشرفت برنامه است كهگيران  براي تصميمكننده فرصت  مسير ارتقاء و فراهمراهنماي 
را براي رسيدن به هدفشان  ها بايد مسيرحركت سازمانشود و  ها درراستاي برنامه استراتژيك سازمان تدوين مي شاخص

 .يفيت شاخص ها از كميت آن ها مهمتر است. كمشخص كند

آوري اطالعات جهت محاسبه شاخص ها  جمعو  صاحبان فرايند حضورداشته باشند مي بايست ها درهنگام تدوين شاخص
 شود. بايد ازطريق صاحبان فرايند انجامنيز 

روندها و ي از تصويرهستند كه در يك مقطع زماني  عملكردابزاري جهت شناخت دقيق تر  هاي عملكردي شاخص
نسبي يك كنندة تغيير  مشخصشاخص  به عبارت ديگر .دهند هاي مشخص نشان مي طي دوره عملكرد راهاي  دگرگوني

شود تا تغييرات نسبت به آن مورد  پايه در نظر گرفته مي  . يك زمان به عنوان زماناستمتغير در فاصلة زماني دو تاريخ 
  بررسي قرار گيرد.

 گردند. هاي ارزيابي عملكرد تقسيم مي هاي  پايش عملكرد و شاخص هاي عملكرد به دو دسته شاخص شاخص
هايي  هاي پايش به شاخص طول زمان است و شاخص گيري منظم متغيرها در اندازهپايش به معني هاي پايش؛  شاخص
ريزي و طراحي با  ها با برنامه كند. تعيين ميزان انطباق خروجي شود كه ورودي و فرايندها را بررسي مي گفته مي
 اند: دسته هاي پايش دو گيرد. شاخص هاي پايش انجام مي شاخص

ها  ها به بررسي منابع مورد نياز براي انجام خروجي اين شاخص): INPUT INDEX ـ نهاده (  هاي ورودي شاخص
هاي ورودي بر اساس نوع وكميت سنجه ورودي يا محرك هزينه يك وزارتخانه يا دستگاه اجرايي  گردد. شاخص برمي

 گردد. مانند منابع انساني، منابع تجهيزاتي، منابع رفاهي و .... تدوين و محاسبه مي

كنند.  هاي درحال اجرا را بررسي و پايش مي ها خروجي اين شاخص):  PROCESS INDEXي فرايندي (ها شاخص
 مانند: درصد پيشرفت برنامه واكسيناسيون

 گيري آنچه در سنجند يا به عبارتي به اندازه ها و هدف نهايي را مي هايي هستند كه خروجي شاخص هاي ارزيابي: شاخص
پردازد. تعيين ميزان توفيق سازمان در انجام ماموريت خود و دستيابي به اهداف  شود مي ميريزي حاصل  پايان يك برنامه

 هاي ارزيابي سه دسته هستند: هاي ارزيابي قابل بررسي است. شاخص با شاخص

كند. مانند  گيري مي ها را اندازه هايي كه خروجي برنامه شاخص):  OUTPUT INDEXستانده (-خروجيهاي  شاخص
 )مواليد زنده شش برنامه واكسيناسيون (تعداد كودكاني كه واكسن رادريافت كرده اند/تعدادميزان پو

هايي كه برآمد خروجي رانشان ميدهد. مانند ميزان ايمني ناشي  شاخص ): OUTCOM INDEXپيامدي ( شاخص هاي
 از واكسيناسيون
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دهد. درصد  ها را نشان مي خروجيهايي كه اثرات بلند مدت  شاخص ):IMPACT INDEXاثربخشي(  شاخص هاي
زمان بايست  هاي اثربخشي مي كاهش مرگ ومير ناشي از بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن. براي محاسبه شاخص

 و امكان دسترسي به حجم زيادي از اطالعات قابل دسترس باشد. عملكرد كل سيستم مدنظر باشدو طوالني 
 

 استاندارد  -2-29
استاندارد به معني معيار، ضابطه، پايه، نمونه، مشخصات و . قابل قبول و مبناي اصلي براي قضاوتعبارت است از حد 

است. در معناي خاص، كلمة استاندارد به عنوان عملكرد موازين قابل قبول، مورد پسند و پذيرش همگاني براي سنجش 
استاندارد حد قابل قبول شاخص و ه كار رفته است. طور قراردادي معين شده، ب  معيار يعني اندازه، نشانه يا شكلي كه به
 مبناي قضاوت عملكرد يا وضعيت است.

 
 پايش عملكرد -2-30

 سنجش مستمر ميزان انطباق عملكرد با اهداف تعيين شده در حين اجرا است.
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 بخش دوم 

 دستورالعمل

ساالنه عملياتي دو برنامه
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 مقدمه
اسـت.   "اي بودجـه برنامـه  "ريـزي ايـران يـك نظـام      )، نظام بودجه1351براساس قانون برنامه و بودجه (مصوب اسفند 

سـاله و   هـاي پـنج   هاي ساالنه بر مبناي برنامـه  هاي ساالنه، برنامه هاي ساالنه بايد برمبناي برنامه ترتيب كه بودجه بدين
ت بايد تهيه شوند. اگرچه پس از تصويب قانون مزبور كشور داراي يـازده  هاي بلندمد ساله براساس برنامه هاي پنج برنامه

بـه اجـرا در نيامـده اسـت و بحـث مغـايرت        طـور كامـل   بهبرنامه مصوب بوده است، ليكن اجراي حكم فوق هيچگاه 
انـد كـه    هاي ميان مدت همواره مطرح بوده و هست. عوامل متعددي در اين امر مـوثر بـوده   هاي ساالنه با برنامه بودجه

 ها عبارتند از: مهمترين آن
 هاي بخشي ها و شاخص الف) مشكالت فني و ساختاري: مانند غيرقابل انعطاف بودن احكام، نبود جداول مبنا، نبود اولويت

هاي رياست  ساله با دوره هاي پنج هاي برنامه ب) مشكالت ناشي از ساختار و رفتارهاي سياسي: با توجه به اينكه دوره
ها يا نماينـدگان ادوار مختلـف مجلـس     جمهوري و با مجلس شوراي اسالمي منطبق نبوده است، همواره دولت

هـا   آميـز برنامـه   اند كه همين امر مانعي در اجـراي موفقيـت   داشتههاي تصويب شده مالحظاتي  نسبت به برنامه
 رفته است. شمار مي به

ريزي برمبناي عملكرد (كه قرار است تا پايان برنامه ششم توسعه در همه دستگاه هاي اجرايـي   براي اجراي نظام بودجه
تـر از يكسـال نيـاز دارد، الزم اسـت      طـوالني هـاي عملكـرد بـه زمـاني      استقرار يابد)، با توجه به اينكه تحقق شـاخص 

مدت و  هاي توسعه ميان ها بايد هماهنگ با برنامه بيني شود. اين چهارچوب تر پيش هايي با افق زماني بلندمدت چهارچوب
 بيني شده در آنها باشند. بلندمدت و در جهت تحقق اهداف پيش

هاي ساالنه ممكن اسـت ايجـاد    وانع زيادي را در اجراي بودجهمدت م هاي ميان پذير نبودن برنامه از طرف ديگر، انعطاف
هـاي اخيـر از    كند. براي رفع اين مشكل در كشورهاي پيشرفته دنيـا و برخـي از كشـورهاي در حـال توسـعه در سـال      

هـاي   سـال و هـدف   5تا  2ها بين  مدت بودجه دولت استفاده شده است. دوره زماني اين چهارچوب هاي ميان چهارچوب
 باشد. هاي توسعه آنها مي بيني شده در برنامه هاي پيش ها منطبق و براساس هدف و كيفي استفاده شده در آنكمي 

 

 چهارچوب ميان مدت بودجه دولت   -1ماده 

يك برنامه عملياتي است كه ارتباط بين  برنامه عملياتي چند ساالنهيا  MTBF)1(چهارچوب ميان مدت مخارج دولتي 
سـازد. مفـاهيم    هاي سياستي و انضباط مـالي مـورد نيـاز بودجـه را برقـرار مـي       تخصيص منابع بودجه مبتني بر اولويت

ريزي مبتني بر عملكـرد دارد و از طريـق تخصـيص بهينـه منـابع بـه        چهارچوب مذكور ارتباط نزديكي با مفاهيم بودجه
 شود.  ها مي ريزي فرا تر از افق ساالنه، موجب بهبود عملكرد برنامه ها و بودجه برنامه

                                                           
١- Medium Term Budget Framework 
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بندي است كه از طريق آن هيأت دولت  دولت، يك فرآيند شفاف تدوين برنامه و بودجه بودجهبرنامه عملياتي ميان مدت 
هـاي تعيـين    يـت هاي قانونمندي براي تخصيص منابع عمومي برحسـب اولو  و سازمان مسئول برنامه و بودجه به تفاهم

 رسند. اين فرآيند دو هدف كلي دارد: شده، با رعايت انضباط مالي، مي
 هاي مالي تعيين هدف -1
 هاي تعيين شده هاي استراتژيك در چارچوب هدف تخصيص منابع به اولويت -2

هاي بخشي  اولويتهاي كلي توسط هيأت دولت و تعيين  هاي استراتژيك نيازمند تعيين اولويت تخصيص منابع به اولويت
هـاي دولـت در مجموعـه     هاي اجرايي است. بـه منظـور شـفافيت ضـروري اسـت اولويـت       ها و دستگاه توسط وزارتخانه

 هاي بخشي منظور گردد. هاي بخشي در برنامه هاي مالي و اولويت سياست
صادي توسط سازمان برنامه و تر است: اول، تهيه چارچوب مالي و اقت هاي مالي شامل دو فرآيند جزيي فرآيند تعيين هدف

هاي مالي توسط دولت. براي شفافيت ضـروري اسـت نتـايج فرآينـد اول در مجموعـه       بودجه كشور، و دوم تعيين هدف
 چهارچوب مالي و اقتصادي و نتايج فرآيند دوم در گزارش استراتژي مالي منتشر شود.

تفكيك مي شود. اين تفكيك براساس سه معيار انجام مي  فرآيند كامل برنامه عملياتي چند ساالنه به چهار فرآيند جزئي
فرآيند جزئي يـاد شـده،    4ها، واحدهاي سازماني مسئول و اسناد تهيه شده در پايان هر فرآيند.  گيرد: ترتيب انجام اقدام

شود به شرح زير است: واحدهاي سازماني مسئول و سندهايي كه توسط آنها تهيه مي

 چارچوب اقتصادي، مالي  -1

 هاي مالي  مجموعه استراتژي و  سياست  -2

 هاي بخشي و مبادالت بين بخشي  برنامه -3

 تهيه سند بودجه -4

 سازمان برنامه و بودجه كشور
 هيأت دولت

 هاي اجرايي  دستگاه
 سازمان برنامه و بودجه كشور

 گزارش مالي، اقتصادي
 هاي مالي سياست
 بخشيهاي  برنامه

 سند بودجه
 

توان شروع چرخه تهيه بودجه تلقـي كـرد. ايـن برآوردهـا راهنمـاي       به هنگام كردن برآوردهاي مالي و اقتصادي را مي
هاي اجرايي است. مسئوليت تهيه اين برآوردها با سازمان برنامه و  بين هيأت دولت و مسوولين دستگاه  هاي بودجه بحث

گيـرد شـامل متغيرهـاي كـالن اقتصـادي و منـابع و        كه در اين فرآيند صورت مي بودجه كشور است. برآوردهاي اصلي
 گردد. مصارف بودجه مي
طوركلي به هر ميزان كشـور تجربـه    گيري شود. به ها نكته اساسي است كه بايد در مورد آن تصميم بيني افق زماني پيش

هـاي اجرايـي    تر باشد. اگرچه دستگاه تواند طوالني كند، افق زماني مي ريزي ميان مدت پيدا مي بيشتري در اجراي بودجه
ها تأكيد كنند، ليكن به هر حال تا حـدودي عـدم اطمينـان از     بيني مسئول اين فرآيند بايد بر قابليت اعتماد و دقت پيش

 برآوردها وجود خواهد داشت.
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دار نباشـد، و همـين نكتـه    هاي اوليه ممكن است برآوردهاي اقتصادي و مالي از دقت كـافي برخـور   خصوص در سال به
بيني مربـوط   اي براي ايجاد شبهه نسبت به اجراي اصل بودجه ريزي ميان مدت گردد. اين موضوع درهرگونه پيش بهانه

ها به واقعيت نزديكتـر   بيني ريزي هم ممكن است وجود داشته باشد، و به مرور زمان و كسب تجربه بيشتر پيش به برنامه
 هاي مالي دولت ارايه كند. قتصادي بايد اطالعاتي درخصوص آثار ناشي از تغييرات سياستشوند. گزارش مالي و ا مي
هايي  ها در زمينه هايي درخصوص مطالعات و بررسي همچنين بايد حاوي پيشنهادها و توصيه "گزارش اقتصادي و مالي"

عمل آمده كمك كند. يكي از  هاي به يبين تواند به توجيه پيش باشد كه نيازمند اطالعات بيشتري است. اين مطالعات مي
اقتصـادي و مـالي اسـت، نبـود اطالعـات كـافي درخصـوص بخـش          هاي  هاي گزارش هايي كه معموالً از كاستي زمينه

 خصوصي است. براي برخورداري از جامعيت كافي، اين كمبود بايد به تدريج برطرف گردد.
اسـت كـه بـه وسـيله      "هـاي مـالي   گزارش استراتژي و سياست"دومين فرآيند جزئي برنامه عملياتي ميان مدت، توليد 
 رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تاييد دولت مي

هاي برنامه عملياتي ميان مدت اين است كه اين برنامه از يك طرف راهنماي تخصـيص اسـتراتژيك از    يكي از ويژگي
هـاي مـالي بودجـه، راهنمـاي      ن به باال است. مجموعـه سياسـت  باال به پايين و از طرف ديگر يك الگوي هزينه از پايي

شـود و بخشـي از برنامـه عمليـاتي محسـوب       تخصيص استراتژيك دولت است كه از برنامه اجرايي دولت حاصـل مـي  
هـاي   هايي براي ترغيب دولت براي تعيين و ارزشـيابي اولويـت   گردد. فرآيند تهيه و تدوين بودجه بايد متضمن روش مي

 د.خود باش
هـاي   و برنامه دولت، هيات دولت اهداف بلندمدت اقتصـاد كـالن و سياسـت    "گزارش اقتصادي و مالي"پس از بررسي 

شوند. با كمك سازمان برنامـه و بودجـه كشـور،     مدت ارايه مي كند. اين اهداف به تفصيل مقاصد كوتاه مالي را تعيين مي
كنـد. ايـن    صادي، تورم، نرخ ارز و بدهي دولت را مشخص مـي هاي كالن اقتصادي مانند رشد اقت كابينه اهداف شاخص
گردد. انتشار اين گزارش موجب ارتقاي فرهنگ شفافيت و  درج مي "هاي مالي استراتژي و سياست"اطالعات در گزارش 

 شود. پاسخگويي مي
اي و  احتمـالي حاشـيه   هـاي  در كشورهايي كه برنامه عملياتي ميان مدت براي مدتي در آنها به اجرا درآمده است تعديل

مشخص هستند. ولي بايد توجه داشت كه اجراي موفق برنامه عملياتي ميان مدت نيازمند بررسي تحوالت و اطالعـات  
 دهد. ها براساس آخرين اطالعات را مي جديد و تلفيق مستمر آنهاست. اين امر به دولت امكان بازنگري اولويت

گيرد. در اين مرحله هيات دولت گزارش اقتصادي و مـالي را بـا    انجام مي هاي مالي، تخصيص منابع پس از تعيين هدف
ها در واقع مبادالت استراتژيك بـراي   كند. اين اولويت اي را تعيين مي هاي بودجه هاي جديد تلفيق و اولويت موارد هزينه

را تعيين  "هاي مالي استاستراتژيك و سي"آمد اين مبادالت چارچوب گزارش  باشد. پي ها مي تخصيص منابع بين بخش
كنـد. ايـن گـزارش در نهايـت      هاي اجرايـي را مشـخص مـي    هاي دستگاه كند. انتشار اين گزارش چهارچوب فعاليت مي

 دهد. چهارچوب اصلي بخشنامه بودجه را تشكيل مي
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ي مختلـف بودجـه   هـا  توانند گزينه بخشنامه بودجه در واقع دستور كار دستگاه هاي اجرايي است كه با استفاده از آن مي
هاي بودجه با سازمان برنامه و بودجه كشور شوند. ارتباط بين هيـات دولـت،    پيشنهادي خود را تهيه نموده و آماده بحث

بندي است. تعيـين اسـتانداردهاي    هاي اجرايي عامل مهم موفقيت فرآيند بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاه
 هاي سازماني و مسئولين هر يك دارد. بستگي به فرهنگ خاص براي اين ارتباط مشكل است و

هاي اعتباري تعيـين   ها بايد اتخاذ شود. بده بستان بين سقف در اين مرحله تصميم مهمي درخصوص تعيين گزينه
هـاي   گيري در دسـتگاه  هاي اجرايي بر نوع تصميم هاي پيشنهادي دستگاه شده توسط هيات دولت در مقابل گزينه

 گذارد. مياجرايي اثر 
هـاي اجرايـي را    هاي اعتباري خاصي را تعيين كند، اين امر ممكن اسـت دسـتگاه   اگر هيات دولت در مراحل اوليه سقف

مجبور به مديريت اعتبارات به جاي تخصيص استراتژيك منابع نمايد. اگرچه هر دو اقدام ضروري است، برقـراري يـك   
گيري  ريزي، اندازه اجرايي مزاياي زيادي براي دستگاه، از جمله: برنامههاي  گذاري استراتژيك در دستگاه فرهنگ اولويت

ها به قبـول فرهنـگ    عملكرد، پاسخگويي، و شفافيت دارد. اگر بخشي از هدف برنامه عملياتي ميان مدت تشويق بخش
هـاي   نفع گزينـه  توان به هاي اعتباري مي مديريت استراتژيك و استقرار يك نظام رقابتي تخصيص منابع باشد، از سقف

 نظر نمود يا به تعويق انداخت. تر صرف پيشنهادي متعادل
دهنـد و از ايـن زمـان بحـث      هاي اجرايي بودجه پيشنهادي خود را به سازمان برنامه و بودجه كشور تحويل مـي  دستگاه

كنـد و بـا    ش پيدا مـي ها به هيات دولت گستر شود. در نهايت اين بحث ها آغاز مي تأمين منابع بودجه پيشنهادي دستگاه
گردد. نكتـه اساسـي    هاي تعيين شده شروع مي توجه به محدوديت منابع تالش براي كسب منابع بيشتر براساس اولويت

هـاي اجرايـي در چهـارچوب     كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه قبل از تعيين سقف بايد اجـازه داد كـه دسـتگاه   
تر براي اجراي برنامه ها و فعاليت ها تالش كنند. برخي معتقدند به تعويق انداختن هاي خود براي كسب منابع بيش برنامه

اعالم سقف اعتبارات ممكن است منجر به عدم تعادل منابع و مصارف شود. البته اگرچه اين امكان وجود دارد، ولـي بـا   
توان از اين عدم  ه و بودجه كشور ميهاي الزم و اعمال دقت كافي به وسيله هيات دولت و سازمان برنام بيني انجام پيش

 تعادل جلوگيري كرد.
آخرين فرآيند جزئي چهارچوب ميان مدت بودجه دولت، تهيـه و تـدوين سـند بودجـه اسـت. بـا تلفيـق بودجـه همـه           

هاي اجرايي و تهيه گزارش استراتژي مالي، قبل از تقديم اليحه بودجه به مجلس، سيكل تهيه و تدوين بودجـه   دستگاه
 ).1رسد (نمودار شماره  تمام ميبه ا
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ريزي است. اين برنامه براسـاس فرآينـدهاي    ، برنامه عملياتي ميان مدت به طور كلي يك فرآيند بودجه طور كه اشاره شد همان
قـرار  ريـزي و اجـرا بر   كند، پيوند بهتري بين فرآينـدهاي برنامـه   موجود و نتايج و محصوالت آن، دورنمايي چندساالنه ارايه مي

سـازد. در اجـراي    يزي را متحول مي هاي بودجه كند و انگيزه تر مي ريزان را مستحكم كند، ارتباط بين سياستگذاران و بودجه مي
اند كه بعد با مشـكل   ريزي ايجاد كرده برنامه هاي عملياتي ميان مدت برخي از كشورها به اشتباه فرآيندي موازي فرآيند بودجه

ريزي وجود داشته اسـت.   ريزي و بودجه اند. همان مشكلي كه همواره در تلفيق فرآيندهاي مستقل برنامه تلفيق آنها مواجه شده
 ها و اجزاي نظام برنامه عملياتي ميان مدت بودجه نشان داده شده است. ) ويژگي1در جدول (

 ها و اجزاي يك برنامه عملياتي ميان مدت ويژگي -)1جدول (

  ويژگي رديف
 چندساالنه

مديريت هدف 
مخارج 
 عمومي

دستگاه 
اجرايي 
 مسئول

 محصول نيازها پيش آثار و نتايج مورد انتظار

بيني كالن  پيش 1
 اقتصادي

سازمان برنامه و  انضباط مالي
 بودجه كشور

چارچوب استراتژيك براي 
سياستگذاري مالي و پولي، 

هاي الزم  امكان انجام تعديل
 براساس روندهاي اقتصادي

 بيني، الگوي پيش
هاي زماني,  سري

 متغيرهاي كالن

بيني  گزارش پيش
متغيرهاي كالن 
اقتصادي، گزارش 
 سياستگذاري مالي

تجزيه و تحليل  2
چندساله، درآمدها و 
ساير منابع تأمين 
اعتبار و همچنين 

هاي  چارچوب
 اي هزينه

سازمان برنامه و  انضباط مالي
 بودجه كشور

برقراري سقف مخارج، محدود 
جه، استقرار كردن كسري بود

نظام پايدار سياستگذاري مالي، 
بينانه مخارج و  ريزي واقع برنامه

 تأمين مالي مناسب

بيني،  الگوهاي پيش
الگوي بررسي 

هاي تأمين  روش
مالي، الگوي تعيين 
 سقف مخارج دولت

گزارش نتايج 
هاي منابع،  بررسي

گزارش روشهاي 
تأمين مالي و ارايه 

هاي مربوط به  گزينه
 سقف مخارج

بيني مخارج  پيش 3
براساس 
هاي  سياستگذاري

موجود يا سطح فعلي 
خدمات برحسب 
 برنامه يا دستگاه

انضباط مالي و 
 كارآيي تخصيص

سازمان برنامه و 
بودجه كشور و 

اي موارد  در پاره
هاي  دستگاه

 اجرايي

بيني آثار و نتايج ادامه  پيش
روند موجود، تشخيص 

هاي  هاي ريسك، گزينه زمينه
هاي  بسته  ، انتخابمختلف

گيري آثار ناشي  اي اندازه هزينه
 گيري تخصيص از تصميم

و   ارايه دستورالعمل
راهنما براي پرداخت 

ها  بيني هزينه و پيش
توسط سازمان برنامه 

 و بودجه كشور

گزارش روند مخارج 
هايي از  سرفصل

سياستگذاري مالي 
و  1ها  براساس رديف

 3و 2

سقف براي مخارج  4
 هاي اجرايي دستگاه

كارآيي بخشي، 
انضباط مالي، 
 كارآيي عملياتي

سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

چارچوبي براي تهيه و تدوين 
ها، چارچوبي  بودجه دستگاه
تر  ريزي واقعي براي برنامه

ها، طراحي  توسط دستگاه
هاي مناسب، بررسي  سياست
هاي فعلي براي افزايش  برنامه

اثربخشي چارچوبي براي 
مجدد منابع بين  تخصيص

 ها دستگاه

ها و  مشي خط
راهبردهاي تخصيص 

مجدد منابع، 
هاي چندساله  هدف
ريزي مخارج  برنامه
 هاي اجرايي دستگاه

جداول مربوط به 
و  1ها  اقدامات رديف

 4و  3و 2

استراتژي چندساالنه  5
 بخشها

كارآيي 
تخصيص، 

كارآيي عملياتي، 
 انضباط مالي

هاي  دستگاه
 اجرايي

ها كه  استراتژيك بخش برنامه
هاي آنها را در  ها و ستانده داده

يك چارچوب چند ساالنه 
 كند مرتبط مي

توان و ظرفيت 
ريزي  برنامه

استراتژيك در 
ها، اطالعات  بخش

مورد نياز در مورد 
ه و محصوالت و  داده

هاي  نتايج فعاليت
 بخشها

هاي بخشي،  برنامه
هاي اعتبارات  سقف

بخشها، اهداف 
محصوالت  مربوط به

هاي  و نتايج، اقدام
الزم براي دستيابي 

 به نتايج
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  ويژگي رديف
 چندساالنه

مديريت هدف 
مخارج 
 عمومي

دستگاه 
اجرايي 
 مسئول

 محصول نيازها پيش آثار و نتايج مورد انتظار

برآورد چندساالنه  6
ها يا  هزينه سياست

هاي اجرايي  برنامه
جديد يا توسعه 

 هاي فعلي برنامه

كارآيي عملياتي، 
كارآيي تخصيص 
 انضباط مالي

دستگاههاي 
 اجرايي

تشخيص تبعات چندساالنه 
اقدامات جديد براي دستيابي 

مورد نظر، حدود به اهداف 
هاي  امكانات تأمين مالي برنامه

هاي تعيين  جديد در قالب سقف
 شده

دستورالعمل و راهنما 
هاي  براي دستگاه

اجرايي، توان 
كارشناسي دستگاه 
اجرايي، اهداف و 

 هاي بخشي استراتژي

جداول بودجه 
 پيشنهادي دستگاه

برآورد چند ساالنه  7
هزينه سياستها، 

و  هاي اجرايي برنامه
 هاي موجود فعاليت

كارآيي عملياتي، 
كارآيي 

تخصيص، 
 انضباط مالي

هاي  دستگاه
 اجرايي

) ولي با مسئوليت 3مشابه بند (
هاي اجرايي, ابزار  دستگاه

مختلف دستيابي به اهداف، 
 هزينه واحد

وجود كارشناسان 
يابي  آزموده، هزينه

ها،  فعاليتها و برنامه
راهنما و دستورالعمل 

هاي  سقفانجام كار، 
اي، هزينه  هزينه
ها،  ها و فعاليت برنامه

 استراتژي بخشي

جداول بودجه 
 پيشنهادي دستگاه

برآورد چندساالنه  8
هاي  هزينه برنامه

جديد يا توسعه 
هاي موجود  برنامه

 گذاري) (سرمايه

كارآيي عملياتي، 
كارآيي 

تخصيص، 
 انضباط مالي

هاي  دستگاه
 اجرايي

) ولي براي 6مشابه بند (
 گذاري هاي سرمايه پروژه

وجود كارشناسان 
آزموده، دستورالعمل و 

يابي،  راهنماي هزينه
دانش طراحي 

هاي  پروژه
گذاري، سقف  سرمايه

مخارج و هزينه 
 ها بخش

جداول بودجه 
 پيشنهادي دستگاه

 
هاي ماليه عمومي وجود دارد كه اگر مستقر  هاي اساسي از نظام ), جنبه1نيازهاي مذكور در جدول شماره ( عالوه بر پيش

 نيازها عبارتند از:  سازد. اين پيش و عملياتي نباشد، اجراي نظام برنامه عملياتي ميان مدت را با مشكل مواجه مي
يك از اهداف عمده نظام ماليه عمومي (انضباط و ثبات مالي، تخصيص اسـتراتژيك منـابع و    هيچ بودجه جامع: 

ها به منابع خارج از بودجه دولت، قابـل تحقـق    ها و وزارتخانه كارآيي عملياتي) در صورت امكان دسترسي برنامه
 نخواهد بود.

ريزي و  تصميمات برنامه ذشته و حال):اطالعات بهنگام و دقيق مالي (درخصوص منابع و مصارف بودجه در گ 
 ترين اطالعات اتخاذ شوند. ريزي الزم است برمبناي آخرين و دقيق بودجه

صورت، يكپارچگي بودجه  هرگونه پرداختي بايد به موجب قانون صورت گيرد. درغيراين نظام پرداخت قانونمند: 
 اشت.شود و امكان كنترل تمامي اقالم هزينه وجود نخواهد د مخدوش مي

گيري موثر، اطالعـات و نتـايج بودجـه بايـد دقيـق، بهنگـام و بـدون         ريزي و تصميم به منظور برنامه شفافيت: 
 هاي اجرايي و شهروندان قرار گيرد. گيران، دستگاه هيچگونه ابهام باشد و در زمان مناسب در اختيار تصميم



86 

 مباني كاربردي -2ماده 
ساله آينده به طور  3هاي  ساله دستگاه به طور مستمر در دوره 3بودجه به طور مثالدر نظام برنامه عملياتي چند ساالنه، 

ساله دوم، سال سوم به عنوان  3رسيم، اين سال به عنوان سال اول دوره  كند. وقتي به سال دوم مي غلتان حركت مي
مي رسد و بودجه  شود. بودجه سال اول به تصويب مجلس سال دوم و سال چهارم به عنوان سال سوم تلقي مي

 هاي بعد براي اطالع مجلس خواهد بود.  سال
ويژگي غلتان بودن چارچوب پيشنهادي، ساده و صريح است و آثار شايان توجهي بر فرآيند بودجه دارد. اين نكته بدين 

هد هاي در دست اجرا صورت نخوا معني است كه در جريان مذاكرات بودجه سال دوم، بحث بيشتري در خصوص برنامه
هايي مورد لزوم باشد. به بيان  هاي كالن اقتصادي تعديل گرفت مگر در موارد استثنايي كه به دليل تحوالت شاخص

هاي در دست اجرا در سال قبل مورد بحث قرار گرفته و نياز به مذاكرات بيشتري در اين زمينه نيست.  ديگر بودجه برنامه
دولت و همچنين براي مجلس خواهد گرديد. ضمن اينكه از  جويي زيادي در زمان براي اين نكته موجب صرفه

هاي جديد استفاده كرد. بدين ترتيب چهارچوب بودجه  توان براي بحث در خصوص برنامه هاي بدست آمده مي فرصت
 "پرداخت پول براي مصارف صحيح"هاي استراتژيك كشور و  ميان مدت به منزله يك ابزار قوي براي رعايت اولويت

 اهد شد.محسوب خو
ها از اين مزيت استراتژيك برخوردارند كه اطالعات الزم را در مورد هزينه  هاي اجرايي نيز، اين دستگاه از ديدگاه دستگاه

هاي اجرايي در ارايه صرفاً موارد ضروري است.  ها در اختيار خواهند داشت. البته انگيزه دستگاه شروع و نگهداري برنامه
دهند. فرآيند برنامه عملياتي چند ساالنه  ن برنامه در بودجه خود، هزينه واقعي را ارايه نميبه طور خاص براي منظور شد

هاي اضافي مورد نياز برنامه در ميان مدت، از طريق اخذ اطالعات از دستگاه اجرايي، اين مشكل  با منظور داشتن هزينه
ه را در سال اول كمتر از واقع پيشنهاد كند، در سازد. براي مثال، اگر يك دستگاه اجرايي هزينه برنام را برطرف مي

ربط دريافت  سالهاي آينده وجوه اضافي مورد نياز خواهد بود، چرا كه در غير اين صورت وجوه بيشتري براي برنامه ذي
تواند آن را به صورت برنامه جديد مطرح سازد. بنابراين سازمان برنامه و بودجه كشور تصوير  نخواهد كرد زيرا نمي

 هاي دستگاه را در اختيار خواهد داشت. تري از هزينه برنامه واقعي
ها، به ارتقاي كارآيي  ها و طرح تري براي تخصيص بودجه بين برنامه برنامه عملياتي چند ساالنه با ارايه مبناي روشن

ا در محل ، به طور كلي به معني اين است كه دولت بايد پول ر"كارآيي تخصيص"كند.  فرآيند تخصيص كمك مي
ربط و نحوه ارزشگذاري آنها توسط  هاي ذي است بستگي به هزينه "درست"درست خود خرج كند ولي اينكه چه چيزي 

ها شرط الزم براي ارتقاي كارآيي  ها و فعاليت ها، طرح شهروندان دارد. بنابراين، داشتن برآورد دقيقي از هزينه برنامه
 رود. تخصيص منابع به شمار مي

 

 پيوند برنامه و بودجه -3ماده 
كند كه در آن  هاي اجرايي جديد محيطي را ايجاد مي بودجه غلتان، با معطوف كردن مذاكرات بودجه به سوي برنامه
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هاي برنامه  توانند حضور داشته باشند و در خصوص موارد مصرف هزينه موافقين و مخالفين هر برنامه اجرايي جديد مي
ها و نتايج  اولويتها بهتر تشخيص داده خواهد شد. البته اگر يك مجموعه كلي از اولويتاجرايي بحث كنند. بدين ترتيب 

مورد انتظار هر يك از قبل تهيه شده باشد، اين مذاكرات كارآيي بهتري خواهد داشت. به عبارت ديگر معياري براي 
 هاي اجرايي در اختيار خواهد بود. انتخاب بين برنامه

شود. در اين بودجه معموالً اولويتهاي استراتژيك كشور براي  ودجه ميان مدت روشن ميدر همين جاست كه اهميت ب
هايي كه  ها و فعاليت هاي اجرايي و طرح شود. اين اولويتها معياري براي انتخاب بين برنامه يك دوره خاص مشخص مي

لش اساسي پيدا كردن روشي براي مرتبط آورد. چا بايد تامين مالي شوند و يا آنهايي كه بايد به تعويق افتند فراهم مي
 هاي ساالنه است.  ساختن اولويتهاي بودجه ميان مدت با مباحث بودجه

 

 برقراري انضباط مالي -4ماده 
هاي جديد پيشنهاد دهند. بنابراين  اي كه برايشان ممكن است طرح هاي اجرايي معموالً تمايل دارند تا اندازه دستگاه

هاي بودجه ناخواسته  هاي خود هستند كه ممكن است منجر به ايجاد كسري جديد براي تامين طرحهمواره در پي منابع 
هايي را براي مخارج كالن و بخشي تعيين مي كند. سقف كالن براي هر  شود. براي مقابله با اين مشكل، دولت  سقف

 ي اوراق مالي تعيين مي شود.سال براساس درآمدها به عالوه منابع تامين مالي غيردولتي يا فروش و واگذار
هاي مختلف  تواند مشكلتر با شد، زيرا همراه با مباحث گسترده در سطح وزارتخانه تعيين سقف براي بخشهاي مختلف مي

 و سازمان برنامه و بودجه كشور مواجه است
 

ارتقاي كارآيي عملياتي -5ماده 
هاي  كند. براي بهبود مستمر ارايه خدمات، دستگاه ك ميبرنامه عملياتي ميان مدت به بهبود كارآيي عملياتي نيز كم

اجرايي بايد داليل   ها دستگاه ريزي ميان مدت داشته باشند. به منظور عملياتي كردن اين برنامه اجرايي بايد برنامه
اله سازوكار هاي يك س موجهي در خصوص داشتن توانايي براي تامين منابع مورد نياز اجراي برنامه را داشته باشد. بودجه

بيني بيشتر (و در نتيجه توجيه  باشند. در مقابل يك برنامه عملياتي ميان مدت امكان پيش ضعيفي براي اين توجيه مي
هايي  كند. به عبارت ديگر به استثناي سال هاي مبنايي براي سالهاي آينده تنظيم مي كند زيرا كه بودجه بيشتر) ايجاد مي

هاي  هاي واقعي آن براي سال تواند انتظار داشته باشد بودجه رو هستند، يك وزارتخانه ميكه با كاهش شديد درآمدها روب
تواند اطمينان دهد كه حداقل قادر  ربط براي ساير سالها است. بنابراين، مي هاي مبناي ذي ديگر حداقل به ميزان بودجه

 خواهد بود. هاي در دست اجراي خود به ادامه ارايه خدمات موردنظر با اجراي برنامه
 

 روش اجرايي -6ماده 
با توجه به مراتب فوق، هدف در مرحله اوليه تهيه برنامه عملياتي دو ساالنه است. تهيه و اجـراي ايـن برنامـه عمليـاتي     

گيرد كه  اي انجام مي ريزي راهبردي شش مرحله بودجه در يك فرآيند يكپارچه از باال به پايين و از پايين به باالي برنامه
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گانه و اقدامات مهم هـر   ) ارتباط مراحل شش2نتيجه هر مرحله در مرحله بعدي مورد استفاده قرار مي گيرد. در نمودار (
 مرحله نشان داده شده است. اقدامات تفصيلي هر مرحله به شرح زير است:

ي منـابع و مصـارف   بينـ  در اين مرحله چهارچوب كالن اقتصادي تهيه مي شود. از اين چهارچوب براي پيش -1مرحله 
بودجه در دوره مورد نظر استفاده مي شود. فعاليت اصلي و كليدي اين مرحله تجزيه و تحليل كالن و الگوسازي اسـت،  
كه در دستيابي به انضباط مالي ضروري است. داشتن چهارچوبي از آنچه كه از نظر مالي اسـتحكام كـافي بـراي اتخـاذ     

هـاي اقتصـادي بـه     بينـي  مـرتبط سـاختن پـيش   «د، ضرورت دارد. بدين منظور، تصميم در شرايط متفاوت را داشته باش
 از اهميت ويژه اي برخوردار است. » الزامات ساختن و استفاده از الگوها«و همچنين » هاي مالي هدف

ريزي غالبـاً بـا    ريزي به سوي بودجه حركت از برنامه -»هاي مالي هاي اقتصادي به هدف بيني مرتبط كردن پيش«
هايي از جمله تعهدات اضـافي روبـرو اسـت. دليـل ايـن ناسـازگاري ايـن اسـت كـه در تصـميمات متخـذه             ناسازگاري
هاي مربوطه مورد توجه قرار نمي گيرد. الگوها از طريق كنترل سازگاري داخلـي و انجـام    هاي منابع و هزينه محدوديت

هاي بـين شـقوق    بستان نين الگوها مي توانند بدهتوانند كمك كنند. همچ هاي دقيق به تشخيص مشكالت مي بيني پيش
مختلف استفاده از منابع را تعيين كرده و نتايج فرضيات مربوط به روابط و اولويت ها را آشكار سازند. الگوسـازي تفـاوت   

 . كند و نارسايي هاي مربوط به آمار و اطالعات را روشن مي سازد ها را مشخص مي نتايج حاصل از فرضيات يا اولويت
ارزش الگوسازي در مشاركت دادن تصميم گيران در بررسي آمار و اطالعات، بحـث   -»استفاده از الگوها و الگوسازي«

در خصوص روابط مناسب شاخص ها و تشخيص نيازهاي آماري است. كارگروه مسئول تهيه الگوي كالن اقتصـادي و  
باشد. تجميع اين متخصصين مي تواند مبنـايي بـراي يـك    ريزي و آماري  مالي بايد متشكل از متخصصين مالي، برنامه

مند در آينده محسوب شود. نكته ديگر اين است كه الگوي مورد نظر در اين زمينه الگوي مناسب بـراي   هماهنگي نظام
سال است. بنابراين استفاده از نتايج حاصل از الگوهاي ميان مدت موجـود بـراي هـدف     3هاي كوتاه مدت تا  بيني پيش
هاي دو ساالنه و سه ساالنه  تواند كارآيي داشته باشد و نتايج آن ها صرفاً يك راهنما بوده و نبايد در بودجه رد نظر نميمو

 ها استفاده كرد. از آن
آيد شامل: بازبيني و  ريزي مبتني بر عملكرد به اجرا در مي در اين مرحله، سه مرحله از مراحل چهارگانه بودجه -2مرحله  

هـاي عملكـرد و اهـداف كمـي      هاي اجرايي، تعيين سـنجه  هاي دستگاه ها و خروجي هاي اجرايي، فعاليت امهاحصاي برن
ها و تعيين بهاي تمام شده كاالها و خـدمات ارائـه شـده از     ها و خروجي ها، فعاليت يابي برنامه مربوط به هريك، و هزينه

 هاي اجرايي. سوي دستگاه
 

 ها ها و خروجي اجرايي، فعاليت هاي بازبيني و احصاي برنامه -الف
 برنامه هاي اجرايي: -1الف

هـاي   هـا يـا پـروژه    اي از فعاليـت  مجموعه "برنامه"است.  "برنامه"ريزي مبتني بر عملكرد  مهمترين عامل نظام بودجه
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ظر كمـك  نظر دستگاه يا واحد اجرايي خاص است كه با استفاده از منابع موجود به دستيابي اهداف و نتـايج مـوردن   تحت
نحوي انجام گيرد كه  ريزي و حسابداري بايد به كند, اهداف عملياتي برنامه بايد قابل برآورد باشد. براين اساس بودجه مي

هـاي يـاد شـده، نظـام      گيران مشخص باشد. با توجه بـه ويژگـي   ها و درآمدهاي هر برنامه يا فعاليت براي تصميم هزينه
ايد داراي سه مشخصه اساسـي باشـد: اول، سـاختار برنامـه در يـك چهـارچوب       ريزي بر مبناي عملكرد مطلوب ب بودجه

بنـدي را تسـهيل    گيري و اولويـت  راهبردي وسيعتر تعريف شود. دوم، چهارچوب برنامه به نحوي تعريف شود كه تصميم
 اي باشد كه پاسخگويي را تقويت كند. كند. سوم، ساختار آن به گونه

شود اين است كه  آيد، سوالي كه مطرح مي ارتباط بودجه با اهداف راهبردي به شمار مي در حالي كه ساختار برنامه عامل
ها بايد طراحي شوند كه دسترسي به اهداف با سهولت بيشتري انجام گيرد؟ براي اين منظور دو روش كلي  چگونه برنامه

اجرايي است. روش دوم تعريـف يـك    هاي يا دستگاه  هاي خاص براي هر وزارتخانه وجود دارد: روش اول تعريف برنامه
ها در اين چهارچوب است و در واقع هر دستگاه اجرايي بخشي از برنامه كلي  چهارچوب وسيع سياستي و تشخيص برنامه

گيرد. روش  تر بوده و نظارت و ارزشيابي با سهولت بيشتري انجام مي آورد. در روش اول پاسخگويي ساده را به اجرا در مي
 هاي مربوط به هر برنامه بدون توجه به مأخذ آن است. ظام حسابداري در سطح پيشرفته براي تشخيص دادهدوم نياز به ن

هاي دولت است.  بندي عملياتي هزينه نقطه شروع مناسب در تعيين چهارچوب سياستي در طراحي برنامه استفاده از طبقه
 (GFS)هادي آمار مالي دولت صندوق بين المللي پول بندي استاندارد پيشن بندي نظام طبقه ترين شكل اين طبقه مناسب

هـاي   هـا و برنامـه   هاي اجرايي مجري فعاليت بندي عملياتي اطالعات مربوط به دستگاه است. با توجه به اينكه در طبقه
هـاي مختلـف قابـل ارايـه خواهـد بـود و در نتيجـه         هاي دولت در سرفصل شود، تصوير جامعي از هزينه مشابه جمع مي

شـوند   ها تفكيك مي هاي عملياتي به برنامه اين نظام، طبقه دهد. در چهارچوب مناسبي براي طراحي برنامه به دست مي
 كه هر يك به سياست خاصي مربوط است.

آيـد، مسـئوليت نيـز بـه همـين ترتيـب تقسـيم         ها به طور مشترك توسط چند دستگاه اجرايي به اجرا درمي وقتي برنامه
 دستگاه معلوم باشد.هاي مشخص و محصوالت نهايي مربوط به هر  كه فعاليت اي گونه شود, به مي

 ها بايد مورد توجه قرار گيرد به شرح زير است: نكاتي كه در طراحي برنامه
 شود. هستند، بنابراين هر برنامه فقط به يك وظيفه دستگاه اجرايي مربوط مي "اي تك وظيفه"ها  برنامه 
 كند. ارتباط پيدا مي هر برنامه شامل تعدادي فعاليت يا طرح است. هر فعاليت يا طرح فقط به يك برنامه 
اين اندازه بـراي كشـورهاي مختلـف      هر برنامه به منظور مديريت كارآ، بايد حجم و اندازه مناسبي داشته باشد. 

تـر از   ممكن است تفاوت كند. نكته شايان توجه اين است كه سطح پاسخگويي عملكرد بايد در سـطحي پـايين  
 برنامه باشد.

هـاي دولـت    ها و اولويـت  گيري بايد به نحوي تعريف شوند كه هماهنگ با تصميمها  ها، فعاليت ها و طرح برنامه 
منظور بايد ارتباط مستقيمي بين منابع مورد استفاده و اهداف مربوط به محصوالت يا خـدمات وجـود    باشد. بدين

 داشته باشد. 
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د در برگيرند. اين نكته بـدين  كنن ها كه در مجموع اهداف آن را محقق مي ها و طرح ها بايد تمامي فعاليت برنامه 
 سازند. اي تواماً هدف برنامه را محقق مي معني است كه اعتبارات هزينه و سرمايه

 هاي اجرايي تلقي شود. ها بايد مسئوليت مديران دستگاه ها و فعاليت پاسخگويي در مقابل طرح 

بندي عملياتي، مشخص شود.  همسئوليت اجراي هر برنامه خاص بايد در قالب يكي از فصول، در چهارچوب طبق 
 در صورت عدم امكان، مسئوليت تحقق اهداف برنامه بر عهده فصل خواهد بود.

با توجه به اين كه هدف كمي شاخص عملكرد فعاليت هاي يك برنامه اجرايي ميزان توليد كاال و ارائه خـدمت   
مكان پذير نيست. در ايـن گونـه   است، تعيين هدف كمي برنامه اجرايي به صورت جمع اهداف كمي فعاليت ها ا
ماننـد شـاخص سـرانه مطالعـه     « موارد هدف كمي برنامه را مي توان به صورت پي آمد يا نتيجه نهايي برنامـه  

و يـا  هـدف كمـي    » كتاب، يا واحد سنجش دقيقه در روز، براي برنامه توسعه نشر و ترويج فرهنگ كتـابخواني 
كمي كه اوال در راستاي هدف ميان مدت آن برنامه اجرايي بوده و نزديك ترين، يامهم ترين فعاليت و يا هدف 

 همچنين گوياي فعاليت هاي ذيل آن باشد تعيين كرد.
هاي دولت  ها و اولويت گيري ها بايد به نحوي تعريف شوند كه هماهنگ با تصميم ها و طرح هاي اجرايي، فعاليت برنامه 

تبارات و اهداف مربوط به توليد كاال يا خدمات وجود داشته باشد. در اين منظور بايد ارتباط مستقيمي بين اع باشد. بدين
 گيرد. صورت در شرايط محدوديت هاي مالي، اعمال تعديل هاي مورد لزوم با سهولت بيشتري انجام مي

 كننـد دربرگيرنـد. ايـن    ها كه در مجموع اهداف آن را محقق مي ها و طرح هاي اجرايي بايد تمامي فعاليت برنامه 
 سازند. را محقق مي  اي توأماً هدف برنامه معني است كه اعتبارات هزينه اي و سرمايه  نكته بدين

 هاي اجرايي تلقي شود. ها بايد مسؤوليت مديران دستگاه ها و فعاليت پاسخگويي در مقابل طرح 

عملياتي، مشخص  بندي مسؤوليت اجراي هر برنامه اجرايي خاص بايد در قالب يكي از فصول، در چارچوب طبقه 
 شود. در صورت عدم امكان، مسؤوليت تحقق اهداف برنامه بر عهده فصل خواهد بود.

 ها  فعاليت ها و خروجي -2الف
 بر عملكرد باشد.  ها و خروجي ها نيز بايد مبتني بر عملكرد، فعاليت ريزي مبتني در نظام بودجه 

 ) باشد. 1ايي (فرم شماره محتوي و عناوين فعاليت ها بايد در راستاي اقدامات اجر 

ربط  هاي اجرايي ذي پذيري و اجراي آنها در جهت تحقق اهداف برنامه ها و خروجي ها كميت ترين ويژگي فعاليت مهم 
باشد. به طور مثال يك برنامه پيشگيري بهداشـتي ممكـن اسـت بـه چهـار فعاليـت: پيشـگيري از بيمـاري قنـد،           مي

كـه برنامـه    اي عفـوني تقسـيم شـود. در حـالي    هـ  پيشگيري از سرطان، پيشگيري از تصادفات و پيشگيري از بيماري
هـاي   گيرد، فعاليت هاي مرتبط با پيشگيري بهداشتي را دربرمي پيشگيري بهداشتي مجموعه وسيعي از خدمات و پروژه

 شوند.   بخشي در برنامه اجرايي مي بندي خدمات مزبور به تعدادي خدمات مشخص، موجب نظم ذيل آن با طبقه
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 كرد و اهداف كمي مربوط به هر يكهاي عمل تعيين سنجه -ب
اي كـه در اختيـار او گذاشـته     اي از محصوالت متناسـب يـا بودجـه    در زنجيره پاسخگويي، هر مدير براي توليد مجموعه

شود از انعطافي نسبي بايد برخوردار باشد. محصوالت مزبور اقالمي هستند كه در سـطح خاصـي از عملكـرد انتظـار      مي
جويي در استفاده از منابع و يا از طريق توليـد بيشـتر همـراه بـا      باالتر محصول, از طريق صرفهرود. سطح  تحقق آن مي

باشد. مدير بايد در مقابل آنچه كه از او انتظـار پاسـخگويي اسـت،     پذير مي كارآيي باالتر و در يك نظام انگيزشي امكان
گـذارد بايـد    هـاي مـدير تـاثير مـي     كه بر فعاليـت هاي عملكردي  كنترل الزم را داشته باشد. بدين منظور جزئيات سنجه

 مشخص شود.
هاي عملكرد بايد در چهارچوب اهداف برنامه يا وظايف دستگاه باشد. اين اهداف بايد مشـخص، تفكيـك شـده و     سنجه

يج تلقـي  ها و نتا ها), و ستانده گيري باشند. بدين ترتيب به صورت پلي بين اهداف، منابع تخصيص يافته (داده قابل اندازه
وري،  كننده وجوه زير باشـد: بهـره   اي طراحي شوند كه منعكس هاي عملكرد بايد به گونه تر سنجه شود. به طور دقيق مي

هزينه واحد، زمان مورد نياز، تقاضا براي خدمات، در دسترس بودن خدمات و نتايج مورد انتظار. هـدف كمـي هريـك از    
 وي موضوع مرحله اول تعيين خواهد شد.شاخص هاي عملكرد با استفاده از نتايج الگ

ريزي بايد توجه خاص مبذول  كنندگان و ارتباط با فرآيند بودجه هاي عملكرد، به نيازهاي استفاده در طراحي نظام شاخص
ريزي براي انجام  آوري شده در زمينه عملكرد بايد در زمينه برنامه هاي اجرايي، آمار جمع شود. از ديدگاه دستگاه

ا، هدفگذاري و تخصيص بهينه زمان، نيروي انساني و مواد بكار برده شود. از نظر دستگاههاي اجرايي مركزي، ه فعاليت
گيري  پيشرفت در زمينه عملكرد و تاثير آن بر منابع آينده و آثار سياستي آن حائز اهميت است. بدين ترتيب اندازه

 در آن اهميت هر عامل معادل ارتباط آن در زنجيره است.  توان به صورت يك زنجيره ارزشي تلقي كرد كه عملكرد را مي
هاي عملكرد نقش مهمي در اصالح و بهبود مديريت مخارج عمومي دارند. اين نقـش در بهبـود كـارآيي اجرايـي      سنجه

هاي عملكرد  اند در گزارش هاي اجرايي مكلف بودجه چشمگيرتر است. براي مثال در كشور سوئد وزراء و رؤساي دستگاه
هاي عملكرد نيـز اشـاره كننـد. در كشـور انگلـيس بـين وزراء و مـديران         هاي مالي به سنجه خود عالوه بر صورتحساب

 شود. واحدهاي مختلف موافقتنامه عملكرد مبادله مي
هاي عملكرد عالوه بر بهبود اجراي بودجه در بهبود فرآيند تخصيص منابع نيز نقش مـوثري دارنـد. بـا در اختيـار      سنجه
هاي عملكرد، كارشناسان دفاتر سازمان برنامه و بودجه كشور به طور موثرتري با پيشنهادهاي مطرح  ن ابزار شاخصداشت

كنند. در كشور نيوزيلند اطالعات عملكرد نقش مهمي در تصميمات تخصـيص   شده از سوي دستگاه اجرايي برخورد مي
ر اين كشـور بـر مبنـاي قراردادهـاي خريـد بـين وزارء و       هاي بودجه د هاي ساالنه دارد. بيشتر تخصيص منابع در بودجه

گيرد. در اين قراردادها نوع، حجم، زمانبندي، كيفيت و هزينه محصـوالت در مقابـل    رؤساي واحدهاي اجرايي انجام مي
 شود.  تخصيص منابع منظور مي

ثربخشـي نقـش اساسـي دارد،    كنند, كه در بهبود كـارآيي و ا  هاي عملكرد فراهم مي به رغم اطالعات مفيدي كه سنجه
هـاي عملكـرد بخـش عمـومي      هاي ذاتي سنجه تجربه كشورهاي مختلف اشاره به اين دارد كه در تشخيص محدوديت
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سـازي كننـد) و همچنـين در انتخـاب      گيري كمك كننـد نـه اينكـه تصـميم     ها بايد به تصميم خصوص اينكه سنجه (به
ثال عملكرد يك واحد مالياتي ممكن است از طريق هزينه هر واحد هاي عملكرد دولت بايد احتياط شود. براي م شاخص

هاي مهمـي كـه ممكـن     گيري شود. اين شاخص ممكن است مديران را به كنار گذاشتن فعاليت درآمد كسب شده اندازه
 است هزينه واحد را افزايش دهد (مانند جلوگيري از فرار مالياتي) تشويق كند.

 

 ها  ها وخروجي اليتها، فع يابي برنامه هزينه -ج
گيرد. تاكيد بر محصول يا نتايج،  ريزي عملكرد معموالً مورد توجه الزم قرار نمي در نظام بودجه "يابي هزينه"متدولوژي 

سازد. براي اينكه برنامه  ريزي است) را منتفي نمي هاي سنتي بودجه نياز به تعيين و تشخيص داده (كه از اصول روش
اي كه براي ارزيابي عملكرد برنامه،  يابي آن وجود داشته باشد. به گونه سازوكار كافي براي هزينهقابل اجرا باشد، بايد 

 هاي بودجه و در نهايت به منافع حاصل از آنها ارتباط داد.  ها را بتوان به هزينه محصوالت برنامه
اي مهمترين  ريزي برنامه هاي هزينه اختصاص داد. از ديدگاه بودجه توان به موضوع ها را به روشهاي مختلف مي هزينه

هاي مختلفي از جمله: واحدهاي عملياتي،  ها را به موضوع معيار، ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم آن با برنامه است. هزينه
يابي  مربوط ساخت. در هر معياري كه مورد استفاده قرار گيرد، نظام هزينه ها ها و پروژه مراكز هزينه، محصوالت و طرح

ها را به  ها توليد كند، بلكه بايد قادر باشد اين هزينه اي دقيقي را در خصوص برنامه نه تنها بايد بتواند اطالعات هزينه
ربط بايد  هاي ذي زينه به موضوعهاي هزينه مرتبط سازد. براي برخورداري از دقت كافي، اختصاص ه درستي به موضوع

هاي برنامه در مصرف  هاي استفاده شده در تشريح فعاليت از دو نوع اختالل دوري كند. اختالل اول ناتواني مباني هزينه
بيني ساز و كار الزم براي برقراري دقيق ارتباط بين هزينه و فعاليت است.  منابع مربوطه است. راه حل اين مشكل پيش

باشد. البته هر دو راه حل پيشنهادي موجب  هاي با تجانس بيشتر مي ر تفكيك فعاليتهاي برنامه به گروهراه حل ديگ
 شوند.  افزايش پيچيدگي و هزينه بيشتر نظام مي

هاي مرتبط شده به محصول  اختالل دوم، عدم توانايي انعكاس كميت واقعي منابع مصرف شده به وسيله هزينه
شود منابع به كار رفته در يك واحد عملياتي  اي ساده، معموالً فرض مي هاي هزينه در نظامهاي برنامه است.  فعاليت

رسد. اگر چنين تناسبي وجود نداشته باشد اختالل  متناسب با ميزان محصوالت توليد شده توسط واحد به مصرف مي
هاي مناسبتر و مجاز كردن واحد  شاي از طريق رو كميتي بروز خواهد نمود. راه حل اين مشكل برقراري ارتباط هزينه
 اي است.  عملياتي به استفاده از سازوكارهاي چندگانه برقراري ارتباط هزينه

اي،  اي در ابعاد مختلف مانند واحدهاي سازماني، مراكز هزينه هاي تخصيص هزينه براي ارائه اطالعات هزينه نظام
شوند. انتخاب  يابي شناخته مي نظام هزينه  هاي هزينه ع عنوان موضواند. ابعاد ياد شده به  ها و نظاير آن، طراحي شده طرح

كند. البته  هاي اجراي نظام تخصيص هزينه را تعيين مي گذارد و هزينه موضوع هزينه بر سطح پيچيدگي اداري تاثير مي
شود، و هزينه  مي گيران حاصل اي مورد نياز تصميم هاي هزينه، كه از ميزان اطالعات هزينه بين درجه تفصيل موضوع

اجراي نظام نوعي بده و بستان يا رابطه جانشيني وجود دارد. بايد توجه داشت اگر نظام تخصيص هزينه بيش از اندازه 
 ساده باشد، ممكن است نتيجه، تخصيص ضعيف هزينه و افزايش خطر اطالعات گمراه كننده براي تصميم گيران باشد. 
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ها، خروجي ها و محصوالت يا  ها بوسيله برنامه مبتني بر عملكرد، روش مصرف هزينهاي و  ريزي برنامه به منظور بودجه
كند. براي افزايش دقت  ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم را تعيين مي اي)، چگونگي تخصيص هزينه مراكز (هزينه
است هر چه بيشتر كه  ها، الزم هاي برنامه يا محصول، و در عين حال كاهش تخصيص اعتبارات هزينه تعيين هزينه

ممكن است منابع مصرفي به صورت هزينه مستقيم تلقي شود. البته براي برخي از اقالم هزينه به دليل اشتراك در بيش 
هاي  هاي هزينه ممكن است وجود نداشته باشد. هر چند كه اين هزينه از يك موضوع، امكان ارتباط مستقيم، با موضوع

 هاي هزينه مرتبط ساخت.  ن بر اساس ميزان مصرف يا ميزان تاثير آنها به موضوعتوا غيرمستقيم (سربار) را مي
يابي در يك مرحله  اگر واحد عملياتي يا مركز هزينه تنها با يك محصول، برنامه با فعاليت مرتبط باشد، فرآيند هزينه

هاي تجميع  است كه اغلب هزينه پذير بوده و نيازي به تخصيص هزينه در مرحله دوم نخواهد بود. اين در حالي امكان
شده در مركز هزينه به دو يا تعداد بيشتري محصول، فعاليت يا برنامه بايد تخصيص يابند و يا بعضي واحدهاي موجود در 

تخصيص مورد نياز   تر در مرحله كنند. در چنين مواردي نظام پيچيده يك سازمان، خدماتي به ساير واحدها ارايه مي
شود، تا  هاي هزينه مرتبط مي ها يا موضوع هاي تجميع شده به مجموعه ديگري از هزينه ين روش، هزينهخواهد بود. در ا

 هاي هزينه نهايي مرتبط گردند. ها به موضوع اينكه تمامي هزينه
 باشد: يابي بر مبناي برنامه فعاليت يا خروجي به شرح زير مي به طور كلي فرآيند نظام هزينه

ها و خروجـي هـا و تعيـين واحـد      ها، فعاليت ها و خروجي ها، تعيين اهداف كمي برنامه فعاليتتفكيك برنامه به  
 مسئوول هر يك.

 ربط آنها برحسب واحدهاي مسئول انجام فعاليت در برنامه. هاي ذي تشخيص منابع قابل استفاده و هزينه 

 باالسري.هاي غيرمستقيم يا  هاي مستقيم و هزينه گيري هزينه بندي و اندازه طبقه 

 ها. هاي مستقيم و غيرمستقيم با فعاليت يا فعاليت مرتبط ساختن يا تخصيص هزينه 

 ربط. برآورد بهاي تمام شده هر فعاليت يا در دست داشتن هزينه كل و سنجه كمي ذي 

ن با در دست داشتن چهارچوب كالن اقتصادي و نتيجه هزينه يابي پيشنهادي دستگاه هـاي اجرايـي، سـازما    -3مرحله 
برنامه و بودجه كشور اقدام به تهيه يك چهارچوب هزينه اي راهبردي مي نمايـد. ايـن چهـارچوب تجزيـه و تحليـل و      

گيري براي توزيع اعتبارات درون بخشي و بين بخشي را امكان پذير مي نمايد ضمن اين كه مبناي تعيين سقف  تصميم
  اعتبارات براي بودجه سال اول و سال هاي بعد خواهد بود.

چهارچوب هزينه اي راهبردي در واقع راهنماي مباحثي است كه در هيات دولت انجام مي گيرد و به اتخـاذ تصـميمات   
راهبردي در زمينه تخصيص منابع كمك مي كند. سياست هاي اتخاذ شده در اين مرحله اگر با توافق كلي صورت پذيرد 

ست زيرا كه نشان مـي دهـد در سـقف هـاي هزينـه اي و      موجب ارتقاي انضباط مالي خواهد شد. اين تفاهم ضروري ا
سـال)   3يا  2هاي توافق شده انضباط كافي وجود دارد. چهارچوب ياد شده بايد دوره زماني چهارچوب ميان مدت ( روش

 را پوشش داده و حاوي مالحظات مهم زير باشد:
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 هدف ها و سياست هاي ناظر بر نقش دولت در اقتصاد 

 در مديريت اقتصاديضرورت رعايت انضباط  

 هدف هاي مربوط به منابع و مصارف بودجه 

 روش هاي تعيين و تجديد نظر در چهارچوب مخارج 

 مسئووليت هاي دستگاه هاي اجرائي 

همانطور كه مالحظه مي شود بسته هاي تفاهم شده هم شامل جنبه هاي سياستي و هم جنبه هاي فني است. بنابراين 
 ريزي تداوم داشته باشد، تعهد مراجع سياسي و اقتصادي در اجراي آن ضرورت كامل دارد.  براي اينكه بهبود روند بودجه

مرحله چهارم مرحله حساس نظام برنامه عملياتي دو ساالنه است. در اين مرحله هيـات وزيـران بـر اسـاس       -4مرحله 
تصـميم شـامل تعيـين سـقفف     نتايج مرحله سوم نسبت به تخصيص منابع بر مبناي اولويت ها تصميم مي گيـرد. ايـن   

سال آينده است. به هر ميزان اطمينان نسبت به منابع و اجراي سياسـت هـا بيشـتر     2اعتبارات دستگاه هاي اجرايي در 
باشد، اعتماد نسبت به سقف هاي پيشنهادي سال هاي آينده بيشتر خواهد بـود. از طـرف ديگـر ضـعيف بـودن و عـدم       

عتبار چهارچوب هاي هزينه اي سال هاي بعد را به شدت كاهش  مـي دهـد. بـه    اطمينان نسبت منابع پيش بيني شده ا
بيان ديگر بسته مخارج سال هاي بعد از بودجه سال اول كه در ابتدا به صورت يك راهنما تلقي مي شـوند، در صـورت   

 استحكام منابع پيش بيني شده، مبناي مطمئن تري براي بودجه سال هاي مزبور خواهد بود.
ساله مبنايي براي قابليت پيش بيني آن ها است و بـه اتخـاذ تصـميمات مناسـب      2مخارج دستگاهي با افق  بسته هاي

بينـي جريانـات    براي اجراي آن ها كمك مي كند. وجود انضباط در تعريف بسته هاي مخارج دسـتگاهي، قابليـت پـيش   
يابد و انعطاف بيشتري در مديريت منابع حاصل درآمدي را افزايش مي دهد و از اين طريق كارآيي عملياتي افزايش مي 

هـاي   خواهد شد. براي تعيين بسته هاي مخارج دستگاه هاي اجرايي مي توان ابتدا يك تصـوير كـالن پايـدار از سـقف    
ارقام كالن را به جزئيات  3مخارج براي دوره مورد نظر تعيين نمود و سپس بر اساس اولويت ها و نتايج حاصل از مرحله 

نمود. همچنين تفكيكي نيز بين مخارج قطعي (مانند جبران خدمت كاركنان) و مخارج غير قطعـي بايـد صـورت    تقسيم 
 گيرد. انجام پيش بيني هاي الزم براي مخارج اضطراري و نيز قابل پيش بيني نيز ضروري است. 

ط مـورد تفـاهم،   رسيدن به تفاهم در خصوص ضوابط تخصيص منابع بسيار مهم است. وجـود يـك مجموعـه از ضـواب    
راهنماي خوبي براي تخصيص منابع جديد و يا اصالح و تجديد نظر تخصيص هاي قبلي است و موجب ارتقاي انضباط 

هـاي   شود. بسته هاي مخارج دستگاه هاي اجرايي منعكس كننده سياست هاي فعلي و پويـايي تغييـر اولويـت    مالي مي
هاي  ا بايد به گونه اي تعيين شوند كه انگيزه الزم براي بده بستاناقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت است. اين بسته ه

بين برنامه هاي اجرايي ذيل دستگاه هاي اجرايي را فراهم آورند. بسته مخارج هـر دسـتگاه بايـد از جامعيـت كـافي در      
 اي برخوردار باشد. اي و سرمايه خصوص دربرگيري مخارج هزينه
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ربـط   اجرايي بر مبناي سقف هاي ابالغي در برآورد اهداف كمي و اعتبـارات ذي  در اين مرحله، دستگاه هاي -5مرحله 
 اوليه خود تجديد نظر الزم را به عمل مي آورند و نتيجه را به سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم مي نمايند.  

برنامـه و بودجـه كشـور    هاي اجرايي در سـازمان   هاي اجرايي ارسال شده از سوي دستگاه هاي دستگاه بودجه -6مرحله 
 جمعبندي شده و پس از تصويب در هيات وزيران، اليحه بودجه براي تصويب به مجلس ارائه مي شود.  

همانطور كه در باال اشاره شد، اجراي برنامه عملياتي ميان مدت كار نسبتاً پيچيده اي است و نيازمنـد انجـام اصـالحات    
 ر اين زمينه به عوامل متعددي وابسته است از جمله:گسترده در فرآيندهاي موجود است. موفقيت د

پذيرش و تعهد باالترين مراجع سياسي و اقتصادي نسبت به انجام اصالحات مورد نياز. شـايد الزم باشـد بـراي     
تامين منابع مورد نياز بعضي از فعاليت هاي يك دستگاه، بخشي از فعاليت هاي دستگاه يا دستگاه هـاي ديگـر   

 حذف شود. 

 مديريت كارآمدتر در چهارچوب ساز و كار جديد. 

اجراي تصميمات اتخاذ شده در خارج از فرآيند بودجه كه داراي بار مـالي هسـتند در چهـارچوب انضـباط مـالي       
 چهارچوب ميان مدت بودجه

تعهد نسبت به عدم اتخاذ تصميمات بودجه اي در مرحله اجراي بودجه كه موجب تخصيص مجدد منـابع شـود.    
 غير اين صورت تصميمات جديد به معني عدم رعايت بودجه مصوب مجلس خواهد بود). (در 

بهبود نظام نظارت بر بودجه به گونه اي كه تصميمات دستگاه اجرايي موجب هزينه اضافه و تخصـيص مجـدد    
 وجوه در مرحله اجراي بودجه نشود.

از تعديل برآوردهـاي بودجـه در صـورت     بهبود مديريت كالن اقتصادي و جمع آوري منابع به منظور جلوگيري 
 كاهش منابع

 توجيه مراجع سياسي و اقتصادي در مرحله اجراي بودجه 

 بهبود نظام ارزشيابي و گزارشگيري 

 بهبود و توسعه نظام اطالعاتي بودجه 
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 عملياتي دو ساالنه دستگاه هاي اجرايي برنامه  چهارچوب گزارش
ساالنه كه بايد توسط دستگاه هاي اجرايي در چهارچوب برنامه زمانبندي تهيه و  چهارچوب گزارش برنامه عملياتي دو

 تهيه و به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند، به شرح زير است: 1399تنظيم اليحه بوجه 
 مقدمه -1
 وضعيت دستگاه اجرايي (برحسب فصول طبقه بندي عملياتي ذي ربط) -2

 ها شرح وظايف و ماموريت -2-1
 اهداف و سياست هاي بودجه اي چشم انداز (درصورت وجود) -2-2
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 سياست هاي كلي بودجه اي نظام در حوزه مربوطه -2-3
 )1397دار در برنامه ششم توسعه (همراه با آخرين عملكرد سال  هاي اولويت هاي عملياتي و پروژه برنامه -2-4
 هم اولويت هاي مالي دستگاه در برنامه دولت دوازد -2-5
 ) قانون برنامه ششم توسعه2آثار مالي موضوعات خاص موضوع ماده ( -2-6
 آثار مالي احكام و مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه -2-7

 تصوير كالن فصل -3
در مقايسه با برنامه ششم توسعه و دوره  1400-1399هاي كالن بخش در دوره  تصوير شاخص -3-1
1397-1398 
 ن المللي) تحوالت و شاخص هاي بودجه اي در حوزه ذي ربطبررسي تطبيقي (بي -3-2

 هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرايي (در چهارچوب فرم پيوست) -4
 هدف ها  -4-1
 راهبردها -4-2
 برنامه هاي اجرايي -4-3

 منابع و مصارف دستگاه هاي اجرايي (در چهارچوب فرم هاي پيوست) -5 
 1400-1399مجري در دوره منابع دستگاه هاي   -2فرم شماره 
  1400-1399اعتبارات هزينه اي دستگاه مجري بر حسب برنامه و خروجي در دوره   -3فرم شماره 

 اعتبارات دستگاه هاي سياستگذار برحسب دستگاه هاي مجري و برنامه هاي اجرايي -5-3
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 مقدمه
ريزي مبتني بر  ها است و دومين عنصر اصلي در نظام بودجه يابي به مفهوم محاسبه قيمت تمام شده فعاليت هزينه

 گويند. مي يابي باشد. به عبارت ديگر فرآيند تعيين قيمت تمام شده كاال يا خدمات را هزينه عملكرد مي
يابي جايگزيني براي سيستم مالي دستگاه اجرايي نيست بلكه اين سيستم با برقراري ارتباط ميان  هاي هزينه سيستم

 گيري خواهد شد. اطالعات مالي و عملياتي منجر به افزايش كارايي و بهبود تصميم
هاي مختلف  اهميت اين است كه از بين روش يابي پرداخته شده است. نكته حائز در اين دستورالعمل به ارائه روش هزينه

ريزي مبتني بر عملكرد پاسخ دهد. اهم  هاي اطالعاتي نظام بودجه يابي، روشي مد نظر است كه بتواند به نيازمندي هزينه
 باشد. ها به قرار زير مي اين نيازمندي

هاي مستقيم  ار نسبت به هزينههاي سرب هايي كه سهم هزينه هاي سربار بويژه در دستگاه تر هزينه تسهيم دقيق .1
 ها باال است. بيشتر است و تعدد خدمات و فعاليت

ها در سال مالي گذشته و نيز پيش بيني قيمت  امكان محاسبه قيمت تمام شده واحد هر يك از خدمات و فعاليت  .2
اي  هاي بودجه تها براي سال آينده (سال بودجه) با توجه به محدودي تمام شده واحد هر يك از خدمات و فعاليت

 هاي اجرايي هاي بال استفاده دستگاه و ظرفيت

 هاي اجرايي  ها و خدمات دستگاه ها و كاهش قيمت تمام شده واحد فعاليت كمك به مديريت هزينه .3

يابي (محاسـبه قيمـت    آوري حداقل اطالعات پايه و انجام فرآيند هزينه هدف از تدوين اين دستورالعمل، ارائه روشي براي جمع
 باشد. مي 1398ريزي مبتني بر عملكرد براي سال  الذكر و استقرار نظام بودجه ها به منظور تحقق اهداف فوق مام شده) فعاليتت

نامـه اجرايـي شـماره     كـل كشـور و پيـرو آيـين     1398) قـانون بودجـه   20با استناد بـه بنـدهاي (الـف) و (ج) تبصـره (    
، صرفاً برمبناي 1399بيني اعتبار در اليحه بودجه  ران، پيشمصوب هيئت وزي 13/05/1398هـ مورخ 56722/ت58102

 هاي اجرايي خواهدبود. هاي دستگاه شده برنامه فعاليت قيمت تمام
سامانه "يابي كه از  هاي اجرايي موظفند اطالعات قابل اتكاء و دقيق از مراحل هزينه به منظور تحقق اين هدف، دستگاه

 "قيمت تمام شده واقعي"هاي ذيربط تهيه و براساس آن  گردد را در قالب فرم مياستخراج  "شده حسابداري قيمت تمام
اجرايـي در   ها را محاسبه نمايند. بديهي است اين اطالعات در زمان بررسي كارشناسي اعتبار درخواسـتي دسـتگاه   فعاليت

 گردد.  ، توسط كارشناسان سازمان بررسي و تاييد مي1399اليحه بودجه 
 

 هاي اجرايي ها در دستگاه ها و فعاليت يابي برنامه هزينهمراحل 
 اجرايي  ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه تشكيل كارگروه بودجه -1

كـارگروه   2شـود   اجرايي و نظارت مستمر بر آن، پيشنهاد مـي   ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه به منظور اجراي بودجه
ساز در دستگاه اجرايي  گير و تصميم يزي مبتني بر عملكرد با حضور افراد تصميمر كارگروه اصلي بودجه -1تشكيل شود: 
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كارگروه فرعي  -2هاست.  هاي كلي و تصويب تصميمات كالن در اين خصوص از وظيفه اصلي آن كه تعيين خط مشي
مورد نياز براي اجـراي   ريزي مبتني بر عملكرد كه زير نظر كارگروه اصلي بوده و وظيفه آن انجام اقدامات اجرايي بودجه

 تصميمات اتخاذ شده در كارگروه اصلي است.
اي در ساختار  شود و بخش جداگانه ها با مسئوليت واحد بودجه دستگاه اجرايي تشكيل مي الزم به ذكر است اين كارگروه

 شود. سازماني دستگاه اجرايي محسوب نمي
 

 اجرايي هاي دستگاه تعريف و تدقيق مستمر برنامه و فعاليت -2
هاي كالن خود را بر اساس اهداف، شرح وظـايف و الزامـات قـانوني خـود      ها و فعاليت بايست برنامه دستگاه اجرايي مي

ن كه، اين ها جهت تحقق برنامه الزم است، ضمن اي باشد كه اجراي آن استخراج نمايند. هر برنامه شامل چند فعاليت مي
 ها گزارشات عملكردي تهيه و تدوين نمود.  پذير باشند تا بتوان بر اساس آن بايست سنجه ها مي فعاليت

) اليحـه بودجـه   4هاي استخراج شده پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، در پيوسـت شـماره (   ها و فعاليت برنامه
نامـه   هاي عملكردي دستگاه اجرايي با مراكز فعاليت و موافقت نامه هملحاظ گرديده و پس از تصويب قانون، در انعقاد تفا

 متبادله بين دستگاه اجرايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، مالك عمل قرار خواهند گرفت.
 

 احصاء خدمات/محصوالت قابل ارائه در مراكز فعاليت دستگاه اجرايي -3

بايست كار مشابهي براي هر يك از مراكز فعاليت (اصلي  اه اجرايي ميهاي دستگ پس از تعريف و تدقيق برنامه و فعاليت
ها كه بـه عنـوان    ها و محصوالت ملموس آن و پشتيباني) انجام پذيرد. به اين ترتيب كه براي هر مركز فعاليت، خروجي

كه منجـر   هايي شود، احصا و سپس براي هر خدمت/محصول، فعاليت خدمات/محصوالت آن مركز فعاليت نامگذاري مي
 پذير باشند. بايست كمي ها مي مشخص گردند. زيرفعاليت» زيرفعاليت«شوند به عنوان  به انجام آن خدمت مي

هـا،   هاي عملكـردي آن  هاي هر مركز فعاليت، سنجه بايست خدمات و زيرفعاليت ) اين دستورالعمل، مي1در فرم شماره (
هاي پشتيباني، اولويت و ميزان اهميت زيرفعاليـت در   است يا فعاليتهاي اصلي سازمان  اين كه زيرفعاليت از نوع فعاليت

ها مشخص گردد؛ در ستون آخر اين فرم نيز اگر زيرفعاليت از نوع پشتيباني بود بايد بـراي آن،   مقايسه با بقيه زيرفعاليت
هاي اصلي خواهد بود.  تهاي به دست آمده از اين زيرفعاليت به زيرفعالي يك محرك تعيين شود كه مبناي تسهيم هزينه

هـاي   ارزيـابي دوره «و » هاي آموزشـي  برگزاري دوره«هاي  توان زيرفعاليت ، مي»آموزش«به عنوان مثال، براي خدمت 
خواهد بود، هر دو زيرفعاليـت از  » تعداد دوره«و » نفر ساعت«ها به ترتيب  هاي آن را در نظر گرفت كه سنجه» آموزشي

هـا بـر    هاي انجام شده براي ايـن زيرفعاليـت   باشد؛ يعني، هزينه مي» تعداد كاركنان«ها  ننوع پشتيباني بوده و محرك آ
 موجود در مراكز فعاليت اصلي، بين اين مراكز تسهيم خواهد شد. » تعداد كاركنان«اساس 

ها و  نامهبايست با توجه به بر هاي تعريف شده براي مراكز فعاليت اصلي دستگاه، مي بديهي است خدمات و زيرفعاليت
 ها دست يافت. ها و فعاليت هاي دستگاه اجرايي تعريف شوند تا بتوان در مرحله آخر به قيمت تمام شده برنامه فعاليت



107 

 ): احصاء خدمات قابل ارائه در مراكز هزينه اصلي و پشتيباني دستگاه اجرايي1( فرم شماره

عنوان مركز 
 فعاليت

 عنوان 
خدمت/ 
 محصول

 عنوان زيرفعاليت
 سنجه

 زيرفعاليت 
نوع زيرفعاليت 
 (پشتيباني/اصلي)

محرك هزينه 
 زيرفعاليت

اولويت 
 زيرفعاليت

 

 1خدمت
     1-1زيرفعاليت
     2-1زيرفعاليت
     3-1زيرفعاليت

 2خدمت
     1-2زيرفعاليت
     2-2زيرفعاليت

 3خدمت
     1-3زيرفعاليت
     2-3زيرفعاليت

 گردد. تعداد مركز فعاليت (اصلي و پشتياني) در دستگاه اجرايي تكميل مياين فرم به * 
 

 ها تعيين زمان مشاركت كاركنان در انجام زير فعاليت -4

با اسـتفاده از  هاي مراكز فعاليت،  دستگاه اجرايي موظف است ، براي تسهيم زمان مشاركت كاركنان در انجام زيرفعاليت
ستفاده نمايـد. بـه عنـوان مثـال     سنجي ا هاي استاندارد كارسنجي و زمان عمومي و مدلاستانداردهاي حسابداري بخش 

 گردد. روش زير پيشنهاد مي
درصـد   100در اين مرحله بايد براي هر يك از كاركنان شاغل در هر مركز فعاليت، مشخص گردد كه فرد مورد نظـر از  

) در هر مركـز  2بايست فرم شماره ( ند. بدين منظور ميك هاي مختلف، صرف مي زمان خود، چه درصدي را در زيرفعاليت
باشد. تقسيم ستون آخر اين فرم (جمع سطري) بر  100بايست عدد  فعاليت تكميل شود. بديهي است جمع هر ستون مي

 باشند. ، بيانگر تعداد كاركناني است كه در زيرفعاليت مورد نظر مشغول به كار مي100عدد 
 ها مشاركت كاركنان در انجام زير فعاليت ): تسهيم زمان2فرم شماره(

 زير فعاليت خدمت/محصول
نفر اول 

(%) 
نفر دوم 

(%) 
نفر سوم 

(%) 
... 
(%) 

... 
 (%) 

 جمع

 
       

       

       

 
       

       
  100 100 100 100 100 جمـــــع
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 باشد. ارسال آن به سازمان الزم نميپرسنلي دستگاه اجرايي است و   هاي  ) براي انتساب هزينه2الزم به ذكر است فرم شماره (
 

 ها انتساب هزينه -5
هاي غيرپرسـنلي  تقسـيم    و هزينه 1هاي پرسنلي توان به دو بخش كلي هزينه  هاي اجرايي را مي هاي انجام شده در دستگاه هزينه

 هاي مراكز فعاليت به روش زير عمل نمود: ها به خدمات و زيرفعاليت نمود كه در هر بخش جهت انتساب اين نوع هزينه
 

  هاي پرسنلي: انتساب هزينه -1-5

بـدين صـورت كـه     شـود.  ) اسـتفاده مـي  2هاي مختلف، از نتايج حاصل از فرم ( ها به زيرفعاليت براي انتساب اين هزينه
هاي  هاي پرسنلي انجام شده براي هر فرد در يك مركز فعاليت، بر اساس درصد زماني مشاركت فرد، به زيرفعاليت هزينه

درصـد آن را   60درصد از وقت خود را صرف يـك زيرفعاليـت و    40شود. به عنوان مثال، اگر فردي  مختلف تسهيم مي
درصـد آن بـه زيرفعاليـت دوم     60حقوق و دستمزد وي به زيرفعاليـت اول و   درصد از 40صرف زيرفعاليتي ديگر نمايد، 

 يابد. اختصاص مي
شود كه با جمع كردن اين مقادير  به اين ترتيب، سهم هر زيرفعاليت از حقوق و دستمزد هر يك از كاركنان محاسبه مي

 ) وارد نمود.3( هاي پرسنلي استخراج و در فرم شماره توان سهم هر زيرفعاليت را از هزينه مي

هاي پرسنلي مربوط به زيرفعاليت هزينه زير فعاليت خدمت/ محصول

 
  
  
  

   
  

  جمـــــع
 
  هاي غيرپرسنلي: انتساب هزينه -2-5

 دسته كلي تقسيم نمود: 4توان به  هاي غيرپرسنلي را مي هزينه

 (مانند آب، برق و ...).باشند  هايي كه عمومي بوده و غير قابل رديابي مي هزينه -1
توان مركز فعاليتي كه براي آن هزينه شده اسـت   باشند، يعني مي هايي كه قابل رديابي تا سطح مركز فعاليت مي هزينه -2

 اند. توان گفت كه اين هزينه، در كدام خدمت يا زيرفعاليت آن مركز فعاليت، صرف شده را مشخص نمود، ولي نمي

                                                           
استخدامي است و اطالعات آن از سيستم حقوق و دستمزد هزينه پرسنلي به معناي ناخالص پرداختي به كاركنان با هر نوع رابطه  -1

 باشد. هاي اجرايي قابل استخراج مي دستگاه
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خدمت/محصول، قابل رديابي هستند، يعني عالوه بر مشخص كردن مركز فعـاليتي كـه   هايي كه تا سطح  هزينه -3
توان خدمت/محصول مربوط به آن هزينه را نيـز مشـخص نمـود، ولـي      هزينه براي آن صورت گرفته است، مي

 باشند. توان مشخص نمود كه مربوط به كدام زيرفعاليت مي نمي

توان خدمت/محصول و  بي هستند، يعني عالوه بر مركز فعاليت، ميهايي كه تا سطح زيرفعاليت قابل رديا هزينه -4
 زيرفعاليتي كه هزينه براي آن شده است را نيز مشخص نمود.

گيـريم. تمـامي ايـن     هاي مسـتقيم در نظـر مـي    هاي نوع چهارم را هزينه هاي غيرمستقيم و هزينه سه نوع اول را هزينه
 هاي مراكز فعاليت منتسب شوند.  عاليتبايست به خدمات/محصوالت و زيرف ها مي هزينه
هاي مستقيم) كه تكليف مشخص است و زيرفعاليت مربوط به آن هزينه  هاي نوع چهارم (هزينه در خصوص هزينه -الف

 يابد. مشخص شده است و مستقيماً به آن زيرفعاليت اختصاص مي
ها فقـط   شود كه اين هزينه ن صورت عمل ميهاي نوع سوم (قابل رديابي تا سطح خدمت) به اي براي انتساب هزينه -ب

بـا  شود. دستگاه اجرايي موظف است ، براي تسـهيم،   اند، تسهيم مي هايي كه ذيل آن خدمت تعريف شده بين زيرفعاليت
 ستفاده نمايد. سنجي ا هاي استاندارد كارسنجي و زمان استفاده از استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و مدل

 گردد. روش زير پيشنهاد ميبه عنوان مثال 
) قابـل  2هـا از فـرم شـماره (    باشد كه اطالعات آن در اين مثال مبناي تسهيم تعداد كاركنان شاغل در هر زيرفعاليت مي

 استخراج است.
هـا   شود كه اين هزينه هاي نوع دوم (قابل رديابي تا سطح مركز فعاليت) به اين صورت عمل مي براي انتساب هزينه -ج

شود. مبناي تسهيم نيز تعداد كاركنان شاغل در  اند، تسهيم مي هايي كه براي آن مركز فعاليت تعريف شده فعاليتبين زير
 ) قابل استخراج است.2ها از فرم شماره ( باشد كه اطالعات آن هر زيرفعاليت مي

هـاي مختلـف از    رفعاليـت هاي عمومي و غيرقابـل رديـابي) بـه زي    هاي نوع اول (هزينه براي انتساب و تسهيم هزينه -د
شود (مثآل  شود. به اين صورت كه ابتدا براي تمامي اقالم هزينه، يك محرك هزينه تعريف مي محرك هزينه استفاده مي

هـاي بـرق: تعـداد تجهيـزات      هاي گاز: متراژ فضاي اداري، براي هزينه هاي آب: تعداد كاركنان، براي هزينه براي هزينه
 برقي و ...).

ها در مراكز فعاليـت   ) و مقادير اين محرك4هاي هزينه در دستگاه اجرايي در فرم شماره ( كلي اين محركسپس مقادير 
 هاي هزينه به دست آيد. شوند تا سهم هر مركز فعاليت از اين محرك ) وارد مي5مختلف، در فرم شماره (
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 1هاي اصلي هزينه در دستگاه اجرايي ): مقادير كمي محرك4(فرم شماره 
 1399 1398 1397 ها عناوين محرك

    (رسمي،پيماني، قراردادي،رسمي كارگري و سرباز وظيفه ...) تعداد كاركنان
    متراژ فضاي اداري

    تعداد رايانه
    تعداد تجهيزات برقي شامل رايانه و لوازم جانبي و ...

    تعداد خطوط تلفن خروجي
    تعداد وسايل نقليه

    اداريتعداد اثاثه 
    هاي خارج از شهر تعداد ماموريت

 
شود  شود كه ابتدا مشخص مي هاي مختلف، به اين صورت عمل مي ها به زيرفعاليت حال براي انتساب و تسهيم اين هزينه

)، سهم هر مركز 5اي است و سپس با توجه به اطالعات حاصل از فرم شماره ( كه هزينه مورد نظر داراي چه محرك هزينه
درصد از كل متراژ فضاي اداري را به خود  20آيد. به عنوان مثال، اگر مركز فعاليتي  فعاليت از هزينه مورد نظر به دست مي

 درصد از هزينه گاز پرداختي به آن مركز فعاليت اختصاص خواهد يافت. 20اختصاص داده است، پس 
  (اصلي/پشتيباني)هاي هزينه در مراكز فعاليت  ): كميت محرك5( فرم شماره

 عنوان 
 مركز فعاليت

 ( اصلي/ پشتيباني)

 2محرك هزينه  1محرك هزينه

1397 1398 1399 1397 1398 1399 

 مقدار
 سهم 
 از كل

 مقدار
 سهم 
 از كل

 مقدار
 سهم

 از كل 
 مقدار

 سهم 
 از كل

 مقدار
 سهم 
 از كل

 مقدار
 سهم 
 از كل

             

             

             

             جمع
 

هاي آن مركز فعاليت (بر اسـاس تعـداد    هاي به دست آمده براي هر مركز فعاليت، بين زيرفعاليت در نهايت، سهم هزينه
 شود. باشند)، تسهيم مي هاي مختلف آن مركز مشغول مي ر زيرفعاليتكاركناني كه د

 

 ها در مراكز فعاليت (اصلي و پشتيباني) محاسبه قيمت تمام شده خدمات و زيرفعاليت -6

هاي پرسنلي و  توان براي هر مركز فعاليت اصلي و پشتيباني، هزينه با توجه به اطالعات به دست آمده از بخش قبلي، مي
) قرار داد. قيمت تمام شده هر 6غيرپرسنلي (مستقيم و غيرمستقيم) مربوط به هر زيرفعاليت را استخراج و در فرم شماره (

 شود. هاي مربوطه حاصل مي زيرفعاليت (ستون آخر)، از جمع هزينه
                                                           

باشد كه الزم است  ها قابل افزايش مي هاي خاص آن هاي اجرايي عموميت دارد اما متناسب با ويژگي ها براي اغلب دستگاه اين محرك -1
 توسط ايشان بررسي و پيشنهاد گردد.
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 ي)ها در مراكز فعاليت (اصلي/پشتيبان محاسبه قيمت تمام شده خدمات و زيرفعاليت  ):6فرم شماره (
عنوان 

 خدمت/محصول
 هاي پرسنلي هزينه عنوان زيرفعاليت

 هاي غير پرسنلي هزينه
 قيمت تمام شده

 غيرمستقيم مستقيم
      

     
      

     
      

     
     

 
 هاي پشتيباني به مراكز فعاليت اصلي تسهيم هزينه -7

هـاي   هاي مراكز فعاليت پشتيباني به خدمات و زيرفعاليـت  براي زيرفعاليتدر اين مرحله بايد قيمت تمام شده به دست آمده 
هاي مراكز فعاليـت اصـلي محاسـبه شـوند.      مراكز فعاليت اصلي تسهيم شوند تا قيمت تمام شده نهايي خدمات و زيرفعاليت

عاليت كـه در فـرم شـماره    هاي پشتيباني، از محرك زيرفعاليت تعريف شده براي آن زيرف هاي زيرفعاليت براي تسهيم هزينه
 شود. ) براي مراكز فعاليت اصلي تكميل مي7شود و در نهايت فرم شماره ( ) تعريف شده است استفاده مي1(

                                   هاي مراكز فعاليت اصلي محاسبه قيمت تمام شده  نهايي خدمات و زيرفعاليت  ):7فرم شماره (

عنوان 
 خدمت/محصول

 عنوان زيرفعاليت
حقوق و دستمزد 

 كاركنان

سهم از  هاي غير پرسنلي هزينه
هاي مراكز  هزينه

 فعاليت پشتيباني

 قيمت تمام شده 
( با احتساب سهم 

هاي مراكز  از هزينه
 فعاليت پشتيباني)

 غيرمستقيم مستقيم

       
       
       
       
 
 هاي دستگاه اجرايي شده برنامه ها و هزينه تمام محاسبه قيمت تمام شده فعاليت -8

هاي تعريف  هاي مراكز فعاليت نيز اشاره گرديد، خدمات و زيرفعاليت طور كه در بخش احصاء خدمات و زيرفعاليت همان
دستگاه اجرايي تعريف شوند تا تمام  هاي ها و فعاليت بايست با توجه به برنامه شده براي مراكز فعاليت اصلي دستگاه، مي

ها را پوشش دهند و هر زيرفعاليت تعريف شده در هر مركز فعاليت اصلي، حداقل به يكي از  ها و فعاليت اين برنامه
هاي دستگاه  ها و فعاليت هاي اصلي با برنامه ) ارتباط بين زيرفعاليت1هاي دستگاه قابل اتصال باشد. در نمودار ( فعاليت
 نشان داده شده است. اجرايي

توان به قيمت تمام شده آن  هاي مرتبط با يك فعاليت، مي با تجميع قيمت تمام شده به دست آمده براي زيرفعاليت
منجر به "پرداخت هاي انتقالي"ها بعالوه  هاي ذيل برنامه حاصل جمع قيمت تمام شده كل فعاليت فعاليت دست يافت.
 باشد. مي ها شده برنامه محاسبه هزينه تمام
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 هاي مراكز فعاليت اصلي دستگاه هاي دستگاه اجرايي با زيرفعاليت ها و فعاليت ): تعيين ارتباط بين برنامه1نمودار (

 
 

 

 ساير موارد -9

هـاي خـود را در    هـاي زيرفعاليـت   هاي هزينه و محرك هاي اجرايي و مراكز فعاليت موظفند روش تسهيم، محرك دستگاه -1
 هاي زماني متفاوت ميسر گردد. ها در دوره مختلف، ثابت نگه دارند تا امكان مقايسه قيمت تمام شده فعاليتهاي زماني  دوره

هاي اجرايي موظفند شرايط الزم براي  مسئوليت اجراي اين دستورالعمل با مسئولين دستگاه اجرايي است. دستگاه -2
هاي ساالنه با همكاري و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه  اجراي اين دستورالعمل را به هنگام تنظيم و اجراي بودجه

 بيني نمايند. كشور پيش
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 بخش چهارم 

ها بندي اقتصادي هزينهطبقه
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 شـــــــــــرح شماره  طبقه بندي

 جبران خدمت كاركنان 10000
 حقوق و دستمزد 10100

 حقوق ثابت/ مبنا كاركنان رسمي و پيماني  
 حقوق و دستمزد كارگران مشمول قانون كار  
 هاي اجرايي حقوق و دستمزد مامورين شاغل در دستگاه  
 هاي اجرايي دستمزد محافظين شاغل در دستگاهحقوق و   
 هاي اجرايي حقوق و دستمزد سربازان وظيفه شاغل در دستگاه  
 حق التدريس شاغلين  
 حق التحقيق  
 ذخيره مرخصي كاركنان رسمي و پيماني  
 پرداخت هاي انتقالي  

 ها و مزاياي شغل فوق العاده 10200
 عيدي  
 يافته و بدي آب و هوا كمتر توسعهفوق العاده مناطق   
 العاده ايثارگري فوق  
 هاي دولتي العاده نشان فوق  
 هاي غير متعارف فوق العاده سختي كار در محيط  
 مندي و اوالد كمك هزينه عائله  
 فوق العاده شغل  
 فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي  
 فوق العاده كارايي و عملكرد  
 العاده اشتغال خارج از كشورفوق   
 اضافه كار و كشيك (رسمي و پيماني)  
 العاده ويژه فوق  
 پاداش يك ماهه  
 تفاوت تطبيق  
 فوق العاده مخصوص  
 حق جذب  
 حق مسكن  
 فوق العاده محروميت از تسهيالت زندگي  
 فوق العاده محل خدمت  
 حق سرپرستي  
 همطرازي  
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 شـــــــــــرح شماره  طبقه بندي

 جذب مناطق محرومفوق العاده   
 فوق العاده نوبت كاري  
 حق محروميت از مطب  
 اضافه كار مامورين  
 اضافه كار محافظين  
 پرداخت هاي انتقالي  

 استفاده از كاالها و خدمات 20000
 ماموريت داخلي و خارجي 20100

 هزينه سفر  
 فوق العاده روزانه  
 كرايه وسائل نقليه  
 مسافرتبهاي بليط   
 هزينه رواديد  
 عوارض خروج از كشور  
 پرداخت هاي انتقالي  

 حق الزحمه انجام خدمات قراردادي 20200
 خدمات قراردادي اشخاص  
 حق التدريس آزاد  
 اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي، ورزشي و هنري  
 شركت در جلسات  
 تعليم فنون  
 حق الزحمه پزشكي  
 هاي مستمر نيروهاي قراردادي اضافه كار و ساير پرداخت  
 برون سپاري خدمات  
 خدمات قراردادي نيروهاي محلي خارج از كشور  
 قرارداد خدمات پشتيباني  
 پرداخت هاي انتقالي  

 حمل ونقل وارتباطات 20300
 حمل كاال و اثاثه دولتي  
 بيمه كاال  
 بازرگانيحقوق وعوارض گمركي و سود   
 حمل ونقل نامه ها و امانات پستي  
 حق اشتراك صندوق هاي پستي در داخل و خارج از كشور  
 تلفن و فاكس  
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 شـــــــــــرح شماره  طبقه بندي

 اجاره خطوط مخابراتي  
 ارتباطات ماهواره اي واينترنت  
 پرداخت هاي انتقالي  

 نگهداري وتعمير دارائي هاي ثابت 20400
 ساختمان ، مستحدثات و محوطه  
 ماشين آالت و تجهيزات (اعم از ساكن و متحرك)  
 وسائط نقليه  
 ساير دارائيهاي ثابت  
 پرداخت هاي انتقالي  

 نگهداري و تعمير وسائل اداري 20500
 ميزو صندلي و مبلمان  
 لوازم اداري  
 لوازم صوتي وتصويري  
 لوازم سرمايش و گرمايش  
 رايانه و لوازم جانبي  
 نگهداري و تعمير ساير وسائل اداري  
 پرداخت هاي انتقالي  

 چاپ و خريد نشريات و مطبوعات 20600
 چاپ نشريات ومطبوعات  
 چاپ دفاتر و اوراق اداري  
 چاپ آگهي هاي اداري  
 خريد نشريات و مطبوعات  
 حريد دفاتر واوراق اداري  
 پرداخت هاي انتقالي  

 و تبليغاتتصوير برداري  20700
 عكاسي  
 فيلمبرداري  
 هزينه خدمات تبليغاتي(خطاطي، نقاشي و ...)  
 آگهي هاي تبليغاتي،  كاتالوگ و بنر  
 پرداخت هاي انتقالي  

 تشريفات 20800
 هزينه پذيرائي  
 برگزاري رويدادها و مراسم  
 پرداخت هاي انتقالي  
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 شـــــــــــرح شماره  طبقه بندي

 هزينه هاي قضائي، ثبتي، و حقوقي 20900
 حق الوكاله  
 حق المشاوره  
 هزينه هاي ثبتي  
 هزينه هاي قضائي  
 پرداخت هاي انتقالي  

 هزينه هاي بانكي 21000
 خريد دسته چك و سفته  
 هزينه انتقال وجوه  
 نگهداري اسناد واشياء قيمتي در بانكها  
 صدور ضمانت نامه هاي بانكي  
 پرداخت هاي انتقالي  

 و برق و سوختآب  21100
 آب (آشاميدني وتصفيه نشده)  
 سوختهاي قسيلي ( نفت سفيد، بنزين، گازوئيل، گاز، نفت كوره)  
 برق  
 پرداخت هاي انتقالي  

 مواد و لوازم مصرف شدني 21200
 مصالح ساختماني ( گچ، آجر، سيمان،آهك،......)  
 ........)ابزار و يراق( كليد،قفل،دستگيره، لوازم برقي،   
 لوازم سرويسهاي بهداشتي(شيرآب،سيفون،.....)  
 مواد شوينده(صابون،مايع دستشويي، مايع ظرف شويي، پودرهاي  
 لوازم يدكي ( مربوط به وسائط نقليه و ماشين آالت و تجهيزات)  
 لوازم اداري(كاغذ ، مقوا، لوازم التحرير، رايانه و ...)  
 آشپزخانهموادغذائي و مصرفي   
 دارو و لوازم مصرفي پزشكي ، دندانپزشكي و آزمايشگاهها  
 لوازم خواب و پوشاك  
 ساير مواد و لوازم مصرف شدني  
 پرداخت هاي انتقالي  

 هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي 21300
 حق التاليف  
 حق الترجمه  
 هاي ويديوئي، وساير لوازم و ابزار مشابهخريد كتاب، نشريات، نرم افزارهاي رايانه اي، فيلم   
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 شـــــــــــرح شماره  طبقه بندي

 هزينه برگزاري سمينارها و جلسات سخنراني و كارگاههاي آموزشي  
 هزينه داوري مقاالت  
 قراردادهاي مطالعاتي و تحقيقاتي  
 پرداخت هاي انتقالي  

 حق عضويت 21400
 حق عضويت سازمانها و مؤسسات بين المللي  
 گيرد موجب قراردادها و يا تعهدات دولت يا دستگاهها به مؤسسات خارجي انجام ميپرداختهائي كه به   
 پرداخت هاي انتقالي  

 هزينه هاي اموال و دارايي 30000
 سود و كارمزد وامها، تسهيالت بانكي و اوراق بهادار 30100

 سود و كارمزد وامها، تسهيالت بانكي و اوراق بهادار  
 وامهاي داخليسود و كارمزد  30200

 سود و كارمزد وامهاي داخلي  
 سود و كارمزد وامهاي خارجي 30300

 سود و كارمزد وامهاي خارجي  
 سود اوراق مشاركت 30400

 سود اوراق مشاركت  
 سود اسناد خزانه اسالمي 30500

 سود اسناد خزانه اسالمي  
 يارانه 40000
 انتفاعي وابسته به دولت كمك زيان شركتهاي دولتي و مؤسسات 40100

 كمك زيان شركتهاي دولتي  
 كمك زيان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت  

 پرداخت مابه التفاوت قيمت كاال ها و خدمات 40200
 يارانه كاال هاي اساسي  
 يارانه حامل هاي انرژي  
 يارانه دارو و شيرخشك  
 يارانه كود شيميايي، بذر و سموم  
 يارانه كاغذ  
 يارانه مسكن  
 پرداخت انتقالي  

 اي  هاي انتقالي غير سرمايه پرداخت  40300
 پرداخت هاي انتقالي به  شركتهاي دولتي  
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 شـــــــــــرح شماره  طبقه بندي

 پرداخت هاي انتقالي به  مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت  
 كمك هاي بالعوض 50000
 هاي خارجي كمك بالعوض به دولت 50100

 سرمايه اي  
 غير سرمايه اي  

 هاي بين المللي كمك بالعوض به سازمان 50200
 سرمايه اي  
 غير سرمايه اي  

 كمك بال عوض به ساير سطوح  دولتي 50300
 سرمايه اي  
 غير سرمايه اي  
 آموزان هاي دانش سرانه  

 كمك بال عوض به بخش غيردولتي 50400
 كمك به موسسات غيردولتي  
 انتقاليپرداخت   

 رفاه اجتماعي 60000
 بيمه و بازنشستگي 60100

 بازنشستگي سهم دولت (كارفرما)  
 حق بيمه سهم كارفرمايي مشمولين قانون تامين اجتماعي  
 صرفا مربوط به سازمان بيمه سالمت -بيمه خدمات درماني بازنشستگان (سهم دستگاه اجرايي)  
 دستگاه اجرايي)بيمه خدمات درماني شاغالن (سهم   
 مابه التفاوت بيمه سنوات ارفاقي  

 هاي رفاهي كاركنان دولت كمك 60200
 كمك هزينه غذا  
 كمك هزينه اياب و ذهاب  
 كمك هزينه مهد كودك  
 كمك هزينه درمان ( دارو، پزشكي ، دندانپزشكي، صورتحساب بيمارستان و ...)  
 پاداش پايان خدمت  
 ايام بيكاريكمك هزينه   
 هزينه كاركنان فوت شده شامل حمل جنازه،كفن و دفن و مراسم ترحيم  
 كمك هزينه ازدواج  
 وديعه و اجاره مسكن سازماني  
 كمك رفاهي نيروهاي قراردادي  
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 شـــــــــــرح شماره  طبقه بندي

 بيمه سرباز معلم  
 كمك هزينه غذاي سربازان  
 كمك رفاهي محافظين  
 كمك رفاهي مامورين  
 هاي رفاهي كارمندان رسمي و پيماني كمكساير   
 پرداخت انتقالي  

 هاي خاص رفاهي از گروه-حمايت هاي اجتماعي 60300
 هاي ايثارگران و خانواده معظم شهدا حمايت از خانواده  
 مستمري اقشار آسيب پذير  
 حمايت از معلولين جسمي و ذهني  
 معلولينحمايت هاي موردي به اقشار آسيب پذير و   
 حمايت از مراكز غير دولتي و خانواده ها براي نگهداري و توانبخشي معلولين و سالمندان و بيماران رواني مزمن  
 حمايت، رسيدگي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي  
 پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها  
 پرداخت انتقالي  

 دانش آموزان و دانشجويانرفاهي -حمايت هاي اجتماعي 60400

 يارانه دفترچه، تغذيه رايگان، اياب و ذهاب و اموررفاهي دانش آموزان مناطق محروم و دانش آموزان استثنائي  
 هاي رفاه دانشجويان صندوق  
 كمك هزينه تغذيه دانشجويان  
 كمك هزينه اياب و ذهاب دانشجويان  
 كمك هزينه تحصيلي  
 مربوط به شركت در سمينارها، برگزاري اردوها وگردشهاي علميكمك هزينه هاي   
 پرداخت انتقالي  

 هاي رفاهي  بازنشستگان حقوق، پاداش و كمك 60500
 پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين  
 حق عائله مندي، اوالد و عيدي بازنشستگان و موظفين  
 بيمه خدمات درماني بازنشستگان و موظفين  
 پرداخت بيمه درمان و مكمل بازنشستگان  
 پرداخت بيمه عمر و حوادث بازنشستگان  
 كمك هزينه ازدواج و فوت  
 شده) حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته (سهم بيمه  
 ساير كمك هاي رفاهي بازنشستگان  



122 

 شـــــــــــرح شماره  طبقه بندي

 ساير هزينه ها 70000
 ماليات 70100

 ماليات هاي سرمايه اي  
 ماليات هاي غير سرمايه اي  

 اجاره و كرايه 70200
 اجاره زمين و اراضي  
 اجاره ساختمان وساير مستحدثات  
 اجاره ماشين آالت و تجهيزات  
 كرايه لوازم و ابزار مختلف  
 اجاره وسايط نقليه  

 ساير هزينه هاي متفرقه 70300
 ...)عوارض اجباري (عوارض شهرداري، عوارض گمركي و   
 جرايمي كه توسط يك واحد دولتي براي سطوح ديگر وضع مي شود  
 ها جرايم و عوارض دادگاه  
 پرداختهاي مربوط به جبران صدمات يا لطمات ناشي از سوانح طبيعي  

  
ها، حقوق ايام تعليق كاركناني كه به اتهام جرم از كار  پرداخت به كاركنان غير شاغل (حقوق آماده به خدمت

 بركنار شده و پس از اتهام منتسبه برائت حاصل كرده اند )
 باز خريد خدمت  
 هاي جبراني ناشي از صدمات شخصي يا ملكي وارد آمده توسط واحدهاي دولتي پرداخت  
 ديون پرسنلي  
 ديون غيرپرسنلي(ديون و تعهدات مربوط به بازنشستگان و ...)  
 تجهيزاتبيمه وسايط نقليه و ساختمان و   
 بازپرداخت اصل وام و اوراق مالي اسالمي  
 حق عامليت اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسالمي  
 افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق هاي غير دولتي  
 هاي متفرقه پرداخت انتقالي ساير هزينه  

 مصرف سرمايه هاي ثابت (استهالك) 80000
 ملموس مصرف سرمايه هاي ثابت 80100

 مصرف سرمايه هاي ثابت ملموس  
 مصرف سرمايه هاي ثابت غير ملموس 80200

 مصرف سرمايه هاي ثابت غير ملموس  
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 بخش پنجم 

دستورالعمل مديريت عملكرد
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 مقدمه
 و عيني اي گونه به ها برنامه مالي تصميمات كه است اين دارد قرار عملكرد بر ريزي  مبتني بودجه وراي در كه اي انديشه
 و براي سنجش معياري و شناسايي ها، برنامه نياز مورد مالي منابع همچنين. گردد استوار اثربخشي و كارآيي برمبناي
 دولت عملكرد درباره بتوانند گذاران قانون و هم مردم هم آنگاه آيد و بدست برنامه ها با مقايسه در ها نتيجه كنترل
 عملكرد و اي بودجه تصميمات ساختن مرتبط با عملكرد بر مبتني  ريزي بودجه واقع در. باشند داشته يترروشن قضاوت
 كه نمود عنوان خالصه به طور توان مي و كند مي تقويت را مردم و گذاران قانون مقابل در دولت پاسخگويي دولت،
 .خواهد گرفت را فردي سليقه جاي ها برنامه و شخصي منافع جاي عمومي مصالح مرج، و هرج جاي انضباط

 

 مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد 
 است امروز مديريت هاي شاخه جمله از مختلف، هاي سازمان در آن به مربوط هاي روش و ها سيستم و عملكرد مديريت

 وظايف و اهداف تحقق براي را مديريت مفاهيم و اصول چارچوب در پاسخگويي قابليت و توانمندسازي بحث كه
 .كند مي دنبال اجرايي هاي برنامه قالب و سازماني
 كارايي، نظير عباراتي قالب در مختلف هاي دستگاه در عملكرد گيري اندازه و سنجش منظور به فرايندي عملكرد، ارزيابي

 وظايف و اهداف تحقق براي مديريت مفاهيم و اصول چارچوب در پاسخگويي قابليت كه است توانمندسازي و اثربخشي
 .دارد را اجرايي هاي برنامه قالب و سازماني

 كرده وكند تا به تعيين اهداف عملكردي مورد توافق كمك عملكرد استفاده مي ارزيابييريت عملكرد از اطالعات مد
و تخصيص دهد و مديران را از سياست فعلي مطلع ساخته تا مسير حركت برنامه ها را در نموده منابع را اولويت بندي 

 مي باشد. عملكرد بخشي از مديريت عملكرد ارزيابيجهت تحقق اهداف تثبيت نموده و يا تغيير دهند بنابراين 
زمينه وجود  ي سنتي و نو در ايناساسديدگاه  دو  ،متفاوتي مورد بررسي قرار داد مي توان از زوايايعملكرد را  ارزيابي
اين  .هدف قرار داده و سبك دستوري دارد را قضاوت و يادآوري عملكرد و كنترل ارزيابي شونده ،"سنتي"ديدگاه  .دارد

 ،آموزش "نو " ي گذشته بوده و با مقتضيات گذشته نيز شكل گرفته است. ديدگاهديدگاه صرفاً معطوف به عملكرد دوره
 و ارائه خدمات مشاوره اي سازمان و عملكرد آن،افراد  بهسازيبهبود و ، رشد و توسعه ظرفيت هاي ارزيابي شونده 

پذيري براي بهبود كيفيت بهينه سازي فعاليت ها و عمليات را هدف و مسئوليت ايجاد انگيزه  ذينفعان،مشاركت عمومي 
خاستگاه اين ديدگاه مقتضيات  .و تعالي سازمان تشكيل مي دهدقرار داده و مبناي آن را شناسايي نقاط ضعف و قوت 

 .توسعه پيدا مي كند ،سنجش سيستمي عملكردمدرن ، به هاي  و روش ها بوده و با استفاده از تكنيك معاصر
 
 :كند مي ارائه زير موارد در را الزم بازخورد عملكرد گيري اندازه و ارزيابي 

 صورت به شده تدوين هاي سياست شود مي مشخص شده تعيين اهداف جهت در پيشرفت ميزان پيگيري با -
 .خير يا اند شده اجرا آميزي موفقيت

 ها سياست دريافت توان مي مشتريان و كاركنان رضايت گيري اندازه همچنين و سازماني نظر مورد نتايج گيري اندازه با -
 .خير يا اند شده تدوين صحيح طور به
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 عملكرد: مديريت اهداف 
 كارايي مديريت چرخه استقرار و سازمان در امور جريان مداوم كنترل -
 ها فعاليت اصالح و ها قابليت افزايش و شكوفايي جهت در تالش و سازمان مشكالت و قوت و ضعف نقاط شناسايي -
  آينده اهداف و ها برنامه ها، فعاليت عمق و حوزه مورد در گيري تصميم بهبود -
 مصوب هاي برنامه اجراي جهت در انساني منابع و امكانات از بهتر استفاده و منابع تخصيص بهبود -
 ها برنامه عملكرد مورد در پاسخگويي ارتقاي -
 . المللي بين و ملي فضاي در پذيري رقابت و خدمات كيفي و كمي ارائه در سازمان توانمندي ارتقاي -
 

 :عملكرد مديريت مراحل 
 هاي مربوطه ها و سنجه ها در جهت تبيين و يا اصالح برنامه و خروجي استراتژي كالن، اهداف  ها، مأموريت  ها، رسالت بررسي -
 و اهداف كمي استانداردها ، معيارها برقراري و تدوين و عملكرد ارزيابي هاي شاخص تنظيم و تدوين -
  آنها اهميت لحاظ به شاخص ها وزن تعيين -
  شاخص يا بررسي روند زماني (ساليانه) آنها هر استانداردها  يا هدف هاي با واقعي عملكرد مقايسه -
 .بازخورد مكانيسم طريق از عملكرد بهبود منظور به اصالحي عمليات كارگيري به براي اقدام -

 

 دستورالعمل -1
 برنامه طراحي، براي اجرايي دستگاه هايبنابراين  ،نظام مديريت عملكرد فرايندي است تعاملي ميان واحدهاي سازماني

سازماني هستند كه عالوه  واحدخود نيازمند به  صحيح هاي عملكردشاخص تبيين ونيز عملكرد و اجراي مديريت ريزي
. توان استفاده از متخصصين داخل و خارج سازمان را نيز داشته باشند، تعامل بين واحدهاي سازمانبه بر قادر بودن 
از  .باشد بر زمان و سخت بسيار كار يك تواند مي ها آن تعيين و دارد نياز گاهيآ و تخصص هوش، به ها تبيين شاخص

از متخصصين بيرون  گردد كه دستگاههاي اجرايي كه فاقد ظرفيت هاي الزم جهت اين امر مي باشند، اينرو پيشنهاد مي
 از مجموعه خود استفاده نمايند.

آيين نامه اجرايي )  2همچنين براي آسانتر شدن و هماهنگي در انجام كار، براي دستگاه هاي اجرايي  فرآيندي در ماده (
تهيه شده است كه مي تواند به عنوان مراحل انجام كار در  1398) ماده واحده قانون بودجه سال 20بند (ج) تبصره (

 باشد: مي دستگاه هاي اجرايي استفاده شود كه به شرح زير
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  7اجراي بند (پ) ماده ( درـ 

 است: دستگاه اجرايي موظف،  1395مصوب 
 ريزي مبتني بر عملكرد خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرايي بودجه 1398ابالغي سال  هزينه اي اعتبارات -1

 .كند) و اين تصويب نامه هزينه 1/8/1397مورخ 101592كل كشور (شماره 1398مندرج در بخشنامه بودجه سال 
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در  ربط دعوت از اشخاص ذيبا و با مسئوليت باالترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف وي  كارگروهي -2
يابي و مديريت عملكرد تشكيل  هزينه ،ريزي شامل برنامهريزي مبتني بر عملكرد  سازي تمام ابعاد بودجه جهت پياده

 .شود بخش جداگانه در ساختار سازماني دستگاه اجرايي محسوب نمي كارگروهاين  دهد.
) قانون در انطباق با قانون يا مقررات تاسيس دستگاه 4هاي مندرج در پيوست شماره ( فعاليت هاي اصلي را از فعاليت -3

 ج در اسناد باالدستي احصا نمايد.اجرايي و تكاليف مندر
ها  ) قانون بودجه با ماموريت4هاي مندرج در پيوست شماره ( دستگاه اجرايي مكلف است در صورتي كه فعاليت -تبصره

و وظايف برگرفته از قانون يا مقررات تاسيس دستگاه اجرايي و تكاليف مندرج در اسناد باالدستي تطبيق نداشته باشد، 
و يا پيشنهاد اصالح در  1398) اين آيين نامه در سال 14بازبيني، تدقيق و اصالح آن ها در چارچوب ماده (نسبت به 

 اليحه بودجه سال آتي اقدام نمايد.
 شاخص هاي عملكرد مبتني بر فعاليت هاي اصلي جهت سنجش كارايي، تبيين نمايد. -4
 هاي كليدي عملكرد را جهت سنجش اثر بخشي، تبيين نمايد. اخصاهداف سازماني خود را بازنگري و بازتعريف نموده و ش -5
 جهت بهبود مستمر عملكرد و كاهش هزينه ها، فرآيند مديريت عملكرد را طراحي و اجرا نمايد.     -6

براي تشكيل  22/5/1398مورخ  272222اي به شماره  نامه مذكور، بخشنامه ) آيين2در اجراي پياده سازي بندهاي ماده (
گيري و اجراي مراحل  نامه مذكور) در دستگاه اجرايي صادر گرديد، تا قدرت تصميم آيين 2ماده  2گروه (بند كار
 سازي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد را در دستگاه اجرايي باال ببرد. پياده

نامه) خود را  آيين (فعاليت اصلي در هاي نامه مذكور، خروجي ) آيين2) ماده (3كارگروه مذكور موظف است بر اساس بند(
 ها آمده است را تبيين نمايد. بر اساس تعاريف و مفاهيم كه در بخش اول اين دستورالعمل براي خروجي

) آيين نامه، كارگروه موظف است براي هر خروجي جهت شناخت عملكرد آن حداقل يك 2) ماده (4در اجراي بند(
 شاخص و يا بيشتر تبيين نمايد. 

 

 عملكردجداول ارزيابي  -3
 ها هاي عملكرد خروجي معرفي شاخصفرم  -يك شماره جدول

 عنوان شاخص عنوان خروجي
نحوه محاسبه/فرمول 

 شاخص

بيني تحقق  پيش
مقدار شاخص در 

 سال .......

توضيح جزئي از آنچه 
شاخص عملكرد بايد 

 ارزيابي كند

دوره ارزيابي 
 شاخص
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عنوان خروجي هاي تبيين شده دستگاه اجرايي در اين ستون درج مي گردد ، اگر براي يك  عنوان خروجي: 
 .خروجي چند شاخص تهيه شده باشدعنوان خروجي در اين ستون تكرار مي شود

 عنوان شاخص هاي تعريف شده براي هر خروجي در اين ستون درج مي گردد. عنوان شاخص: 
 روش محاسبه و يا فرمول شاخص در اين ستون درج مي گردد.  نحوه محاسبه/فرمول شاخص: 
پيش بيني مقدار قابل تحقق شاخص در سال ....... در اين ستون  بيني تحقق مقدار شاخص در سال ..... : پيش 

 درج مي گردد.
توضيحات ضروري مورد نياز براي توصيف شاخص  توضيح جزئي از آنچه شاخص عملكرد بايد ارزيابي كند: 

 حي شده در جهت چگونگي  ارزيابي خروجي در اين ستون درج مي گردد.طرا
دوره نظارت و ارزيابي شاخص هاي عملكرد فعاليت اصلي (ماهيانه، سه ماهه، شش ماهه و  دوره ارزيابي شاخص: 

 يا ساالنه) در اين ستون تعيين مي گردد.
 

 تعريف شاخص هاي كليدي عملكرد -دو شماره جدول
است و در اين همين رابطه مي توانيد  يافته اختصاص اجرايي ي دستگاه  هدفها درج براي -)1(اهداف  سطرهاي• 

از قسمت دستورالعمل برنامه ساالنه  "اجرايي هاي دستگاه هاي برنامه و الزامات ها، هدف  1شماره " ازجدول
 استفاده كنيد.

دورقم سمت چپ شامل شماره كد شاخص است كه شامل چهار رقم مي باشد كه  محل درج -)2( ستون• 
 ....)و دورقم سمت راست سريال آن است.10،11......01،02هدف(

 عنوان شاخص كليدي عملكرد درج مي گردد -)3( ستون• 
 درج فرمول محاسبه شاخص   –) 4(  ستون• 
 منابعي  از سازمان كه  اطالعات مورد نياز براي محاسبه شاخص از آنجا استخراج مي گردد  درج -)5(  ستون• 
 درج واحد شاخص –) 6(  ستون •
 شاخص مربوطه از زماني دوره آن در توان مي كه است شاخص از انتظار مورد زماني دوره درج –) 7(  ستون •

 .نمود گيري گزارش
 

 كليدي عملكردشاخص  اطالعات -سه شماره جدول
 ) در اين ستون ها جايگذاري مي گردد.2اطالعات مورد نياز از جدول(  -)3تا ()1( ستون • 
هدف شاخص (عددي است كه مطلوبيت شاخص نشان مي دهد واز برنامه ريزي استراتژيك سازمان  درج -)4( ستون •

 يا برنامه پنجساله استخراج گردد)
 بشود صد برابر  ها وزن مجموع كه بطوري شود مي درج شاخص ها از يك هر وزن -)5( ستون •
 بيني درج گردد. مقدار بصورت پيش 98بصورت عملكرد و سال  97تا سال  95مقادير شاخص از سال  -)9( تا) 6( هاي ستون •
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 تعريف شاخص هاي عملكرد-جدول شماره دو

 :1هدف  

 كد شاخص
عنوان شاخص كليدي 

 عملكرد
 فرمول محاسبه شاخص

منابع استخراج اطالعات مورد 
 نياز براي محاسبه شاخص

واحد 
 شاخص

دوره محاسبه 
 شاخص

2 3 4 5 6 7 

      

      

 :2هدف 

            
 :3هدف 

      

 

 جدول اطالعات شاخص كليدي عملكرد -جدول شماره سه

كد 
 شاخص

 عنوان شاخص كليدي عملكرد
واحد 
 شاخص

هدف 
 شاخص

وزن 
 شاخص

 مقادير شاخص

 98سال 97سال 96سال 95سال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    
 

    

    
 

    

    
 

    

 100 جمع
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 ييشاخص كارا
عملكرد  يريتبا استفاده از مد يياجرا يدر دستگاهها يور بهره يشبر عملكرد افزا يمبتن يزير از اهداف بودجه يكي

شاخص  يريگ بر عملكرد اندازه يمبتن يزير كنندگان از بودجه استفاده  يمهم برا يها از شاخص يكي ينباشد، بنابرا يم
 .ستا ييدستگاه اجرا يو بهره ور ييكارا
 يجمهور يو فرهنگ ي،اجتماعيقانون برنامه ششم توسعه اقتصاد 5بر اساس بند ب ماده  يياجرا يها دستگاه ينرواز ا

وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي خود (با  گيري كارايي و بهره مكلف هستند نسبت به اندازه يرانا ياسالم
 يند.به سازمان برنامه و بودجه اعالم نما سال يمهوري ) اقدام و تا ن تأييد سازمان ملي بهره
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 بخش ششم 

هاي طراحي يا الزامات و نيازمندي
ريزي افزاري بودجه تهيه سيستم نرم

مبتني بر عملكرد
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 مقدمه -1

بندي بهينه  به دنبال اولويت "2مديريت براي نتايج"به عنوان زير سيستم نظام  "1ريزي مبتني بر عملكرد نظام بودجه"
هاي اجرايي با  بهبود اثربخشي و كارايي منابع بودجه اي از طريق تقويت پيوند بين اعتبارات دستگاههاي دولت و  هزينه

 و روشهاعملكرد آنها مي باشد. بر اساس تعريف صندوق بين المللي پول، بودجه ريزي مبتني بر عملكرد عبارت است از: 
 طريق از آنها پيامدهاي و ها خروجي با را اجرايي هاي دستگاه به يافته تخصيص اعتبارات بين ارتباط كه سازوكارهايي
ريزي مبتني بر عملكرد،  به عبارت ديگر، نظام بودجه .سازدمي تقويت ، منابع تخصيص در عملكردي اطالعات بكارگيري

از اطالعات عملكرد مالي (قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات) و اطالعات عملكرد غير مالي (شاخص هاي عملكرد 
 ها)، براي برقراري پيوند بين بودجه و نتيجه استفاده مي كند. ها و فعاليت رنامهب

 بنابراين نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد بايد شامل عناصر كليدي زير باشد:
 ريزي (تهيه برنامه ساالنه دستگاه هاي اجرايي) برنامه 
 مندرج در برنامه ساالنه دستگاه هاي اجرايي) يابي (محاسبه قيمت تمام شده واحد هريك از فعاليت هاي هزينه 
مديريت عملكرد (ارزيابي و بهبود شاخص هاي عملكرد برنامه ها و فعاليت هاي مندرج در برنامه ساالنه  

 هاي اجرايي) دستگاه
ل دستورالعم"الزم به ذكر است براي هر يك از عناصر فوق الذكر، دستورالعمل مجزايي تهيه شده است كه تحت عنوان 

 ابالغ مي گردد.  1398به پيوست بخشنامه بودجه سال  "ريزي مبتني بر عملكرد اجرايي بودجه
 

 ريزي مبتني بر عملكرد الزامات قانوني و حقوقي استقرار نظام بودجه -2

 هاي آن و آيين نامه و دستورالعمل 1381  قانون بودجه سال 4ب تبصره بند  2جزء  

 هاي آن و آيين نامه و دستورالعمل 1382  بودجه سالقانون  4بند ب تبصره  2جزء  

 هاي آن قانون برنامه چهارم توسعه و آيين نامه و دستورالعمل 144ماده  

 قانون برنامه چهارم توسعه 138ماده  

 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه آن 16ماده  

 صرفهاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در اصالح الگوي م سياست 10بند  

 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور7بند(پ)ماده( 

 1392ريزي عملياتي پيوست بخشنامه بودجه سال  دستورالعمل بودجه 

 1393ريزي عملياتي پيوست بخشنامه بودجه سال  دستورالعمل بودجه 

 1394دستورالعمل هزينه يابي پيوست بخشنامه بودجه سال  

                                                           
١- performance based budgeting 
٢- managing for results 
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 1395بخشنامه بودجه سال دستورالعمل هزينه يابي پيوست  

 1396بودجه ريزي مبتني بر عملكرد پيوست بخشنامه بودجه سال  دستورالعمل اجرايي 

 1397بودجه ريزي مبتني بر عملكرد پيوست بخشنامه بودجه سال  دستورالعمل اجرايي 

 1398بودجه ريزي مبتني بر عملكرد پيوست بخشنامه بودجه سال  دستورالعمل اجرايي 
 

 هدف اصلي  -3

ريزي مبتني بر عملكـرد عبـارت    افزاري بودجه هاي طراحي يا تهيه سيستم نرم اصلي از تدوين الزامات و نيازمنديهدف 
هـا   تعيين حداقل الزامات و نيازمنديهاي سيستم نرم افزاري بودجه ريزي مبتني برعملكرد به همراه تحليـل داده از: است 

گونه اي كه دستگاه هاي اجرايي بتوانند بر اين اساس، درخواست طرح پيشنهادي وخروجي هاي مورد انتظار مربوطه به 
) RFP .مورد نظر خود را براي طراحي يا تهيه سيستم نرم افزاري بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تهيه و تدوين نمايند ( 

 نيز مد نظر مي باشد: زيراهداف فرعي در اين راستا 
در سيستم نـرم افـزاري    » مديريت عملكرد«و » يابي هزينه «، »ريزي برنامه« نظام هاي يكپارچهنهادينه كردن  

 بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي
 ريزي مبتني بر عملكرد. بودجهافزاري  سيستم نرم افزاري دستگاه اجرايي با هاي نرم ايجاد هماهنگي و ارتباط بين سيستم 
اجرا و نظارت بر عملكرد اعتبارات دستگاه اجرايي با رويكرد بودجه ريزي مبتني ، تصويب، پيش بينينظام  تقويت 

 بر عملكرد.

كمك به توزيع بهينه اعتبارات بين واحدهاي مجري تابعه در دستگاه اجرايـي بـر مبنـاي تفاهمنامـه عملكـردي       
 منعقده با آنها

مورد نياز بـه منظـور    مديريتي هاي گزارشتوليد و سيستم عملكرد طراحي نظام اطالعات بودجه ريزي مبتني بر 
 هاي دستگاه هاي اجرايي افزايش كارايي و بهبود مديريت هزينه

 

 اي از تعاريف عناصر كليدي نظام بودجه ريزي مبتني برعملكرد  خالصه -4
حاصـل  » عملكردمديريت « و »يابي هزينه« ،»ريزي برنامه«ريزي برمبناي عملكرد از تلفيق سه عنصر اصلي نظام بودجه

 : گردد اي از تعاريف هر عنصر همراه با مدل مفهومي آن ارائه مي در ادامه خالصه ت.شده اس
اهـداف و  «: در برنامه ريزي الزم است با بررسي اسناد باالدستي از جمله برنامـه پـنج سـاله توسـعه ،    ريزي برنامه 

هـاي   برنامه هـا، فعاليـت هـا، سـنجه    «، »ها و اقدامات اجرايي سياست«، »الزامات و راهبردها«، »هاي كلي سياست
 يين گردد. در قالب برنامه ساالنه دستگاه هاي اجرايي تع» اهداف كمي«عملكرد و نيز 
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 تشريح شده است.»دستورالعمل تهيه برنامه ساالنه«در الزم به ذكر است مفاهيم اجرايي برنامه ريزي 

مراكـز هزينـه/   «، »هاي هزينه و محرك هزينـه  سرفصل حساب«يابي اطالعات پايه شامل  : در هزينهيابي هزينه 
آوري  و غيـره جمـع  » هاي فعاليت فعاليت ها و محركبرنامه هاي اجرايي و سنجه هاي عملكرد/ «، »مراكز فعاليت

گـردد.   دست آمده محاسـبه مـي   بر مبناي اطالعات به »شده فعاليت هزينه برنامه / قيمت تمام«. پس از آن گردد مي
 يابي در شكل زير ارائه شده است. مراحل كلي فرايند هزينه
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بيـان  » دستورالعمل هزينه يـابي فعاليتهـا  «هاي مربوطه درالزم به ذكر است كه مفاهيم هريك از اطالعات پايه  و فرم 
 .شده است

» نتايج «و » خروجي» ,« ورودي« : در مديريت عملكرد الزم است شاخص هاي عملكردي  مديريت عملكرد 
 تدوين گردد. » اثربخشي« و » كارايي«، »صرفه اقتصادي«به ترتيب براي ارزيابي 

 .بيان شده است» دستورالعمل مديريت عملكرد«پايه  و فرم هاي مربوطه در اطالعاتالزم به ذكر است كه مفاهيم هريك از 
 

 ريزي مبتني بر عملكرد ها در سيستم نرم افزاري بودجه روابط بين زير سيستم-5 

 در شكل زير خروجي هاي هر زير سيستم و روابط بين آنها  تعيين گرديده است.
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 ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي افزاري بودجه سيستم نرمهاي مورد انتظار از  خروجي -6

ريـزي،   سازي سه عنصـر برنامـه   بايست قادر باشد از طريق يكپارچه ريزي مبتني بر عملكرد مي افزاري بودجه سيستم نرم
بخشـنامه بودجـه   ربزي مبتنـي برعملكـرد منـدرج در پيوسـت       يابي و مديريت عملكرد مطابق دستورالعمل بودجه هزينه
 هاي زير را توليد نمايد. ، خروجي1398

 ها و اقدامات اجرايي دستگاه اجرايي گزارش اهداف، الزامات و راهبردها، سياست .1

هاي عملكرد و اهداف كمي مربوطه در دستگاه اجرايـي بـه تفكيـك واحـدهاي      ها، سنجه ها، فعاليت گزارش برنامه .2
 مجري تابعه

 هاي دستگاه اجرايي به تفكيك واحدهاي مجري تابعه قيمت تمام شده واحد هر يك از فعاليتها و  گزارش هزينه برنامه .3

هاي دستگاه اجرايي براي  گزارش پيش بيني هزينه برنامه ها و پيش بيني قيمت تمام شده واحد هر يك از فعاليت .4
هـاي بـال    يت ظرفيـت اي، مـدير  هـاي بودجـه   سال بودجه به تفكيك واحدهاي مجري تابعه با توجه به محدوديت

 استفاده در دستگاه هاي اجرايي، ميزان هزينه هاي ثابت، اجتناب ناپذير و متغير و غيره

 گزارش اعتبارات برنامه ها و فعاليت ها دستگاه اجرايي به تفكيك واحد هاي مجري  .5
 گزارش عملكرد دوره اي دستگاه اجرايي به تفكيك واحد هاي مجري .6

فاهمنامه عملكردي دستگاه اجرايي با سازمان برنامـه و بودجـه و امكـان تخصـيص بـر      توليد اطالعات مورد نياز ت .7
 مبناي عملكرد دستگاه اجرايي

نامه عملكردي دستگاه اجرايي با واحدهاي مجري تابعه و امكان تخصيص بر مبناي  توليد اطالعات مورد نياز تفاهم .8
 عملكرد واحدهاي مجري

 هاي دستگاه اجرايي  به تفكيك واحدهاي مجري مراكز هزينه و فعاليتگزارش فصول و اقالم هزينه به تفكيك  .9

 هاي دستگاه اجرايي به تفكيك واحدهاي مجري بيني فصول و اقالم هزينه به تفكيك مراكز هزينه و فعاليت گزارش پيش  .10
هـاي  ها و كاهش قيمت تمام شـده واحـد هـر يـك از فعاليـت       گزارشات متنوع مديريتي به منظور مديريت هزينه .11

 دستگاه اجرايي به تفكيك واحدهاي مجري با هدف افزايش كارايي

ريزي مبتني  افزاري بودجه سيستم نرم) RFP درخواست طرح پيشنهادي (هاي اجرايي موظفند در طراحي  دستگاه  :توجه
 هاي خود را نيز بيان نمايند. بر عملكرد، عالوه بر موارد فوق الذكر ساير الزامات و نيازمندي

 
 ريزي مبتني بر عملكرد افزاري بودجه هاي فني سيستم نرم قابليت -7

هـاي اداري و مـالي و نيـز     ريزي مبتني بر عملكـرد بايـد قابليـت تبـادل اطالعـات بـا سـامانه        افزاري بودجه سيستم نرم
كشور را كـه  هاي سامانه جامع بودجه سازمان برنامه و بودجه  Web Serviceهاي اختصاصي دستگاه اجرايي و  سامانه

 شود، داشته باشد. ها و فناوري اطالعات سازمان تعيين مي مشخصات و نحوه بكارگيري آنها توسط مركز توسعه سيستم
 



139 

 

ود سال ) ٥ماره ( ت   ١٣٩٩نا 
ه و   مل  ورا ود  د

یر و   ، بانکی دو
ه  دو ی وا فا سات ا و
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 قسمت اول
 

 تعريف اصطالحات و مفاهيم 

هاي بودجهسرفصل
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 مقدمه
دولتي تبديل   هاي دولتي و آن دسته از مؤسسات انتفاعي كه هنوز به شركت اين دستورالعمل براي تنظيم بودجه شركت

 تهيه شده است.» فرم عمومي بودجه«اند در قالب  نشده
هـاي مربـوط    ها با رعايت كليات دستورالعمل فوق در قالب فرم ها و بانك اي، بيمه منطقهاي، برق  هاي آب منطقه شركت

 بيني بودجه خود اقدام خواهند كرد. كه يك نمونه از آنها در اين دستورالعمل گنجانده شده است نسبت به پيش
بسـته بـه دولـت براسـاس     هـا و مؤسسـات انتفـاعي وا    اي شـركت  هاي سرمايه هاي تملك دارايي براي تهيه بودجه طرح

اي كه يك نسخه از آن جداگانه ارائه شـده اسـت،    هاي سرمايه هاي تملك دارايي دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه طرح
 اقدام خواهد شد.

به منظور شفافيت حقوق و مزاياي كاركنان، اعم از كارمندي و كارگري، اصالحاتي براي ارائه اقالم مربوط داده شده، لذا 
طبق مفـاد  هاي تعريف شده نسبت به ارائه حقوق و مزاياي كاركنان اقدام شود. ضمناً  است بر اساس زيرفصلضروري 

كل كشور، مبناي محاسبه هزينه هاي پرسنلي، اطالعات  1398قانون بودجه سال  2بند (ط) تبصره  5جزء 
ر آن سامانه، امكان درج كاركنان ثبت شده در سامانه كارمند ايران است و در صورت عدم ثبت اطالعات د

 .هزينه پرسنلي وجود نخواهد داشت
ريزي مبتني بر عملكرد و ارائه بودجه بر مبناي بهاي تمام شده منطبـق بـر اهـداف و     به منظور اجراي مرحله اول بودجه

ها، درج اطالعـات كامـل در بخـش نهـم ايـن       هاي اصلي در چاجوب اساسنامه برنامه ساالنه در حيطه وظايف و فعاليت
 دستورالعمل حائز اهميت است. 

 

 درآمدهابيني  بخش اول: پيش

هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت يكي از عوامل اصلي بودجه آنها است، زيرا بودجـه زمـاني    درآمد شركت
هاي هر دستگاه نيـز   بيني درآمدها دقت كافي شده باشد. دقت در برآورد هزينه به واقعيت نزديك خواهد بود كه در پيش
بيني عوامل مربوط  تر از پيش بيني عوامل درآمد مشكل چون تشخيص و پيش حائز اهميت فراوان است، با اين تفاوت كه

در ايـن امـور حـداكثر      هاي دقيق به هزينه است بايد در برآورد درآمد دقت بيشتر معمول شود و از آمارهاي الزم و روش
 استفاده به عمل آمد.

هـاي صـحيح و    ي توليدي يا خدمات خود از روشبنابراين هر دستگاه بايد به مقتضاي روش كار و فعاليت و نوع كاالها
بيني درآمدها استفاده و اين امر را طي سه مرحله مطالعه و بررسي نمايـد و براسـاس نتـايج حاصـل      قابل قبول در پيش

 بيني كند. درآمدهاي خود را در سال بودجه پيش
اي اول الي هشتم اين دستورالعمل بـه فـرم   ه جهت رعايت اختصار و اجتناب از تكرار و اشتباه، چنانچه در هر يك از بخش

 .منضم به صورتجلسه مجمع عمومي يا شورايعالي بودجه است 2منظور همان فرم شماره اشاره شده باشد،  2ضميمه شماره 
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 مرحله اول
مرحله گيرد. در اين  هاي قبل مورد استفاده قرار مي آمار فروش و عوامل متشكله درآمدها در سال عملكرد و عملكرد سال

بيني  نكته بسيار مهم اين است كه منظور فقط اتكا به ارقام عملكرد و چند درصد كم يا زياد كردن اين ارقام جهت پيش
هاي برنامه دستگاه و موفقيت آن مورد تجزيه و تحليل  ميزان فروش نيست، بلكه بايد عملكرد از جهت حصول به هدف

نامه در سال عملكرد، شركت از عوامل توليد حداكثر استفاده را كرده اسـت  قرار گيرد و معلوم شود كه در زمان اجراي بر
هاي داخلي از نظر سازمان يا عامل خارجي بوده است. مثالً اگر بروز آفت پنبه در سال  يا نه؟ و احياناً دچار چه محدوديت

ارزه شـده باشـد براسـاس    عملكرد باعث نقصان كلي در محصول پنبه كشور شده و سپس طي عملياتي با آفت مزبور مب
ها يـا   بيني نمود. اين محدوديت هاي بعد شركتي را كه مسئول امور پنبه است پيش توان درآمد سال چنين عملكردي نمي

ها يا تصميمات دولت و عوامل ديگري از اين قبيل باشد بايـد مـورد بررسـي     امكانات اگر در زمينه بازار يا نوسان قيمت
 دقيق و كامل قرار گيرد.

 مرحله دوم
گيـرد.   در اين مرحله تغييراتي كه در سال جاري و بر اثر اجراي بودجه در توليد و فروش مؤثر است مورد بررسي قرار مي

 توان مطالعه كرد: اين تغييرات را در سه زمينه مي
 ش به وجود آمده است.هاي فرو الف) تغييراتي كه در عوامل داخلي دستگاه از نظر نيروي انساني، مديريت، روش توليد و روش

هاي توسعه و نوسازي وسايل توليـد در سـال جـاري بـه      هاي جديد و اجراي برنامه گذاري ب) تغييراتي كه بر اثر سرمايه
 وجود آمده است.

هـاي جديـد دولـت و     ها و آثار تصميمات و سياست پ) تغييرات عوامل خارجي دستگاه از نظر بازار فروش، نوسان قيمت
 در ميزان توليد و فروش مؤثر است. ساير عواملي كه

بينـي   توان در حدود امكانات در قالب اعداد در محدوده اجراي بودجه ششماهه اول سـال و پـيش   آثار اين تغييرات را مي
اجراي بودجه در ششماهه دوم سال جاري مطالعه كرد و نتايج حاصله را با توجه به ثابت ماندن شرايط در بودجـه سـال   

 توجه قرار داد.بعد نيز مورد 

 مرحله سوم
هاي شركت در توسـعه يـا    هاي سال بودجه و تعيين سياست كلي و برنامه در اين مرحله با توجه به امكانات و محدوديت

 آيد. بيني فروش به عمل مي هاي آن، پيش تحديد فعاليت
توليدي آن تا   شركت و فعاليت هاي مرحله اول و دوم شناسايي نسبتاً كاملي از وضع بدين ترتيب طي مطالعات و بررسي

بيني فروش در سال بودجه تا حدود امكان واقعي و صـحيح باشـد    آيد و براي اينكه پيش ابتداي سال بودجه به دست مي
 توان از ساير عواملي كه در ميزان توليد و فروش شركت مؤثرند به شرح زير استفاده كرد: مي

 هاي آن از نظر ركود يا رونق اقتصادي. شور در سال بودجه و توجه به گرايشبيني وضع عمومي اقتصادي ك الف) مطالعه پيش
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ب) بررسي وضع بازار به صورت يك مطالعه همه جانبه و مبتني بر واقعيت موجـود كـه در آن ميـزان، قيمـت و محـل      
 شود. فروش كاال يا خدمات توليدي تعيين مي

در نظر است در جهت افزايش بـازده آن و اسـتفاده از فنـون جديـد در     پ) مطالعه اوضاع داخلي شركت با توجه به تدابيري كه 
 آالت و ابزار توليد از طرف ديگر اتخاذ گردد. اي در ترميم و توسعه ماشين هاي سرمايه توليد از يك طرف و نتايج هزينه

مكن است دولـت  ت) مطالعه و ارزيابي تصميمات و مصوبات مجلس يا دولت بر روي فعاليت شركت، به اين معني كه م
ها را محدود نمايد، واحد جديدي تأسيس يـا   تصميم گرفته باشد از يك صنعت حمايت كند، يا دامنه يك رشته از فعاليت

واحدي را منحل كند، يا يك رشته از صنايع دولتي را به بخـش خصوصـي واگـذار كنـد. در صـورتي كـه تصـميمات و        
 اثر گذارد اين اثر بايد مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيرد.  اهمصوبات دولت به نحوي از انحاء بر فعاليت دستگ

كند. الزم  المللي پيدا مي هاي بين ث) در مواردي كه رشته تخصصي و كاالي توليدي ارتباطي با بازارهاي جهاني و قيمت
اني خارجي در زمينه كاالي المللي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و آمار بازرگ ها در بازارهاي بين است         كه قيمت

 مذكور مورد مطالعه و توجه   قرار گيرد.
هاي مختلفي وجود دارد  بيني درآمد در واحدهاي اقتصادي، روش با توجه به آنچه خاطر نشان شد به طور كلي براي پيش

 شود. اي از آنها اشاره مي كه ذيالً به پاره
بيني درآمد شركت از يك يا چند روش زيـر   صورت امكان در پيش توانند در ها و مؤسسات انتفاعي مي هر يك از شركت

 استفاده نمايند.
 هاي قبل روند سال .1
 هاي زماني تجزيه و تحليل سري .2
 ها تجزيه و تحليل همبستگي .3
 گيري نمونه .4
 تخمين كارشناسان رشته مربوط .5
 نتايج تجربي حاصل از مطالعات تطبيقي .6

بيني درآمدها مورد استفاده قرار گيرد و قبالً به اختصار بـه آن   براي پيشتواند  هاي مذكور مي عوامل مهمي كه در روش
 اشاره شد به شرح زير است:

توليد و درآمد ملي و تركيب آن، درآمد سرانه، افزايش قيمت، جمعيت و تركيـب سـني آن، عوامـل    الف) عوامل خارجي: 
 هاي مالي و پولي و غيره. ، قوانين، سياستهاي بخش دولتي و خصوصي، وضع اشتغال كيفي در بازار، روند فعاليت

گذاري، امكانات فروش، فروش فصلي، فروش ماهانه،  هاي توسعه، سياست قيمت ظرفيت توليد، برنامهب) عوامل داخلي: 
 امكانات مالي و غيره.

سـت. انتخـاب   بيني درآمد يك شركت مورد توجه قرار گيرد، انتخاب واحد كـار ا  از جمله مسائل ديگري كه بايد در پيش
هاي قند، يك مترمربـع فـرش در    واحد كار در واحدهاي توليدي نسبتاً آسان است. مثل توليد يك كيلو شكر در كارخانه
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اي و امثال آن. در واحدهاي خدماتي با توجه به نوع  هاي برق منطقه شركت فرش يا يك كيلوات ساعت برق در شركت
 آهن. در راه تن ـ كيلومتر باريا  نفرـ مسافركرد مثل  توان چنين واحدي را انتخاب فعاليت شركت مي

تـوان يـك    به اين ترتيب طي مطالعه و بررسي عوامل مختلف داخلي و خارجي كه در فعاليت شـركت مـؤثر اسـت مـي    
شناسايي كامل كه متكي بر آمار و ارقام باشد از وضع آن بـه دسـت آورد و ميـزان توليـد و فـروش را در سـال بودجـه        

بخـش   1آيد در گزارش توجيهي درآمدها (ضميمه شماره  نمود. حاصل مطالعاتي كه در اين زمينه به عمل مي بيني پيش
فصـل هشـتم منتقـل     2شود، سپس نتيجه اين مطالعات در قالب ارقام و اعداد بـه ضـميمه شـماره     هشتم) منعكس مي

داراي سه قسمت براي سال عملكـرد، سـال    بيني درآمدها شامل كليه اجزاء متشكله آن است و ضمناً شود. فرم پيش مي
هاي مقدار، نرخ واحد، مبلـغ كـل وجـود دارد. در فـرم      باشد. در هر يك از اين سه قسمت ستون جاري و سال بودجه مي

 بيني درآمدها محل كافي براي برآورد فروش كاال و خدمات مختلف وجود دارد.  پيش
ت يا كاالهايي كه منتج و منطبق با اساسنامه و موضوع فعاليـت  كليه موارد مربوط به فروش محصوال 10100در رديف 

 شود. اي كه منبعث از اسناد باالدستي است درج مي شركت هستند و بر اساس برنامه ساالنه
مربوط به فروش محصوالت يا كاالهايي كه در انطباق با اساسنامه و موضـوع فعاليـت شـركت     10200همچنين رديف 

 باشد.  وميت محصوالت يا كاالهاي اصلي قرار دارند، ميليكن خارج از شمول عم
اند  درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات كه در راستاي موضوع فعاليت شركت و اساسنامه مشخص گرديده 10300در رديف 

 درج خواهد شد.
آن بايد در رديف در صورتي كه درآمدهاي ديگري وجود داشته باشد كه به هيچ يك از تقسيمات باال مربوط نشود ارقام  

 و بر حسب انواع آن منظور شود.» ساير درآمدها« 10400
بخش هشتم، حاصل جمع عوامل مذكور بـه   2و  1هاي ضميمه  پس از توجيه، تفكيك و تفصيل درآمدهاي فوق در فرم

 گردد. منضم به صورتجلسه مجمع عمومي يا شورايعالي، منتقل مي 2فرم ضميمه شماره 
 

 تمام شدهبخش دوم: قيمت 

تواند مورد استفاده واحدهاي صنعتي، بازرگاني و خدماتي قرار گيـرد.   مطالبي كه در بخش اول مورد بحث قرار گرفت مي
لكن در برآورد قيمت تمام شده كاالي فروش رفته يا خدمات انجام شده وضع بكلي متفاوت است. در واحدهاي بازرگاني 

رسد، در صورتي كه در واحدهاي صنعتي و توليدي مواد  اوليه به فروش مي معموالً كاالي خريداري شده به همان شكل
 شود. كند و به صورت محصوالت گوناگون به بازار عرضه مي اوليه تغيير شكل پيدا مي

بيني قيمت تمام شده كاالي فروش رفته به ترتيب در واحدهاي توليدي و بازرگـاني   در اين بخش به اختصار نحوه پيش
هاي خـدماتي مـورد بحـث     بيني قيمت تمام شده خدمات انجام شده در سازمان شود و در قسمت آخر پيش شرح داده مي

 گيرد. قرار مي
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 الف) برآورد قيمت تمام شده كاالي فروش رفته در واحدهاي توليدي
عوامـل زيـر    ها در دوره بودجه براسـاس  در برآورد قيمت تمام شده كاالي فروش رفته بايد ميزان توليد كاال و موجودي

 بيني شود: پيش
 فروش كاال -1
 ها موجودي -2
 ظرفيت توليد -3

هـاي اول دوره و تعيـين ميـزان الزم     بينـي ميـزان فـروش و موجـودي     در اين مورد بايد با استفاده از نتايج حاصل از پيش
مود. هرگاه مجموعـه  آيد با ظرفيت توليد مقايسه ن موجودي در پايان دوره، ميزان توليد را كه از محاسبه مذكور به دست مي

 شود. ارقام به دست آمده كمتر يا در حدود ظرفيت توليد باشد بودجه توليد به ترتيبي كه بعداً تشريح خواهد شد تهيه مي
اي پيـدا   در صورتي كه مقدار يا تعداد واحدهاي كاال كه بايد توليد شود متجاوز از ظرفيت توليد باشد موضوع شكل تـازه 

مطالعات ديگري در زمينه توسعه يا تكميل تأسيسات است و در جاي خود به آن اشاره خواهـد شـد.   كند كه مستلزم  مي
 بديهي است چنانچه از ظرفيت كامل استفاده نشود عوامل محدودكننده بايد توضيح داده شود.

اري قيمت تمام شده در اين مرحله چون برآورد هزينه توليد كاال ضروري است طبعاً در هر واحد توليدي كه در آن حسابد
كند هزينه توليد را براي مقدار كااليي كه بايـد   توان با استفاده از اطالعاتي كه واحد حسابداري تهيه مي مستقر باشد مي

 توليد شود به دست آورد.
از طريق توان هر يك از اقالم هزينه توليد را  براي برآورد هزينه توليد در صورتي كه استانداردهايي تعيين شده باشد مي

ها كه هنـوز حسـابداري قيمـت     هاي استاندارد به دست آورد. در بعضي از سازمان حاصل ضرب واحدهاي توليد در قيمت
 تمام شده تا اين پايه پيشرفت نكرده است بايد برآورد هزينه توليد با توجه به مقادير توليد تهيه شود.

راساس محاسبه تمام اقالم به دست آورد و آنگاه نتايج حاصله را با توان هزينه توليد را ب براي بررسي بودجه استاندارد مي
ضرب استانداردها در واحد توليد مقايسه كرد و در صورت لزوم در تصحيح برآوردها اقدام نمود. به عنوان  جمع كل حاصل

آن را با نتايج حاصـله از  مثال بايد بودجه يكساله دستمزد كارگران را با توجه به تغييرات احتمالي محاسبه كرد و مجموع 
بيني ساخت كاال كـه قـبالً ميـزان     هاي توليد بايد از مرحله پيش بيني و برآورد هزينه استانداردها مقايسه كرد. براي پيش

قابل فروش آن معلوم شده است شروع كرد و به ترتيب هزينه هر يك از عوامل قيمت تمام شده را به شرح زير محاسبه 
 ثبت نمود. هاي بودجه و در فرم

 موجودي مواد اوليه در ابتداي دوره  -20100
اي كه در پايـان سـال    بيني بودجه) عبارت است از ميزان مواد اوليه موجودي مواد اوليه در ابتداي دوره بودجه (دوره پيش

اسـاس سـوابق   جاري باقي خواهد ماند. ميزان مواد اوليه كه بايد در پايان هر سال در واحدهاي توليدي موجـود باشـد بر  
بيني كارشناسـان و مسـئولين واحـدهاي     آيد يا براساس پيش هاي معمول در شركت به دست مي قبلي يا از طريق روش

 شود. مربوطه تعيين مي
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هـاي معمـول بـه     ارزش موجودي مواد اوليه سال بودجه از حاصل ضرب ميزان مواد اوليه در نرخ واحد كـه براسـاس روش  
هد شد. در صورتي كه مواد اوليه موجود متنوع باشد بايد صورتي از انواع و ارزش هر يك از آنها بيني خوا آيد، پيش دست مي

 شود. منظور مي 2فرم ضميمه شماره  20100ضميمه بودجه پيشنهادي شود. رقم موجودي ابتداي دوره در مقابل رديف 

 خريد طي سال-20200
 شود. هاي اول و آخر دوره و ميزان توليد تعيين مي با توجه به موجودي ميزان مواد اوليه كه در سال بودجه خريداري خواهد شد

هاي مذكور در باال به دسـت   برآورد ارزش مواد اوليه خريداري براساس مقادير به دست آمده ضرب در نرخ واحد كه طبق روش
منظـور   20200ذيـل رديـف    2بيني و برحسب آنكه خريدها از داخل يا خارج كشور باشد در فرم ضـميمه شـماره    آيد پيش مي
 شود. در صورتي كه مواد اوليه متنوع باشد بايد صورت ريز آن و ارزش هر يك در ضميمه بودجه پيشنهادي شود. مي

هاي بيمه و كارمزد  هاي گمركي، ترخيص و همچنين هزينه پس از تعيين ارزش مواد اوليه بايد كرايه حمل و نقل، هزينه
نقل شود، به اين  2فرم ضميمه شماره  20200هاي مربوط به رديف  ا برآورد شده، در ستونه بانكي مربوط و ساير هزينه

 آيد. ترتيب از جمع ارزش موجودي مواد اوليه در ابتداي دوره و خريد طي سال، مواد اوليه آماده براي مصرف به دست مي

 موجودي مواد اوليه در پايان دوره -20300
يد در آخر سال نگهداري گردد قبالً ضمن برآورد خريد مواد اوليه طي سال بـرآورد شـده   مقدار موجودي مواد اوليه كه با

هاي معمول در دستگاه برآورد و ذيل رديـف   است. حال بايد   ارزش مواد اوليه موجود در آخر سال بودجه براساس روش
ره متنوع باشد بايد صـورتي از انـواع   منظور     شود. چنانچه مواد اوليه موجود در پايان دو 2فرم ضميمه شماره  20300

 مواد اوليه و ارزش هر يك ضميمه بودجه پيشنهادي شود.
 بهاي تمام شده مواد اوليه مصرف شده

شود ارزش مواد اوليه موجود در ابتداي دوره با خريد طي سـال جمـع    بودجه مالحظه مي 2به طوري كه در فرم ضميمه شماره 
 آيد. مواد اوليه در پايان دوره، بهاي تمام شده مواد اوليه مصرف شده به دست مي شود و پس از كسر ارزش موجودي مي

 دستمزد و مزاياي كارگران -20400
مقصود از دستمزد و مزاياي كارگران در هزينه . مستخدميني دائمي است كه تابع قانون كار هستندمنظور از كارگران، 

شـود. ايـن ارزش از جمـع دسـتمزد كـارگران و       ر امر توليد انجام ميتوليد عبارت  است از جمع ارزش ريالي كاري كه د
قسمت اصـلي زيـر    5به  3آيد. كدهاي مربوط به حقوق و مزاياي مندرج در ضميمه شماره  مزاياي مختلف به دست مي

هـاي دولتـي تحـت ايـن عنـاوين       قابل تقسيم است و در فرم مربوط به صورتجلسات بودجه و سـامانه بودجـه شـركت   
 بندي شده است:  طبقه

دستمزد و مزايا: دستمزد ماهانه، پايه سنواتي، حق مسكن، كمك هزينه مصرفي خانوار (بن خواروبـار)، حـق اوالد و    .1
العاده ويژه، حق سرپرستي، حق شيفت و سختي كار، حـق بـدي آب و هـوا،     مندي، حق تخصص و جذب، فوق عائله
 ريسا ت،يمأمور ،ييالعاده كارا فوق
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 يهـا  كمك،يلي(پاداش تحصـ  ريسا ،يبهداشت يكمكها ت،يحق مأموررفاهيات: هزينه غذا، اياب وذهاب، مهدكودك،  .2
 ..).و ينقد

 اضافه كار .3
 و پاداش يديع .4
 بيمه و بازنشستگي سهم كارفرما  حق .5

نباشد بايد خالصـه فهرسـت   در صورتي كه برآورد ميزان دستمزد و مزايا از طريق استفاده از استاندارد واحد هزينه توليد مقدور 
نقـل شـود.    2هاي آن به رديف مربوط به فرم ضميمه شماره  دستمزد و مزاياي كارگران مورد نياز در فرمي ثبت و جمع ستون

 فهرست مذكور بايد شامل دستمزد و مزاياي كارگران در سال جاري باشد و تغييرات سال جاري را نيز نشان دهد.

 دانحقوق و مزاياي كارمن -20500
يا پيماني است كـه تـابع قـانون مـديريت خـدمات كشـوري يـا مقـررات          مستخدميني رسميمنظور از كارمندان، 

حقوق و مزاياي كارمندان در هزينه توليد عبارت است از حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر . استخدامي خاص هستند
 مستخدميني كه در واحدهاي توليد به كار اشتغال دارند. 

مورد بهتر است ابتدا فهرست افرادي كه در سال بودجه در قسمت توليد به كار اشتغال خواهند داشت به تفكيـك  در اين 
وضع استخدامي (رسمي، پيماني) با ذكر حقوق آنها در سال جاري و تغييراتي كه در سال بودجه پيدا خواهـد كـرد تهيـه    

 شوند مورد توجه قرار گيرد. يا بازنشسته مي شود. همچنين بايد وضع كارمنداني كه در سال بودجه بازخريد
شود، تعداد مشاغل جديـد مـورد    با تنظيم اين فهرست عالوه بر آنكه حقوق و مزاياي كارمندان در سال جاري معلوم مي

منتقـل   3هاي مربوط در فرم ضـميمه شـماره    بيني و جمع ارقام يكساله اين فهرست به رديف نياز و حقوق آنها نيز پيش
قسمت اصلي زير قابل تقسيم است و در فرم  5به  3. كدهاي مربوط به حقوق و مزاياي مندرج در ضميمه شماره شود مي

 هاي دولتي تحت اين عناوين طبقه بندي شده است:  مربوط به صورتجلسات بودجه و سامانه بودجه شركت
العـاده   عـاده شـغل، فـوق   ال حقوق و مزايا: حـق شـغل و شـاغل، حـق مـديريت و سرپرسـتي، تفـاوت تطبيـق، فـوق          .1

العـاده سـختي شـرايط محـيط كـار،       يافتـه، فـوق   العاده مناطق كمتر توسعه العاده ايثارگري، فوق ويژه/تخصصي، فوق
العـاده   فـوق منـدي،   العاده نوبت كاري، و حـق عائلـه   العاده اشتغال خارج از كشور،  فوق العاده بدي آب وهوا، فوق فوق
 ...) سيالتدر حق ق،يحق التحق ري(نظ ريسا ت،يمأمور ،ييالعاده كارا سفر، فوق نهيهز

 يهـا  كمـك  ،يلي(پاداش تحص  ريسا ،يبهداشت يحق مسكن، كمكهارفاهيات: هزينه غذا، اياب وذهاب، مهدكودك،  .2
 و ...) ينقد

 اضافه كار .3
 عيدي و پاداش .4
 بيمه و بازنشستگي سهم كارفرما  حق .5

 شود. منتقل مي 2هاي مربوط، به فرم ضميمه شماره  ستونهاي مربوط، جمع ارقام  پس از تكميل هزينه
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 حقوق و مزاياي كارشناسان خارجي -20600
شـود فهرسـت حقـوق و مزايـا و سـاير       هايي كه احتماالً از وجود كارشناسان خارجي در امر توليد استفاده مـي  در شركت

. اين رديف شامل حقوق و مزاياي آن دسته شود منتقل مي 2هاي آنان تنظيم و مجموع آن به فرم ضميمه شماره  هزينه
از كاركنان قراردادي خارجي كه جمع كاركرد آنها در طول ماه بالغ بر ساعات استاندارد كاري (طبـق قـوانين و مقـررات    

 شود نيز هست.  استخدامي) مي

 خدمات قراردادي ـ اشخاص حقيقي 20700
جمله كار معين يا مشخص يـا كاركنـان طـرح خـدمت      خدمات قراردادي اشخاص حقيقي كه براساس قراردادهاي از

 شود و شامل حقوق كاركنان موقتي يا غيردائمي است.  منعقد مي نيروي انساني

 ساير كاركنان 20730
قـانون مـديريت خـدمات     95كارگري موقت، يگان حفاظت، مشمول مـاده  منظور از خدمات ساير كاركنان، كاركنان 
 است.  قوق)، ساعتي تمام وقت، و امريه سربازيكشوري (بازنشستگان با يك سوم ح

 خدمات قراردادي ـ اشخاص حقوقي -20750
هاي خارج از دستگاه در  است كه به وسيله افراد و سازمان خدماتي منظور از خدمات قراردادهاي اشخاص حقوقي، ارزش

 گيرد.  اختيار آن قرار مي

 استهالك عوامل توليد -20800
االجرا و منطبق با اصول و موازين حسـابداري و بـه تفكيـك و     بايستي بر مبناي استانداردهاي الزم ميهزينه استهالك 

ابزارآالت و لوازم فني و   آالت و تجهيزات، وسايط نقليه، اثاثيه و منصوبات، ترتيب: استهالك ساختمان، تأسيسات، ماشين
هاي مستقيم  قانون ماليات 151و  150، 149يت مفاد مواد ... تهيه و محاسبه شود. محاسبات مربوط به استهالك با رعا

شود. در هر سال محاسبه هزينه استهالك بايـد براسـاس ارزش    هاي بعدي آن انجام مي و اصالحيه 1366مصوب سال 
هريك از اقالم دارايي در ترازنامه سال عملكـرد و افـزايش يـا كـاهش آن در سـال جـاري بـا درنظـر گـرفتن ميـزان           

كارگيري و با رعايت تاريخ تكميل تأسيسات در سال بودجه محاسبه شود. بنابراين بايد  هاي جديد، زمان به اريگذ سرمايه
 درج شود. 20800و رديف  2استهالك هر يك از اقالم دارايي محاسبه و مبلغ به دست آمده در فرم ضميمه شماره 

 اجاره محل -20900
بيني قراردادهايي كه بعداً منعقد خواهد شد و همچنين بهره مالكانه  و پيشهزينه اجاره محل براساس قراردادهاي موجود 

 2مربوط در فـرم ضـميمه شـماره     20900شود بايد دقيقاً برآورد و در رديف  بيني مي االرضي كه پرداخت آن پيش و حق
 درج شود.
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 لوازم يدكي و ابزار كار -21000
اي توليدي، لوازم يدكي مصـرفي وسـايط نقليـه و ابـزار كـار جزئـي       ه مقصود از لوازم يدكي، كليه لوازم مصرفي ماشين

باشد. ارزش لوازم يدكي و ابزار كار جزئي مصرفي در هر مورد بايد دقيقاً برآورد شود و مبالغ  مصرفي در قسمت توليد مي
 درج شود. 2فرم ضميمه شماره  21000گانه در رديف  مربوط به هر يك از اقالم سه

 آالت نسوخت ماشي -21100
هاي مختلفي كه در قسمت  آالت توليدي، وسايط نقليه و همچنين روغن مقصود از سوخت عبارت است از سوخت ماشين

 2فرم ضـميمه شـماره    21100رسد. پس از انجام برآورد الزم، مبلغ هر يك از موارد فوق به رديف  توليد به مصرف مي
 شود. درج مي

 آب و برق و سوخت -21200
شود برآورد و ارقـام جـزء    كه در قسمت توليد مصرف مي» براي گرم كردن«رق و همچنين هزينه سوخت هزينه آب و ب

 شود. درج مي 21200در مقابل رديف  2هر يك در فرم ضميمه شماره 

 تعميرات و نگهداري -21300
آالت،  سيسـات، ماشـين  ها، تأ هايي كه جهت تعميرات ساختمان هزينه تعميرات و نگاهداري عبارت است از برآورد هزينه

 2هاي مزبور در فرم ضميمه شماره  تجهيزات و وسايط نقليه در واحد توليد طي سال بودجه الزم است. جمع ارقام هزينه
 شود. درج مي 21300و مقابل رديف 

 لوازم و مواد مصرفي -21400
ها بايد به تفكيـك بـرآورد و جمـع آن بـه      شود. اين هزينه مواد مصرفي و لوازم جزئي مورد نياز در اين قسمت درج مي 

 منتقل شود. 2فرم ضميمه شماره  21400رديف 

 حق بيمه -21500
به دسـت   هاي سهامي بيمه و حق بيمه براي اموال و داراييها و وسايل و تجهيزات براساس قراردادهاي موجود با شركت

آوردن واحد هزينه براي واحد بيمه شده و محاسبه واحدهايي كه بيمه خواهند شد با در نظـر گـرفتن سـاير ضـوابط يـا      
بيني شود. جمع ارقام مربوط به هر يك از اقالم بيمه در  قراردادهايي كه بعداً منعقد خواهند شد بايد دقيقاً محاسبه و پيش

 شود. شود. در اين قسمت حق بيمه كاركنان درج نمي مي درج 2فرم ضميمه شماره  21500رديف 

 هاي عمومي توليد ساير هزينه -21600
بنـدي در مـوارد قبلـي نيسـت ماننـد مـواد        هاي جزئي ديگري كه قابل طبقه هزينهالذكر  چنانچه عالوه بر موارد فوق
ك از آنها به عمل آيد و جمع مبالغ آن در بايد برآورد الزم در مورد هر يبيني شود  بندي پيش غيرمستقيم يا لوازم بسته

 درج شود. 2فرم ضميمه شماره 



152 

 موجودي كاالي در جريان ساخت ابتداي دوره -21700
ساخته و در جريان ساخت در اول هر دوره موجود اسـت كـه    در واحدهاي توليدي و صنعتي معموالً مقداري كاالي نيمه

 منظور شود. 2فرم ضميمه شماره  21700بايد ارزش آن برآورده و در مقابل رديف 

 موجودي كاالي در جريان ساخت پايان دوره -21800
فـرم   21800ساخته و در جريان ساخت و در پايان دوره بودجه نيز بايـد بـرآورد و در رديـف     ارزش موجودي كاالي نيمه

 منظور شود. 2ضميمه شماره 
 تمام شده كاالي ساخته شده قيمت 

شـود   بودجـه مالحظـه مـي    2ام شده كاالي ساخته شده همان طور كه در فرم ضميمه شماره به منظور تعيين قيمت تم
هاي ديگر جمع و سپس ارزش ريالي كاالي  ارزش ريالي موجودي كاالي در جريان ساخت ابتداي دوره با مجموع هزينه

 شود. در جريان ساخت پايان دوره از جمع مزبور كسر مي

 در ابتداي دوره موجودي كاالي ساخته شده -21900
در واحدهاي توليدي و صنعتي معموالً مقداري كاالي ساخته شده قابل فروش در اول هر سال موجـود اسـت كـه بايـد     

 بودجه ثبت شود. 2فرم ضميمه شماره  21900ارزش آن برآورد و در مقابل رديف 

 موجودي كاالي ساخته شده در پايان دوره -22000
 نوشته شود. 2فرم ضميمه شماره  22000آخر سال بودجه نيز بايد برآورد و در مقابل رديف موجودي كاالي قابل فروش در 

 قيمت تمام شده كاالي فروش رفته يا خدمات انجام شده
 آيد. ، برآورد قيمت تمام شده كاالي فروش رفته به دست مي2با محاسبه اقالم فوق به شرح مندرج در فرم ضميمه شماره 

 شده كاالي فروش رفته در واحدهاي بازرگاني ب) برآورد قيمت تمام
هاي بازرگاني بدون آنكه تغيير شكلي در ماهيـت كاالهـاي خريـداري شـده      به طوري كه قبالً ذكر شد بعضي از شركت

رسانند. در اين واحدها برآورد قيمت تمام شده كاالي فروش رفته براساس فروش كـاال،   بدهند اين كاال را به فروش مي
 ال (در اول و آخر سال) و امكانات خريد طي سال قرار دارد.موجودي كا

بيني فروش و لوازم نگاهداري موجودي در اول و آخر   در اين واحدها برآورد خريد كاال با استفاده از نتايج بررسي بازار و پيش
ر از لحـاظ تهيـه كاالهـاي    شود و تنها اشكالي كه ممكن است در اين دوره پيش آيد محدوديت امكانات بازا دوره انجام مي

هاي دستگاه نباشد و لزوماً مراجعه  مورد نياز دستگاه است. به عنوان مثال ممكن است بازار داخلي جوابگوي تأمين نيازمندي
 كنند. بيني مي به بازار خارجي را ايجاب كند. در اين مورد مسئولين سازمان قبالً محل و مجاري تداركات خود را پيش

بيني قيمت تمام شده كاالي فروش رفته اين واحدها با واحـدهاي صـنعتي وجـود دارد تعيـين حـد       پيش اختالفي كه در
 هاي اين بخش با هزينه ساير عمليات دستگاه است. فاصل هزينه
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هاي شركت كسر شود  هاي عمليات فروش و اموال عمومي شركت از جمع كل هزينه در واحدهاي بازرگاني هرگاه هزينه
باشد هزينه تهيه و تداركات كاال است. بـه ايـن    ي خواهد ماند و مربوط به قبل از آغاز عمليات فروش ميمقداري كه باق

 شود: ترتيب در عمليات واحدهاي بازرگاني سه مرحله به شرح زير مشخص مي
 مرحله اول: خريد كاال

 مرحله دوم: نگاهداري و بازاريابي و فروش كاال
 مرحله سوم: امور عمومي شركت

راين در واحدهاي غيرتوليدي مفاهيم موجودي ابتداي دوره، خريد طي سال و موجودي بين دوره كه در فرم ضـميمه  بناب
، 20200، 20100هـاي   بودجه تحت سرفصل قيمت تمام شده كاالي فروش رفته به ترتيـب در مقابـل رديـف    2شماره 
وره، كااليي كه طي سال براي فروش خريداري نوشته شده است عبارت خواهد بود از كاالي موجود در ابتداي د 20300

بيني موجودي كاال در پايان دوره. ممكن است در مرحله خريد و تهيه كاال تا زماني كه بـراي فـروش    خواهد شد و پيش
هـايي بـراي حمـل و نقـل،      اي از كارمندان و كارگران شركت دخالت داشته باشند و همچنين هزينـه  شود عده آماده مي

هـاي مربـوط در بودجـه ايـن قبيـل       توان ذيـل رديـف   ها را مي يه انبار و بيمه پرداخت شود. كليه اين هزينهباربري، كرا
 ها منظور كرد. شركت

شود و چون قـبالً   ها برآورد قيمت تمام شده كاالي فروش رفته از مرحله خريد و تدارك كاال شروع مي بنابراين در اين شركت
ه برآورد شده است مقدار كااليي كه بايد در اين سال خريـداري شـود عبـارت اسـت از     حجم كاالي قابل فروش در سال بودج

 بيني موجودي كاالي ابتداي دوره. فروش براساس برآورد انجام شده به اضافه برآورد موجودي كاال در پايان دوره منهاي پيش
ا كه طبق شرح مذكور در قسمت خريد مواد اوليه پس از آنكه مقدار يا تعداد كاالها به شرح باال برآورد گرديد رقم ارزش آنه

بينـي سـاير    شـود. پـيش   منتقـل مـي   2هاي مربوط به فرم ضميمه شماره  شود در مقابل رديف واحدهاي توليدي برآورد مي
هاي واحدهاي غيرتوليدي عيناً مانند واحدهاي توليدي و صنعتي است در واحدهاي غيرتوليـدي ممكـن اسـت بـراي      هزينه

 هايي وجود نداشته باشد كه در اين قبيل موارد رقمي در بودجه منظور نخواهد شد. هاي بودجه هزينه رديف تعدادي از

 هاي خدماتي پ) قيمت تمام شده خدمات انجام شده در شركت
شود. طبيعت  دهند تحصيل مي هايي است كه درآمد اصلي آنها از ارائة خدماتي كه انجام مي اين عنوان مربوط به شركت

ها عالوه بر اينكه مهندسين،  ها تركيبي از توليد كاال و انجام خدمات است و در اين قبيل شركت بعضي از اين شركت كار
شـود.   آالت و وسايل ديگـر نيـز اسـتفاده مـي     كارمندان و كارگران در انجام آن خدمات دخالت دارند از ابزار كار، ماشين

بينـي   ها براسـاس اسـتاندارد پـيش    شرح فوق وجود دارد كه بايد اين هزينههايي به  ها هزينه بنابراين در اين گونه شركت
 درج شود. 2كارشناسان برآورد و جمع اقالم ريز آن در فرم ضميمه شماره 

بندي نمود. بدين  هاي شركت را با توجه به طبيعت كار آن طبقه هاي خدماتي بايد هزينه به طور كلي در تهية بودجه شركت
طور مستقيم مرتبط با توليد خدمات است بايد در بخش بهاي تمام شده خدمات انجام  ها كه به از هزينهمعني كه آن قسمت 
 هاي فروش، اداري و عمومي منظور شوند. هاي غيرمستقيم بايد حسب مورد در بخش هزينه شده، و ساير هزينه
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 آب و برق     اي، ) خدمات بانكي، بيمه ت
هاي خاص ضميمه است كه براي تدوين بودجه بايد مورد  اي فرم هاي آب و برق منطقه ها و شركت ها و بانك براي بيمه

 استفاده قرار گيرد.
 

 هاي توزيع و فروش بخش سوم: هزينه

 شود: هاي توزيع و فروش كاال يا خدمات طي دوره بودجه است و به سه دسته تقسيم مي بيني هزينه اين قسمت حاوي پيش
كند ماننـد حقـوق و مزايـاي كارمنـدان      نوسان حجم كاالي آماده براي فروش تغيير نميهاي ثابت كه با  هزينه -1

 واحدهاي فروش.
 هاي نيمه متغير مانند اجاره انبار كاالي آماده براي فروش. هزينه -2
 العمل فروشندگان.  هاي متغير كه بستگي به حجم فروش دارد مانند هزينه حمل و نقل و حق هزينه -3

هاي فروش بايد قبالً تشكيالت قسمت فروش از لحاظ سازماني مشخص شـود و در تجزيـه و    زينهبراي تنظيم بودجه ه
هاي متجانس كه بعد از تهيه و توليد كاالها براي بازاريابي، فروش، توزيـع كـاال و    تحليل عمليات سازماني كليه فعاليت

 شود، در اين طبقه از عمليات شركت قرار گيرد. نظاير آن انجام مي
بيني فروش كه در بودجه فروش منعكس است تهيه شود. اين ميزان تا  ها بايد براساس پيش ر كلي ارقام اين هزينهبه طو

توان معين كرد مگر آنكـه   آيد و ميزان فروش را نمي حدي بستگي به كوششي دارد كه براي افزايش فروش به عمل مي
جم فروش در واقع و تا حدي تابعي از كوشش براي فروش هاي فروش اخذ تصميم شده باشد زيرا ح قبالً راجع به هزينه

هـاي بازرگـاني و انتفـاعي بـه شـرح زيـر        هاي فروش از لحاظ نوع و نحوه تنظيم آن در بودجه شـركت  باشد. هزينه مي
 بندي شده است: طبقه

 دستمزد و مزاياي كارگران -30100
 شود. بيني مي د ذكر شد، پيشهاي تولي به همان ترتيب كه در مبحث برآورد هزينه  اين هزينه

 حقوق و مزاياي كارمندان -30200
 شود. بيني مي توليد ذكر شد، پيش هاي قسمت هزينهاين هزينه نيز به همان ترتيب كه در 

 خدمات قراردادي ـ اشخاص حقيقي  -30300
رسـماً در اسـتخدام شـركت    هـا و فروشـندگاني كـه     كاران، واسطه العمل الزحمه و پاداش دالالن، حق در اين قسمت حق

بيني ميزان فروش تعيـين و   نيستند براساس سوابق امر و قراردادهاي موجود با اشخاص حقيقي و با در نظر گرفتن پيش
 شود. منظور مي

 ساير كاركنان -30330
 شود. بيني مي توليد ذكر شد، پيش هاي قسمت هزينهاين هزينه نيز به همان ترتيب كه در 
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 ردادي ـ قراردادهاي اشخاص حقوقيخدمات قرا -30350
هـا و فروشـندگاني كـه رسـماً در اسـتخدام شـركت        كاران، واسطه العمل الزحمه و پاداش دالالن، حق در اين قسمت حق

بيني ميزان فروش تعيـين و   نيستند براساس سوابق امر و قراردادهاي موجود با اشخاص حقوقي و با در نظر گرفتن پيش
 شود. منظور مي

 حمل و نقل و باربري -30400
تـوان   داراي اجزاي چهارگانه اسـت از عوامـل چنـدي مـي     2هاي حمل و نقل كه در فرم ضميمه شماره  بيني هزينه براي پيش

شود.  هاي فروش كاال و مبداء حمل تعيين مي استفاده كرد. برآورد ميزان كرايه حمل و باربري با توجه به ميزان فروش و محل
دولي شامل مقادير كاال، مقاصد حمل و مسافت هر نقطه از مبداء با توجه بـه نـرخ معمـول كرايـه حمـل و      در اين مورد بايد ج

خواهد آمد (از لحاظ تغيير نرخ كرايـه حمـل و نقـل) تنظـيم شـود. بـديهي اسـت          بيني تغييراتي كه در سال بودجه پيش پيش
 ل و نقل كاال در اين برآورد مؤثر است.بيني ميزان استفاده از وسايط نقليه متعلق به شركت براي حم پيش

شوند بايد با توجه بـه سـوابق كـار و تعـداد و نـوع       هاي وسايط نقليه كه در امر فروش مورد استفاده واقع مي براي تعيين هزينه
شـوند و   ميهاي شركت كه در امر حمل و نقل و بازاريابي و ساير امور مربوط به فروش مورد استفاده واقع  ها و اتومبيل كاميون

 هاي مربوط براساس سوابق امر برآورد شود. بيني شده است، هزينه وسايلي كه احياناً در سال بودجه خريد آن پيش

 استهالك -30500
 شود. بيني مي هاي استهالك در قيمت تمام شده توضيح داده شد پيش اين هزينه به همان ترتيب كه در مورد برآورد هزينه

 تآب و برق و سوخ -30600
هـاي فـوق    ها، انبارها و ادارات واحد فروش و لوازم جزئي مربوط به هزينـه  در اين قسمت هزينه آب و برق و سوخت فروشگاه

 شود. هاي سال عملكرد و حجم عمليات سال بودجه برآورد و منظور مي مانند المپ و برق و سيم و ... با توجه به هزينه

 اجاره محل -30700
هايي است كه بـه صـورت    از اجراء چندگانه اجاره زمين، ساختمان، انبار، فروشگاه و ساير محل هزينه اجاره محل مركّب

اند. اجاره زمين، ساختمان، فروشگاه و ... نيز بايد براسـاس مجـوزات الزم و گزارشـات     اجاره در اختيار شركت قرار گرفته
به شوند. اجاره انبار براساس سوابق قبلـي بـرآورد   هاي جاري برآورد و محاس توجيهي و داليل مستند و با توجه به قيمت

شـود. پـس از    بينـي مـي   شود و در صورت افزايش حجم فروش كاال، توسعه فضاي انبارهاي مورد نياز شركت پـيش  مي
 شود. برآورد فضاي الزم، اجاره انبار مورد نياز براساس ضوابطي از قبيل موقعيت محل، نرخ كرايه و غيره تعيين مي

 يمهب -30800
برآورد هزينه بيمه موجودي كاال با در نظر گرفتن موجودي پايان سال جاري و برآورد نوسان آن طي سال بودجه و نرخ 

 شود. بيمه كه بستگي به نوع كاالها دارد تعيين مي حق
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 چاپ آگهي و تبليغات -30900
شركت تعيين و اغلب نوع آن (از طريق معموالً كل مبلغي كه بايد صرف هزينه تبليغات براي فروش شود توسط مديران 

 شود. ها، آگهي در راديو و تلويزيون و غيره) نيز مشخص مي ها، ايجاد نمايشگاه اعالن در روزنامه
شود ممكن است براساس تجربيات گذشته (مثالً بر حسـب   مبالغي كه در بودجه براي تبليغات فروش اختصاص داده مي

هاي قبل) معين شود يا آنكه برنامه تبليغاتي به موقع اجراء گذاشته  نه تبليغات سالچند درصد فروش يا سود ويژه يا هزي
هـا و سـاير    غرفـه   هاي متفاوتي همچون آگهي در مطبوعات، راديو و تلويزيون، نمايشـگاه،  شود كه البته متضمن هزينه

 شود. درج مي 2هاي تبليغاتي خواهد بود كه در فرم ضميمه شماره  هزينه

 بندي تهبس -31000
بندي عبارت است از هزينه مصرف لوازمي كه در موقع تحويل كاال به خريدار مـورد اسـتفاده قـرار     منظور از هزينه بسته

بيني ايـن   شود. پيش هاي توليد منظور مي گردد جزء هزينه بندي كه در مرحله توليد مصرف مي هاي بسته گيرد. هزينه مي
 هاي قبل و تغييرات حجم فروش انجام شود. انجام شده سالها بايد با توجه به هزينه  نوع هزينه

 تعميرات و نگهداري -31050
آالت،  هايي كـه بـراي تعميـرات سـاختمان، تأسيسـات، ماشـين       هزينه تعميرات و نگهداري عبارت است از برآورد هزينه

 تجهيزات و وسايط نقليه در قسمت توزيع و فروش طي سال بودجه الزم است.

 هاي توزيع و فروش هزينهساير  -31100
هاي فروش قرار گيرد و بايد در  هايي كه نتواند در هيچ يك از طبقات هزينه هاي فروش عبارت است از هزينه ساير هزينه
 هاي فروش منظور شود. ساير هزينه

ه قـرار گيـرد. در   تواند در واحدهاي توليدي و بازرگاني مورد اسـتفاد  طور كلي مي هاي فروش به نحو باال به برآورد هزينه
بيني و در ايـن   هاي فروش وجود داشته باشد كه بر حسب مورد، اقالم آن پيش واحدهاي خدماتي نيز ممكن است هزينه

 شود.  قسمت منظور مي
ها كافي نباشد يا تعدادي از اين جزئيات اضافه به  عالوه بر اين، ممكن است جزئيات هزينه فروش براي بعضي از شركت

هاي فروش اقالم مورد احتيـاج دسـتگاه منظـور و رديـف جديـد بـه آن        اين موارد در آخر هر طبقه از هزينهنظر آيد. در 
هـايي   هاي اضافه استفاده شود. بديهي است چنانچه عنـوان هزينـه   شود يا ممكن است از محل رديف اختصاص داده مي

 نها منظور نخواهد شد.يابند، در بودجه رقمي براي آ وجود داشته باشند كه در شركت تحقق نمي
 

 هاي اداري و عمومي بخش چهارم: هزينه

هاي شركت كه كار آن مستقيماً به امور توليد و فروش مربوط نيست ولي غيرمسـتقيم در هـدايت و    آن قسمت از هزينه
ن، دهد و هزينه حقـوق مـديران، حسـابدارا    هاي اداري و عمومي را تشكيل مي تسهيل گردش كار آن مؤثر است، هزينه
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هـاي   شود. هزينـه  ها منظور مي هاي مربوط به امور اداري شركت در اين قسمت از هزينه كارمندان دفتري و ساير هزينه
 باشد. هاي ثابت هستند و در مجموع هزينه شركت در هزينه توليد يك واحد كاال مؤثر مي اداري و عمومي اكثراً هزينه
هاي توليد و فروش در صورت ثابت ماندن سـاير شـرايط معمـوالً      هزينه ها نسبت به درآمدها و افزايش درصد اين هزينه

هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بـه دولـت    هاي اداري و عمومي در بودجه شركت رسد. هزينه مطلوب به نظر نمي
ر شـده اسـت.   ها تهيه شده، منظـو  اي كه براي اين قبيل شركت هاي بودجه دهد كه در فرم اقالم متعددي را تشكيل مي

 باشد: بندي آن به شرح زير مي هاي اداري و عمومي و طبقه نحوه برآورد هزينه

 دستمزد و مزاياي كارگران -40100
افتد كه بر  رسد ولي گاهي اتفاق مي گرچه استفاده از وجود كارگران در قسمت اداري دور از منطق تشكيالتي به نظر مي

اي كـارگر در قسـمت اداري اسـتفاده نمايـد كـه در ايـن        خدمات عده هاي خاص، شركت مجبور است از حسب ضرورت
صورت عيناً براساس روشي كه در مورد برآورد دستمزد و مزاياي كارگران در قسمت مربوط به هزينه توليد بيان شـد در  

 شود. بيني مي اين قسمت نيز دستمزد و مزاياي كارگران پيش

 حقوق و مزاياي كارمندان -40200
 ها نيز عيناً مانند حقوق و مزاياي كارمندان قسمت توليد است. بيني و برآورد اين هزينه پيشطرز 

 خدمات قراردادي اشخاص حقيقي -40220
 شود. بيني مي توليد ذكر شد، پيش هاي قسمت هزينهاين هزينه نيز به همان ترتيب كه در 

 ساير كاركنان -40230
 شود. بيني مي توليد ذكر شد، پيش هاي مت هزينهقساين هزينه نيز به همان ترتيب كه در 

 اجاره محل -40300
بينـي   گيرد. ضـابطه پـيش   بيني قرار مي در اين قسمت اجاره بها محل اداره مركزي و دفاتر نمايندگي و شعب مورد پيش

 ت اجاره است.هاي سال بودجه از جهت افزايش يا كاهش مبلغ پرداختي باب مبلغ اجاره، سابقه كار و توجه به برنامه

 پست و تلفن -40400
هاي پست و تلفن براساس هزينه دوره عملكرد و با در نظر گرفتن حجم عمليات سال بودجه و تغييرات ريز هزينه  هزينه

هاي مربوط به تهيه لوازم و وسايل پستي و تلفن از قبيل دسـتگاه تلفـن و    هزينه شود. خدمات پستي برآورد و منظور مي
 شود. اي منظور مي هاي سرمايه هزينهوديعه تلفن در 

 ملزومات اداري -40500
هاي واقعي سـال   افزار و ملزومات و مطبوعات اداري براساس هزينه ها همچون، هزينه نوشت با توجه به اجزاء اين هزينه
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ه بـه ميـزان   بيني با توج شود. در اين مورد بهتر است پيش بيني مي عملكرد و با توجه به حجم عمليات سال بودجه پيش
 افزار مورد مصرف هر كارمند به عمل آيد. مطبوعات و نوشت

 آب و برق و سوخت -40600
ها مثل المپ و كليد و پريز براساس  در اين قسمت هزينه آب و برق و سوخت ادارات و لوازم جزئي مربوط به اين هزينه

 شود. يني ميب هاي سال عملكرد و با توجه به حجم عمليات در سال بودجه پيش هزينه

 كارمزد بانكي -40700
شـود. در   بينـي مـي   در اين قسمت كارمزد بانكي با توجه به هزينه واقعي سال عملكرد و حجم عمليات سال بودجه پيش

 آيد. بيني مبلغ الزم نيز در اين قسمت به عمل مي كند پيش صورتي كه شركتي برات و سفته خريداري مي

 وقيخدمات قراردادي اشخاص حق -40800
هاي مختلف  شركت ممكن است در رابطه با دعاوي له يا عليه خود از نظر وكالي قضائي يا كارشناسان رسمي در زمينه

تواند جهت مرتفع نمودن نيازهاي مديريتي خود و تسهيل در امور يا بررسي صـورتهاي   بهره جويد، همچنين شركت مي
اي و تخصصي  ختلف داشته باشد. بررسي نيازهاي قضايي و مشاورهمالي، نياز به استفاده از مشاوران متخصص در امور م

پـذيرد، بايـد از قبـل     و غيره كه عمدتاً بر مبناي قراردادهاي رسمي قالب انعقاد قـرارداد اشـخاص حقـوقي صـورت مـي     
 هاي موجود ارزيابي و محاسبه شوند. بيني و با تعرفه پيش

 استهالك -40900
شود كه مربوط بـه واحـدهاي اداري و عمـومي     ها مي ن بخش از استهالك داراييهزينه استهالك بخش اداري شامل آ

هاي اداري از قبيل تأسيسات حرارت مركـزي يـا تهويـه مطبـوع      شامل استهالك تأسيسات، استهالك ساختمانو  بوده
ك ساختمان احتيـاج  ها كمتر از عمر ساختمان بوده، ممكن است قبل از پايان دوره استهال است. معموالً عمر اين دارايي

ها و وسـايط نقليـه اداري و    به تجديد يا تعويض داشته باشد. ساير هزينه استهالكات از قبيل هزينه استهالك ساختمان
 شود. اثاثيه و لوازم مورد استفاده در امور اداري شركت محاسبه و در اين قسمت منظور مي

 تعميرات و نگهداري -41000
شود كه بايد بـا   نشاني درج مي  ساختمان، تأسيسات، اثاثيه، لوازم اداري و هزينه مواد آتشدر اين قسمت هزينه تعميرات 

 بيني و در اين قسمت منظور شود. هاي گذشته، پيش توجه به عملكرد سال

 بيمه -41100
در شـود و بـرآورد آنهـا هماننـد مـوارد مـذكور        هاي ستادي مـي  هاي مختلف بيمه كه مربوط به بخش در قسمت هزينه

 شود. منتقل مي 2به تفصيل بيان شده است و جمع آنها به فرم ضميمه شماره  30800و  21500هاي  رديف
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 مراسم و پذيرايي  -41200
هاي مربوط به واحدهاي ستادي يا اداري براي برگزاري جلسات مختلف است  هزينه مراسم و پذيرايي شامل كليه هزينه

هـاي   بيني هزينـه  جويي به عمل آيد و از پيش آن بايد نهايت دقت براساس صرفههاي است كه برآورد  از جمله هزينه و 
 غيرضرور و زائد احتراز شود. 

 اياب و ذهاب -41300
هاي الزم بـراي   هاي مربوط به اياب و ذهاب واحدهاي ستادي يا بخش اداري و نيز هزينه اين قسمت شامل كليه هزينه
 .شود است هزينه اياب و ذهاب كاركنان در اين قسمت ديده نمي بديهيباشد.  حمل و نقل وسايل اداري مي

 پاداش سنوات خدمات كاركنان -41400
بيني است مانند ذخيره يا پاداش پايـان خـدمت كاركنـان، بعضـي      هاي اين قسمت به صورت قطعي قابل پيش بعضي از هزينه

ها مانند بازخريد سنوات خدمت پرسنل بايد با توجه به قوانين و مقررات اسـتخدامي موجـود، وضـع عمـومي      ديگر از اين هزينه
هايي ماننـد   هاي بازنشستگان، فقط هزينه در قسمت ساير هزينهي شود. بين شركت و سياست اداري آن در سال بودجه پيش

 شود.   بيني مي مندي و اوالد بازنشستگان پيش بيمه عمر و حوادث سهم دولت، عيدي، عائله ،كمك ازدواج و فوت

 هاي اداري ساير هزينه -41500
هاي قبلي برآورد نشده و همچنين  كه در قسمتهاي اداري (نظير هزينه تربيت بدني، آموزش، تحقيقات ... )  ساير هزينه

 شود. هاي متفرقه در اين قسمت منظور مي هزينه
 

 هاي مالي، ماليات، و سود ويژه بخش پنجم: هزينه

 هاي مالي هزينه -5000
اي ه هاي بهره متعلق به هرگونه وام و تسهيالت دريافتي از سنوات گذشته يا در سال بودجه به عنوان هزينه كليه هزينه

 گردد. مالي شناسايي و درج مي
 ها ها و ساير پرداخت ساير دريافت

و پرداخت مستقيم يا غيرمستقيمي كه مربوط به عمليات شركت نباشد، يا در اجراي وظيفه خاص محول شده   هر گونه دريافت
باشـد، در ايـن قسـمت ديـده     در چارچوب اهداف و وظايف مندرج در اساسنامه و بر اساس مستند قانوني مربوط به وجود آمده 

 شود. هاي ناشي از فعاليتهاي جاري و هميشگي شركت منظور نمي شود. بديهي است در اين قسمت درآمد يا هزينه مي
 %  سود ويژه50ماليات و  

مالي  قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 28ها بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم و بند (ج) ماده  شركت
 شود. %  سود ويژه از سوي سامانه انجام مي50كنند. محاسبه و درج رقم  )، رقم ماليات را محاسبه و درج مي2دولت (



160 

 بخش ششم: سود و حساب تخصيص سود /  زيان و منابع تأمين زيان

اشاره شد، به منظـور  هاي قبل  % سود ويژه به نحوي كه در بخش50بيني درآمد و برآورد هزينه و ماليات و  پس از پيش
 برآورد رقم سود يا زيان بايد بر حسب مورد به ترتيب زير عمل شود:

 الف ـ حساب تخصيص سود
ها سـود   ها و در صورت ضرورت با كسر ساير پرداخت بيني، نتيجه عمليات پس از برآورد ساير دريافت چنانچه طبق پيش

بديهي است تخصيص سود بايستي با پيشنهاد هيات مديره و شود.  باشد، جمع نهايي به حساب تخصيص سود منتقل مي
هـا و   هـا، وزارتخانـه   تصويب مجمع عمومي، با توجه به مفاد اساسنامه شركت، قانون تجارت يا قـانون تشـكيل شـركت   

 مؤسسات دولتي و نيز رعايت مفاد قانون محاسبات عمومي انجام پذيرد.
 بيني اندوخته قانوني پيش

 بيني شود.  قانون محاسبات عمومي يا اساسنامه پيش 135رد بايد براساس ماده اين اندوخته حسب مو
 اي اندوخته سرمايه
گيرد در صـورتي كـه    اي كه چگونگي تنظيم و برآورد آن در بخش بعد مورد بحث قرار مي هاي سرمايه با توجه به هزينه

ايد آن قسمت از سود ويژه در حساب اندوخته اي تخصيص داده شود ب هاي سرمايه قسمتي از سود ويژه حاصله به هزينه
اي جديد برسد. بديهي است اختصاص  هاي سرمايه ها به مصرف هزينه بيني شود تا در عمل اين اندوخته اي پيش سرمايه

 شود. اي با توجه به برخي قوانين خاص نيز در اين قسمت متجلي مي تمام يا قسمتي از اندوخته سرمايه
 اندوخته احتياطي

 شود. و مبناي محاسبه اندوخته احتياطي بر اساس مفاد اساسنامه انجام مينرخ 
 هاي دولتي و سود سهام ساير سهامداران سود سهام دولت، سود سهام شركت

كنند بايد برآورد مربوط را در اين قسمت بـه   هايي كه بابت سود صاحبان سهام قسمتي از سود ويژه را تقسيم مي شركت
 هاي دولتي، و سود سهام ساير سهامداران منظور نمايند.  ، سود سهام شركتتفكيك سود سهام دولت

 ساير حسابهاي تخصيص سود
شوند مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيستند، لـذا   هاي تجاري اداره نمي از آنجا كه مؤسسات انتفاعي به صورت شركت
مجاز در تخصيص سود در صورت وجود تبصره يا هاي  اي و ساير پرداخت سود ويژه حاصل پس از كسر اندوخته سرمايه

شود. مبلغ قابل پرداخت در اين مؤسسات تحت عنوان فـوق آورده   قانون خاص به حساب منابع عمومي دولت منظور مي
بندي و منعكس نمود،  الذكر طبقه شود، همچنين هرگونه مواردي از ساير سود سهام يا اندوخته كه نتوان در موارد فوق مي
 فرم مذكور منظور نمود. 6در رديف  توان مي

 مانده نقل به سال بعد
پس از رعايت تشريفات و موارد قانوني مندرج در بند الف اين بخش و تخصيص سود، مازاد تخصيص نيافتـه سـود بـه    

 صورت سود انباشته، قابل نقل به سال بعد خواهد بود .
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 ب ـ منابع تأمين زيان
هـا   شركت زيان باشد، زيان فوق بايد به نحوي تأمين شود. زيان اين گونه شركت بيني، نتيجه عمليات هرگاه طبق پيش

التفـاوت بـر    به بايد در درجه اول از محل ذخاير جبران شود. در صورتي كه ذخاير مزبور براي تأمين زيان كافي نباشد، ما
مقـررات از محـل منـابع عمـومي      هاي جاري يا با رعايـت  شود از محل دارايي بيني مي حسب سابقه و امكاناتي كه پيش

 قانون محاسبات عمومي الزامي است. 69شود. در اين رابطه توجه به ماده  دولت تأمين مي
 

 اي و پرداخت ديون و منابع تأمين آن هاي سرمايه بخش هفتم: هزينه  

محل سود ويژه عمليات يا اي كه خارج از اعتبارات منابع عمومي دولت و از  هاي سرمايه هاي تملك دارايي در مورد طرح
 17شود بايد با توجه به مفـاد مـاده    ها، ذخاير يا تحصيل وام و تسهيالت بانكي اجرا مي ساير منابع دستگاه مانند اندوخته

 تهيه شود. 6قانون برنامه و بودجه كشور گزارش توجيهي طبق ضميمه شماره 
 ت از:اي و پرداخت ديون عبارت اس هاي سرمايه منابع تأمين هزينه

 ها اندوخته -1
 ذخاير -2
 تسهيالت بانكي دريافتي -3
 وام داخلي ـ ساير -4
 وام خارجي -5
 وديعه مشتركين -6
 اوراق مشاركت -7
 ساير منابع -8
 منابع عمومي دولت -9

 داراييهاي جاري -10
هاي زيانده پس از جبران  هاي هر سال ثبت شود (شركت ها بايد كليه ذخاير و اندوخته ها و ذخيره در مقابل عنوان اندوخته

ن عمليات جاري از محل ذخاير، باقيمانده را در مقابل رديف مربوط منظـور خواهنـد كـرد). در مقابـل عنـوان منـابع       زيا
هـاي   هـاي تملـك دارايـي    اي و تحـت عنـوان طـرح    هاي سـرمايه  عمومي دولت بايد همان مبلغي كه در قسمت هزينه

د از محل منابع عمومي دولت و هم از محـل منـابع   توان گذاري ثابت) كه هم مي هاي عمراني يا سرمايه اي (طرح سرمايه
 داخلي تأمين شود، درج شود.

گـذاري ثابـت) و    هاي عمراني يا سـرمايه  اي (طرح هاي سرمايه هاي تملك دارايي دستورالعمل مربوط به نحوه تهيه طرح
هـاي   تملـك دارايـي  هـاي   باشد و طـرح  هاي مربوط ضميمه به راهنماي تهيه بودجه عمومي سال بودجه منظور مي فرم

 اي بايد براساس دستورالعمل مذكور تهيه شود. سرمايه
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 اي و پرداخت ديون به شرح زير تقسيم شده است: هاي سرمايه هزينه
 اي از محل منابع عمومي دولت هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح -1
 اي از محل منابع داخلي هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح -2
 ساختمان -3
 تأسيسات -4
 آالت ماشين -5
 لوازم و ابزار كار فني -6
 وسايط نقليه -7
 اثاثيه و لوازم اداري -8
 گذاري در ساير مؤسسات سرمايه -9

 گذاري در تحقيقات و پژوهش سرمايه -10
 زيست گذاري براي حفظ محيط سرمايه -11
 بازپرداخت اصل وام داخلي و تسهيالت دريافتي از سيستم بانكي -12
 هاي داخلي بازپرداخت اصل ساير وام -13
 قانون برنامه و بودجه كشور 32بازپرداخت وام موضوع ماده  -14
 بازپرداخت وديعه مشتركين -15
 بازپرداخت اصل وام خارجي -16
 بازپرداخت اوراق مشاركت -17
 بازپرداخت ديون -18
 ها ساير پرداخت -19

اي،  هاي سـرمايه   كل كشور به تصويب رسيده است، طرح تملك دارايي 1381براساس تعريفي كه در قانون بودجه سال 
مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي و اجتمـاعي توسـط دسـتگاه    

هـاي برنامـه توسـعه پنجسـاله بـه صـورت        اجرايي طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقـق بخشـيدن بـه هـدف    
منابع مورد نياز اجراي آن نيز از محل اعتبارات شود و  اي اجرا مي گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه سرمايه

 شود. گردد و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي اي تأمين مي هاي سرمايه هاي تملك دارايي مربوط به طرح
 هاي موجود است.  هاي جديد و توسعه و تكميل ساختمان منظور از ساختمان، احداث ساختمان

 باشد. اري و آبرساني، خطوط انتقال نفت، شوفاژ، تهويه مطبوع و امثال آن ميمنظور از تأسيسات، شبكه آبي
كند بايد براي هـر يـك گـزارش تـوجيهي      بيني مي نوع عمليات فوق را پيش 18هر شركتي كه يك يا چند و احياناً هر 

ضـميمه بودجـه    اي تنظيم نمايد. گزارش توجيهي شامل چند قسمت است كه در هـر مـورد بايـد تكميـل و بـه      جداگانه
 پيشنهادي به سازمان ارسال شود.
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 6نحوه تكميل ضميمه شماره 
آالت و غيـره) سـپس هـدف هزينـه      اي بايد معين شود (مانند احـداث سـاختمان، خريـد ماشـين     ابتدا نوع هزينه سرمايه

خالصه در جـاي  طور  اي بايد مشخص و كاري كه انجام خواهد شد به اختصار ذكر شود. مشخصات طرح بايد به سرمايه
آالت، ظرفيت و ساير مشخصـات   خود ذكر شود. به عبارت ديگر در مورد طرح ساختماني، سطح زيربنا و در مورد ماشين

هاي ريالي و نيازهاي ارزي بايد به  بيني مبالغ مورد نياز براي اجراي طرح اعم از هزينه مربوط بيان شود. پس از آن، پيش
 ود.دقت محاسبه و در هر مورد درج ش

در قسمت مربوط به نحوه اجراي طرح، بايد شركت روشي را كه براي اجرا در نظر دارد ذكر كند كه آيا عمليات طرح بـه  
 شود يا به طور اماني به وسيله شركت انجام خواهد شد.  مقاطعه واگذار مي

در اين قسـمت ابتـدا بايـد    دهد.  تجزيه و تحليل نتايج حاصله از اجراي طرح مهمترين قسمت اين گزارش را تشكيل مي
هـاي   امكانات اجراي طرح از لحاظ فني و تأمين منابع مالي بررسي شود، سپس نتايج حاصله از اجـراي طـرح در زمينـه   

هاي عمومي و اداري،  مختلف از قبيل تأثير آن در افزايش ميزان توليد، كاهش قيمت تمام شده واحد توليد، كاهش هزينه
كننده بدقت و بـا   شود و ساير جوانب توجيه بيني مي دش، مدتي كه براي برگشت سرمايه پيشتأثير آن در سرمايه در گر

 ذكر ارقام بيان شود.
يندي سنواتي مبالغ مورد نياز براي اجراي طرح بايد روشن شود. ممكن است اجراي يك طرح در يك سال  سپس تقسيم

د سال متوالي ادامه يابد. در هر مورد بايد مبالغي كه در مالي عملي باشد و در مواردي نيز ممكن است اجراي طرح در چن
هاي بعد به مصرف اجراي طرح خواهد رسـيد از لحـاظ ريـالي و ارزي     رسد يا احتماالً در سال سال بودجه به مصرف مي

ديل و معلوم و در جدول مذكور به تفكيك براي هر سال درج شود. بديهي است مبالغ ارزي مورد احتياج بايد به ريال تبـ 
هاي بعد منظور شود. هرگـاه قسـمتي از عمليـات     با ساير مبالغ ريالي مربوط مجموعاً در بودجه پيشنهادي يا بودجه سال

گـذاري در سـاير    شود. در مورد سـرمايه  هاي بعد درج مي هاي بعد موكول شود، مبالغ مذكور، در ستون سال طرح به سال
 امل خواسته شده بايد تهيه شود. مؤسسات نيز گزارش توجيهي جامعي در قالب عو

 
 ريزي مبتني بر عملكرد بخش هشتم: نظام بودجه

 و فعاليت  بيني اهداف، برنامه پيش
 و كـارايي  ارتقـاي  و با هدف »مديريت مبتني بر نتايج« عنوان زير سيستم نظام  مبتني بر عملكرد به ريزي بودجه نظام

 واحدهاي عملكرد مبناي بر اعتبارات نظام، اين در. است بوده ها دولت جدي توجه مورد سازماني منابع مصرف اثربخشي
 بـه  هـا  سـازمان  ترتيـب  بدين و يابد مي تخصيص پيامدها به دستيابي يا محصوالت / خدمات توليد در راستاي سازماني

 ها استراتژي و اهداف به دستيابي و ها خروجي توليد ها، فعاليت انجام براي منابع مصرف نحوه در شفافيت سمت افزايش
 .يابند سوق مي بيشتر پاسخگويي نيز و
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 ارتباط كه سازوكارهايي و از: روشها است عبارت مبتني بر عملكرد ريزي تعريف صندوق بين المللي پول، بودجه اساس بر
 كـارگيري اطالعـات   بـه  طريـق  آنها از پيامدهاي و ها خروجي با را اجرايي هاي دستگاه به يافته تخصيص اعتبارات بين

 زيـر در  اساسي سه موضوع شود مي استنباط تعريف اين از كه گونه سازد. همان مي تقويت منابع تخصيص در عملكردي
 :شود مشاهده مي مبتني بر عملكرد ريزي بودجه نظام يك

هاي آن تخصـيص   فعاليتها و  هاي عملكرد برنامه در قبال ارزيابي شاخص اعتبارات هر سازمان الف) عملكرد سازماني:
 بنابرايندر ايـن نظـام،  . شود انجام مي شده تعيين پيش از مبناي اهداف بر عملكرد ارزيابي همواره است يابد. بديهي مي

ارزيـابي   .هـا ضـروري اسـت    مبناي هدف بر عملكرد ارزيابي ساله و چند و ساالنه كمي اهداف براي تعيين ريزي برنامه
ها موضـوع كـارايي، در    اي كه در سطح خروجي گونه گيرد به ها و پيامدها صورت مي ها، فعاليت عملكرد در سطح خروجي

ها با (يا) بدون ارزش  ها ارتباط مولد يا غيرمولد آنها در توليد خروجي سطح پيامدها موضوع اثر بخشي، و در سطح فعاليت
 گيرد. زيابي قرار ميافزوده بودن آنها مورد بررسي و ار

بـر   منـابع قابـل تخصـيص    مبتني بر عملكرد، ميـزان  ريزي بودجه نظام يك اصلي دومين عنصرب) قيمت تمام شده: 
محصول  واحد هر شده تمام قيمت باشد. عامل اصلي و محوري در اين مرحله، محاسبه دست آمده مي به عملكرد مبناي

 (كاال يا خدمت) يا هر واحد فعاليت است.
 كمتـر  صرف منـابع  با باالتر كيفيت با و بيشتر خدمات و سومين ركن مهم، توليد محصوالتكارايي و اثر بخشي:  )ج

هـا و بـه عبـارت     خروجي توليد براي منابع مصرف نحوه در سازمان كارايي افزايش معناي به نسبت به گذشته است كه
هـاي مـرتبط و    متعاقب آن، ميزان تحقق اهداف ناشي از توليـد خروجـي   . هاست شده فعاليت تمام بهاي ديگر مديريت

هـا   گيـرد و در خصـوص ادامـه افـزايش يـا كـاهش سـطح توليـد خروجـي          ميزان همبستگي آنها مورد بررسي قرار مي
 شود. گيري مي تصميم

تمام شده كاالها و خـدمات بـر   مبتني بر عملكرد و ارائه بودجه پيشنهادي بر اساس بهاي  ريزي در راستاي استقرار بودجه
 3الزامي است. در زير نحوه تكميـل هـر    14و  13و  12هاي  تكليفي تكميل ضميمه مبناي صرفه اقتصادي و قيمتهاي

 ضميمه توضيح داده مي شود:

 : اهداف، راهبردها و اقدامات اجرايي12ضميمه شماره 
يي شركت بر اسـاس اطالعـات منـدرج در اساسـنامه،     جرااهداف، راهبردها و اقدامات ادر اين فرم هر يك از موضوعات 

شود. عبارات درج شده براي هر يك از عنـاوين فـوق بايـد     اسناد باالدستي و قوانين مرتبط، در سطري مستقل درج مي
 كامل و مشخص باشد. 

 هاي متناظر  : برنامه اجرايي و فعاليت13ضميمه شماره 
هاي  در ستون اول، شركت بايد برنامهدهد.  هاي متناظر با آن را نشان مي اين فرم انطباق ميان برنامه اجرايي و فعاليت

و كل كشور (ذيل امور مربوط)  1397قانون بودجه سال  4اجرايي خود را بر اساس عناوين مندرج در پيوست شماره 
 مبتني بر اساسنامه و ساير قوانين درج كند.
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 نفعان يبه ذ يكاال و عرضه خدمت توسط واحد مجر ديتول يكه برا سلسله اقدامات مشخص است كي اياقدام  ،تفعالي
  است.  ريپذتيو كم ريتكرار پذشود كه  ميساالنه انجام اجرايي  جهت تحقق اهداف برنامه يخارج سازمان

 ها درج شود.  ها و فعاليت|در ستون سوم، سنجه عملكرد مربوط به هر يك از برنامه 
 شود.   چهارم هدف كمي انجام شده بر حسب عملكرد دو سل قبل / مصوب سال قبل / پيشنهادي سال بودجه درج مي  در ستون
ده محاسـبه و درج مـي شـود.    هزينه هر واحد فعاليت بر اساس اصول سيستم قيمت تمام شـ   13، و9، 5هاي  در ستون

ها در هزينه تمام شده مربوط بايد با مجموع هزينه كل شركت  ضرب اهداف كمي فعاليت بديهي است كه مجموع حاصل
 برابر باشد. 

هدف كمي فروش بر حسب عملكرد دو سال قبل / مصوب سال قبل / پيشنهادي سال بودجه  14، و 10، 6هاي ن در ستو
 شود.  درج مي
شـود. در   قيمت فروش هر واحد فعاليت بر حسب عملكرد دو سال قبل / مصوب سال قبل درج مي 11، 7هاي  در ستون

هـاي تكليفـي دولـت بـراي برخـي       شود. قيمت قيمت پيشنهادي فروش بر حسب صرفه اقتصادي  تعيين مي 15ستون 
 شود.  درج مي 16رسد در ستون  ها كه به تصويب شوراي اقتصاد مي فعاليت
جمع قيمـت   هاي شـركت (حاصل اي است، مطابقت و يكساني مجموع هزينه تكميل اين فرم حائـز اهميت ويژه آنچه در

هـا در   تمام شـده، توزيع و فروش، و اداري وعمومي) در بخش جاري، با مجموع حاصلضرب مقادير اهداف كمي فعاليت
 است.  هاي مندرج در اين ضميمه  هزينه واحد توليد هريك از فعاليت
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 قسمت دوم
 

بودجه بانيضمائم و اسناد پشت
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 مختصر ضمائم شرح

 بيني درآمدها گزارش توجيهي پيش -1ضميمه شماره 
 شود. از اين ضميمه براي بررسي و تجزيه و تحليل درآمدهاي سال عملكرد، ششماهه سال جاري و سال بودجه استفاده مي

 بيني درآمدها پيش -2ضميمه شماره 
توجيهي درآمدها ريز اقالم درآمد بـه تفكيـك   همان طور كه در بخش اول راهنما ذكر شده است، پس از تنظيم گزارش 

 منضم به صورتجلسه مجمع عمومي بودجه منتقل شود. 2در اين ضميمه درج و نتايج مربوط به ضميمه شماره 

 ها جدول تفصيلي برآورد هزينه -3ضميمه شماره 
شـورايعالي بودجـه،   منضم به صورتجلسه مجمع عمـومي يـا    2هاي مندرج در فرم ضميمه شماره  پيش از تكميل رديف

هاي مـرتبط بـا فـرم     هاي برآوردي سال بودجه به تفكيك و تفصيل در اين جدول تهيه و پس از تجميع به رديف هزينه
 يابند. مذكور انتقال مي

 بيني خريد كاال يا مواد اوليه پيش -4ضميمه شماره 
شود. در ضميمه مذكور دو ستون  ضميمه استفاده ميشود متنوع باشد از اين  هرگاه مواد اوليه يا كااليي كه خريداري مي

براي سال عملكرد و سال بودجه وجود دارد. ميزان كاال يا مواد اوليه خريداري شده در سال عملكرد و نياز در سال بودجه 
 شوند. در اين دو ستون ثبت شده و از جهت ميزان و نرخ واحد با يكديگر مقايسه مي

 هاي استهالك ني هزينهبي جدول پيش -5ضميمه شماره 
هاي استهالك سال بودجه با توجه به تغييرات اقالم دارايي محاسبه و براساس برآوردهاي مربـوط،   در اين جدول هزينه

 شوند. هاي اداري سرشكن مي هاي توزيع و فروش و هزينه به قيمت تمام شده كاال يا خدمت، هزينه

 اي ههاي سرماي گزارش توجيهي هزينه -6ضميمه شماره 
اي ذكر شد براي اجراي هر طرح جديد كه هزينه آن از محل منـابع   هاي سرمايه طوري كه در بخش مربوط به هزينه به

كه توضـيح آن در صـفحات قبلـي همـين      6داخلي دستگاه تأمين خواهد شد بايد گزارش توجيهي روي ضميمه شماره 
 دستورالعمل آورده شده است تهيه شود.

 ها و تعهدات خارجي وام -7ضميمه شماره 
ها و تعهدات خارجي شركت با ذكر نام اعطاكننده وام يا تسهيالت (وام يا تسهيالت دهنـده) و   در اين ضميمه، ميزان وام

دهنده يا تسـهيالت دهنـده    اصل مبلغ وام يا تسهيالت مصوب (مبلغي كه به عنوان وام يا تسهيالت قبالً به تصويب وام
مانده استفاده نشده از وام و ميزان بدهي و ميزان مانده پرداخت نشده و ميزان قابل پرداخت در رسيده است) و همچنين 

 شود. سال بودجه به ارز و ريال منظور مي
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 هاي داخلي و ديون وضع بدهي -8ضميمه شماره 
داخلي، وام يـا   شود. ضمناً در مورد بازپرداخت وام هاي داخلي شركت به شرح فوق منظور مي در اين ضميمه وضع بدهي

هاي متعلقه  وديعه مشتركين و ديون در صورتي كه طي سال بودجه بايد پرداختي صورت گيرد به تفكيك اصل و هزينه
فرم ضميمه  7هاي مربوط در صفحه  شود و اصل وام يا تسهيالت، وديعه و ديون به رديف برآورد مي 8در ضميمه شماره 

 شود. بودجه منتقل ميمنضم به صورتجلسه مجمع عمومي  2شماره 

 بندي و تعداد كاركنان بر حسب نوع استخدام جدول طبقه -9ضميمه شماره 
بيني استخدام جديد در سال جاري و منتقلين از ساير  در اين جدول تعداد كاركنان در سال قبل يعني سال عملكرد، پيش

شدگان براي سال بودجه و  منتقلين و از كادر خارجبيني استخدام جديد و  شدگان و باالخره پيش ها و از كادر خارج دستگاه
 شود. نتيجه كل آن بر حسب طبقات مختلف ثبت مي

 شود: بندي مي براي تكميل اين جدول اطالعات مربوط به كاركنان شركت به چهار دسته به شرح زير طبقه
و  20500و  20400كاركنان قسمت توليد (شامل كاركناني كـه حقـوق و دسـتمزد و مزايـاي آنهـا در كـدهاي        -1

 گردد). منظور مي 207000
و  30100كاركنان قسمت توزيع و فروش (شامل كاركناني كـه حقـوق و دسـتمزد و مزايـاي آنهـا در كـدهاي        -2

 گردد). منظور مي 303000و  30200
 40200و  40100كاركنان قسمت اداري (شامل كاركناني كه حقـوق و دسـتمزد و مزايـاي آنهـا در كـدهاي       -3

 گردد). ميمنظور 
 كل كاركنان شركت (جمع سه قسمت). -4

در داخل × شود و در هر مورد با گذاشتن عالمت  اين جدول براي هر يك از چهار مورد فوق به طور جداگانه تهيه مي
 گردد. مربع مربوط در قسمت سمت راست باالي جدول مشخص مي

 حصيالتبندي و تعداد كاركنان بر حسب سطح ت جدول طبقه -10ضميمه شماره 
در اين جدول كاركنان شركت بر حسب كارگر و كارمند (بسته به اينكه تابع قانون كار باشند يا قانون مديريت خدمات 

بندي و اطالعات مورد نظر به تفكيك شاغلين پايان سال قبل (سال عملكرد)  كشوري) با توجه به سطح تحصيالت، طبقه
 شود. ين و از كادر خارج شدگان در سال بودجه و نتيجه كل آن ثبت ميبيني استخدام جديد در سال جاري و منتقل پيش

هاي مصوب كارمندي و كارگري براساس تشكيالت هر شركت  در سمت چپ باالي اين جدول تعداد كل پست
 گردد. مشخص مي

 صورت ريزگردش كاال -11ضميمه شماره 
ها در ابتدا و پايان سال و ميزان توليد (خريد) و فروش طي دوره مالي (سال جاري و سال  اين ضميمه وضعيت موجودي

هاي اين فرم به مندرجات بخش دوم اين  دهد. براي تكميل ستون هاي توليدي و بازرگاني را نشان مي بودجه) در شركت
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ليه اقالم كاال بايد به ريز آورده شـود و بـديهي اسـت كـه جمـع      راهنما مراجعه شود. شايان ذكر است كه در اين فرم ك
منضم به صورتجلسـه مجمـع عمـومي بودجـه ايـن       2هاي اين فرم با ارقام مربوط مندرج در فرم ضميمه شماره  ستون

اع توان سود ناويژه ناشي از فروش هـر يـك از انـو    بايست مطابقت نمايد. از نتايج محاسبات اين فرم مي دستورالعمل مي
 كاالهاي شركت را به دست آورد.

 يياهداف، راهبردها و اقدامات اجرا -12ضميمه شماره 
 .شود استفاده ميشركت  يياهداف، راهبردها و اقدامات اجرااز اين ضميمه براي شناسايي 

 متناظر يها تيو فعال ييبرنامه اجرا -13ضميمه شماره 
هاي متناظر با آن و قيمت تمام شده و قيمـت فـروش هـر     با فعاليتدر اين ضميمه برنامه اجرايي ساالنه شركت همراه 

 َشود. ها درج مي يك از فعاليت

 يگذار هيسرما نيعناو اي يا هيسرما يها ييتملك دارا يها طرح -14ضميمه شماره 
منـابع  اي هستند بر حسب تأمين منـابع از محـل    هاي سرمايه هاي تملك دارايي هايي كه داراي طرح در اين فرم شركت

هايي  كنند. در مورد شركت هاي مربوط را تكميل مي عمومي يا منابع داخلي خود به تفكيك هر طرح و شماره آن، ستون
گذاري خود در سـتون   گذاري دارند، بايد نسبت به درج عناوين سرمايه هايي براي سرمايه كه طرح تملك ندارند اما برنامه

 .مين منابع از محل منابع داخلي را تكميل نمايندهاي مربوط به تأ دوم اقدام كنند و ستون
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 بيني درآمدها گزارش توجيهي پيش :1ضميمه شماره 
 

 نام شركت / مؤسسه:
 بندي:                                                                                                                شماره طبقه

 تحليل و بررسي درآمدها در سال عملكردـ تجزيه و 1
 
 
 
 
 
 ـ تجزيه و تحليل و بررسي درآمدها در سال جاري2
 
 
 
 
 
 بيني درآمد در سال بودجه ـ تجزيه و تحليل پيش3

  



173 

 



174 

 ها بر اساس كدهاي مربوط* جدول تفصيلي برآورد هزينه :3ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                                                    نام شركت / مؤسسه:

                                   1صفحه       بندي:                                                                                                                         طبقه شماره

شماره 
 عنوان بندي طبقه

بودجه  1397بودجه سال    
 مصوب سال

1398 

 1399بودجه سال    

پيشنهادي  عملكرد مصوب
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

20000 
20100 

 هاي توليد هزينه
 موجودي مواد اوليه در ابتداي دوره

     
     

      خريد طي سال 20200
      خريد داخلي 20201
      خريد خارجي 20202
      كرايه و حمل و نقل 20203
      گمركيحقوق  20204
      هاي ترخيص كاال هزينه 20205
      هزينه بيمه و كارمزد بانكي متعلقه 20206
 موجودي مواد اوليه در پايان دوره 20300

بهاي تمام شده مواد اوليه مصرف شده
     
     

      دستمزد و مزاياي كارگران 20400
      دستمزد و كارمزد كارگران دائم 20401
      العاده ويژه فوق 20403
      اضافه كار و كار در ايام تعطيل 20404
      مندي كمك عائله 20405
      كمكهاي غيرنقدي 20406
      عيدي و پاداش پايان سال 20407
      اياب و ذهاب 20408
      هزينه غذا 20409
      سالمتي و بهداشت كارگران 20410
      تحصيليپاداش  20411
      حق مسكن 20412
      حق بيمه سهم كارفرما 20413
20414 
20415 
20416 
20417 
20418 
20419 

 بيمه عمر و حوادث سهم كارفرما
 حق تخصص و جذب

 حق شيفت و سختي كار
 حق مأموريت
 بدي آب و هوا

 ساير مزايا و كمكها

     
     
     
     
     
     

     جمع 
      حقوق و مزاياي كارمندان 20500
      حقوق كارمندان رسمي 20501
      حقوق كارمندان پيماني 20502

       
 هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. * فرم عمومي بودجه شركت
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 *3ادامه ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                                          نام شركت / مؤسسه:

                                   2صفحه          بندي:                                                                                                                         هطبق شماره

شماره 
 عنوان بندي طبقه

بودجه  1397    بودجه سال
 مصوب سال

1398 

 1399بودجه سال    

پيشنهادي  عملكرد مصوب
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

      مزاياي شغلي 20506
      حق فني و بايگاني 20507
      العاده خارج از مركز و بدي اب و هوا فوق 20508
      العاده ويژه فوق 20529
      حق مسكن 20510
20511       
      اياب و ذهاب 20512
      العاده روزانه و انتقال هزينه سفر و فوق 20513
      انداز سهميه پس 20514
      حق شيفت و سختي كار 20515
      العاده كشيك فوق 20516
      كمكهاي غيرنقدي  20517
      هزينه غذا 20518
      اضافه كار 20519
20520       
      عيدي و پاداش پايان سال 20521
      العاده رانندگي فوق 20522
      لباس كار  20523
      پاداش تحصيلي 20524
      حق بيمه سهم كارفرما 20525
      هاي بهداشتي و درماني كمك 20526
      سهم كارفرما بابت بازنشستگي 20527
      العاده تضمين فوق 20528
      العاده كسر صندوق فوق 20529
20530       
      ساير مزايا 20531

     جمع 
      حقوق و مزاياي كارشناسان خارجي 20600
      حقوق ريالي كارشناسان 20601
      حقوق ارزي كارشناسان 20602
      مزاياي ريالي كارشناسان 20603
      مزاياي ارزي كارشناسان 20604

     جمع 
 هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. * فرم عمومي بودجه شركت
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 * 3ادامه ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                              نام شركت / مؤسسه:

                                        3صفحه                               بندي:                                                          شماره طبقه

اره شم
 عنوان بندي طبقه

بودجه  1397بودجه سال    
مصوب 
 سال

1398 

 1399بودجه سال    

پيشنهادي  عملكرد مصوب
 دستگاه

نظر سازمان 
برنامه و بودجه 

 كشور
      خدمات قراردادي ـ اشخاص حقيقي 20700
      قرارداد............................................................................................. 20701
      قرارداد............................................................................................. 20702
20703 

 
20730 

 
20750 

 قرارداد.............................................................................................
جمع

 ساير كاركنان
 

 ياشخاص حقوققراردادهاي 

     
     

     

      قرارداد............................................................................................. 20751
      قرارداد............................................................................................. 20752
20753 

 
 قرارداد.............................................................................................
جمع

     
     

20800 
20801 
20802 
20803 

 استهالك
 استهالك ساختمان
 استهالك تأسيسات
 آالت استهالك ماشين

     
     
     
     

      نقليهاستهالك وسايط  20804
      استهالك ابزار كار و لوازم فني 20805

     جمع 
      اجاره محل 20900
      اجاره محل 20901
      حق االرض و غيره 20902
20903 ............      

     جمع 
      لوازم يدكي و ابزار كار جزئي 21000
      هاي توليدي لوازم يدكي ماشين 21001
      نقليه لوازم يدكي وسايط 21002
      ابزار كار جزئي 21003

     جمع 
      آالت سوخت ماشين 21100

 هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. * فرم عمومي بودجه شركت
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 * 3ادامه ضميمه شماره 

 (مبالغ به ميليون ريال)                                           نام شركت / مؤسسه:
                                  4صفحه        بندي:                                                                                                                         طبقه شماره

شماره 
 عنوان بندي طبقه

بودجه  1397بودجه سال    
 مصوب سال

1398 

 1399بودجه سال    

پيشنهادي  عملكرد مصوب
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

      آالت توليدي سوخت ماشين 21101
      سوخت وسايط نقليه 21102
      هاي مختلف روغن 21103

 
21200 

جمع
 آب و برق و سوخت

     
     

      آب 21201
      برق 21202
      سوخت 21203

     جمع 
      تعميرات و نگهداري 21300
      تعميرات ساختمان 21301
      تعميرات تأسيسات 21302
      آالت تعميرات ماشين 21303
      تعميرات وسايط نقليه 21304

     جمع 
      لوازم و مواد مصرفي 21400
      مواد مصرفي 21401
      لوازم جزئي 21402

     جمع 
      حق بيمه 21500
      بيمه ساختمان 21501
      بيمه تأسيسات 21502
      آالت بيمه ماشين 21503
      بيمه وسايط نقليه 21504
      بيمه مواد و كاالي در جريان سوخت 21505

     جمع 
      هاي عمومي توليد ساير هزينه 21600
      مواد غيرمستقيم 21601
      بندي لوازم بسته 20602
      ها ساير هزينه 21603

     جمع 
     جمع 

 هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. * فرم عمومي بودجه شركت
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 * 3ادامه ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                                            نام شركت / مؤسسه:

                                 5صفحه                                                                                                          بندي:                        طبقه شماره

شماره 
 عنوان بندي طبقه

بودجه  1397بودجه سال    
 مصوب سال

1398 

 1399بودجه سال    

پيشنهادي  عملكرد مصوب
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

      هاي توزيع و فروش هزينه 30000
      دستمزد و مزاياي كارگران 30100
30101 

 
      دستمزد و كارمزد كارگران دائم

      العاده ويژه فوق 30103
      اضافه كار و كار در ايام تعطيل 30104
      مندي كمك عائله 30105
      كمكهاي غيرنقدي 30106
      پاداش پايان سالعيدي يا  30107
      اياب و ذهاب 30108
      هزينه غذا 30109
      سالمتي و بهداشت كارگران 30110
      پاداش تحصيلي 30111
      حق مسكن 30112
      حق بيمه سهم كارفرما 30113
30114 
30115 
30116 
30117 
30118 
30119 

 بيمه عمر و حوادث سهم كارفرما
 جذبحق تخصص و 

 حق شيفت و سختي كار
 حق مأموريت
 بدي آب و هوا

 ساير مزايا و كمكها

     
     
     
     
     

       
     جمع 

      حقوق و مزاياي كارمندان 30200
      حقوق كارمندان رسمي 30201
      حقوق كارمندان پيماني 30202
30203       
      مزاياي شغل 30206
      حق فني و بايگاني 30207
      العاده خارج از مركز و بدي آب و هوا فوق 30208
      العاده ويژه فوق 30209
      حق مسكن 30210

 هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. * فرم عمومي بودجه شركت
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 * 3ادامه ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                                     نام شركت / مؤسسه:

                                       6صفحه                              بندي:                                                                                     شماره طبقه

شماره 
 عنوان بندي طبقه

بودجه  1397بودجه سال    
 مصوب سال

1398 

 1399بودجه سال    

پيشنهادي  عملكرد مصوب
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

30211       
      اياب و ذهاب 30212
      العاده روزانه و انتقال هزينه سفر و فوق 30213
      انداز سهميه پس 30214
      حق شيفت و سختي كار 30215
      العاده كشيك فوق 30216
      كمكهاي غيرنقدي  30217
      هزينه غذا 30218
      اضافه كار 30219
30220       
      عيدي و پاداش پايان سال 30221
      العاده رانندگي فوق 30222
      لباس كار  30223
      پاداش تحصيلي 30224
      حق بيمه سهم كارفرما 30225
      هاي بهداشتي و درماني كمك 30226
      سهم دولت بابت بازنشستگي 30227
      العاده تضمين فوق 30228
      العاده كسر صندوق فوق 30229
30230       
      ساير مزايا 30231

     جمع 
       

30300 
30330 
30350 

 خدمات قرادادي ـ اشخاص حقيقي
 ساير كاركنان

 ياشخاص حقوقخدمات قراردادي ـ  

     

     

     جمع 
      هزينه حمل و نقل و باربري 30400
      كرايه حمل و نقل 30401
      سوخت وسايط نقليه 30402
      تعميرات وسايط نقليه 30403
      باربري 30404

     جمع 
 انتفاعي وابسته به دولت.هاي دولتي و مؤسسات  * فرم عمومي بودجه شركت
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 * 3ادامه ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                              نام شركت / مؤسسه:

                                       7صفحه                             بندي:                                                                                     شماره طبقه

ره شما
 عنوان بندي طبقه

بودجه  1397بودجه سال    
 مصوب سال

1398 

 1399بودجه سال    

پيشنهادي  عملكرد مصوب
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

      استهالك 30500
      استهالك ساختمان 30501
      استهالك تأسيسات 30502
      آالت استهالك ماشين 30503
      نقليه استهالك وسايط 30504

     جمع 
      آب و برق و سوخت 30600
      آب 30601
      برق 30602
      سوخت 30603

     جمع 
      اجاره محل 30700
      زمين 30701
      ها ساختمان 30702
      انبارها 30703
      ها فروشگاه 30704
      ساير 30705

     جمع 
      بيمه 30800
      ها بيمه ساختمان انبارها و فروشگاه 30810
      بيمه كسري انبارها 30811
      ها بيمه محصوالت و موجودي 30820
30830       

     جمع 
      چاپ، آگهي و تبليغات 30900
      آگهي در مطبوعات 30901
      آگهي راديو و تلويزيون 30902
      نمايشگاه 30903
      نمونه 30904
      هاي تبليغاتي ساير هزينه 30905

     جمع 
31000 
31001 

 

 بندي  بسته
 بندي لوازم بسته

جمع

     
     
     

 تعميرات و نگهداري 31050
 

     
     

      هاي فروش ساير هزينه 31100
     جمع 
     هاي توزيع و فروش جمع هزينه 

 هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. * فرم عمومي بودجه شركت
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 * 3ادامه ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                                   نام شركت / مؤسسه:

                                    8صفحه                                                                     بندي:                                 شماره طبقه

شماره 
 بندي طبقه

 عنوان
بودجه  1397بودجه سال    

 مصوب سال
1398 

 1399بودجه سال    

 عملكرد مصوب
پيشنهادي 
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

      هاي اداري هزينه 40000
      دستمزد و مزاياي كارگران 40100
40101 

 
      دستمزد و كارمزد كارگران دائم

      العاده ويژه فوق 40103
      اضافه كار و كار در ايام تعطيل 40104
      مندي كمك عائله 40105
      كمكهاي غيرنقدي 40106
      عيدي يا پاداش پايان سال 40107
      اياب و ذهاب 40108
      هزينه غذا 40109
      بهداشت كارگرانسالمتي و  40110
      پاداش تحصيلي 40111
      حق مسكن 40112
      حق بيمه سهم كارفرما 40113
40114 
40115 
40116 
40117 
40118 
40119 

 بيمه عمر و حوادث سهم كارفرما
 حق تخصص و جذب

 حق شيفت و سختي كار
 حق مأموريت
 بدي آب و هوا

 ساير مزايا و كمكها

     
     
     
     
     
     

     جمع 
      حقوق و مزاياي كارمندان 40200
      حقوق كارمندان رسمي 40201
      حقوق كارمندان پيماني 40202
40203       
40204       
40205       
      مزاياي شغل 40206
      حق فني و بايگاني 40207
      مركز و بدي آب و هواالعاده خارج از  فوق 40208
      العاده ويژه فوق 40209
      حق مسكن 40210

       
 هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. * فرم عمومي بودجه شركت
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 * 3ادامه ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                                 نام شركت / مؤسسه:

                                    9صفحه                 بندي:                                                                                    شماره طبقه

شماره 
 عنوان بندي طبقه

بودجه  1397بودجه سال    
 مصوب سال

1398 

 1399بودجه سال    

پيشنهادي  عملكرد مصوب
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

40211       
      ذهاباياب و  40212
      العاده روزانه و انتقال هزينه سفر و فوق 40213
      انداز سهميه پس 40214
      حق شيفت و سختي كار 40215
      العاده كشيك فوق 40216
      كمكهاي غيرنقدي  40217
      هزينه غذا 40218
      اضافه كار 40219
40220       
      پايان سالعيدي و پاداش  40221
      العاده رانندگي فوق 40222
      لباس كار  40223
      پاداش تحصيلي 40224
      حق بيمه سهم كارفرما 40225
      هاي بهداشتي و درماني كمك 40226
      سهم دولت بابت بازنشستگي 40227
      العاده تضمين فوق 40228
      العاده كسر صندوق فوق 40229
40230       
      ساير مزايا 40231

     جمع 
      خدمات قراردادي ـ اشخاص حقيقي 40320
      ساير كاركنان 40330
      اجاره محل 40300
      اجاره بهاي محل 40301
      اجاره بهاي دفاتر نمايندگي 40302
      اجاره بهاي انبارها 40303

     جمع 
      و تلفن پست 40400
      پست 40401
      تلگراف 40402
      تلفن 40403

     جمع 
 هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. * فرم عمومي بودجه شركت
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 * 3ادامه ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                                           نام شركت / مؤسسه:

                                   10صفحه                بندي:                                                                                    شماره طبقه

شماره 
 بندي طبقه

 عنوان
بودجه  1397بودجه سال    

 مصوب سال
1398 

 1399بودجه سال    

 عملكرد مصوب
پيشنهادي 
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

      ملزومات اداري 40500
      نوشت افزار 40501
      ملزومات 40502
      مطبوعات اداري 40503

     جمع 
      آب و برق و سوخت 40600
      آب 40601
      برق 40602
      سوخت 40603

     جمع 
      كارمزد بانكي 40700
      كارمزد بانكي 40701
      خريد اوراق بروات و سفته 40802

     جمع 
      ياشخاص حقوققراردادهاي  40800

     جمع 
      استهالك 40900
      استهالك ساختمان 40901
      استهالك تأسيسات 40903
      استهالك اثاثيه و لوازم اداري 40904

      استهالك وسايط نقليه 
     جمع 

 انتفاعي وابسته به دولت.هاي دولتي و مؤسسات  * فرم عمومي بودجه شركت
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 * 3ادامه ضميمه شماره 
 (مبالغ به ميليون ريال)                                                 نام شركت / مؤسسه:

                                       11صفحه                بندي:                                                                                    شماره طبقه

شماره 
 عنوان يبند طبقه

بودجه  1397بودجه سال    
 مصوب سال

1398 

 1399بودجه سال    

پيشنهادي  عملكرد مصوب
 دستگاه

نظر سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

      تعميرات و نگهداري 41000
      هاي اداري تعميرات ساختمان 41001
      تعميرات تأسيسات 41002
      اداريتعميرات اثاثيه و لوازم  41003
      نشاني هزينه آتش 41004
      هاي تعمير و نگهداري ساير هزينه 41005

     جمع 
      بيمه 41100
      ها و لوازم اداري بيمه ساختمان 41101
      بيمه وسايط نقليه 41102
41103       

     جمع 
      مراسم و پذيرايي  41200
      پذيرايي 41201
      آبدارخانه 41202
41203       

     جمع 
      اياب و ذهاب 41300
41301       
41302       
41303       

     جمع 
      پاداش سنوات خدمت كاركنان 41400
      بازخريد سنوات خدمت كاركنان 41401
      پاداش پايان خدمت كاركنان 41402
بازنشستگان (فقط كمك هزينه هاي  ساير هزينه 41403

ازدواج و فوت، بيمه عمر و حوادث سهم دولت، 
 اوالد بازنشستگان) مندي و حق عيدي و عائله

     

     جمع 
      هاي اداري  ساير هزينه 41500
      محيط زيست 41501
      تحقيقات 41502
      تربيت بدني 41503
      آموزش 41504
      هاي متفرقه هزينه 41505
      حق عضويت در مجامع داخلي 41506
      حق عضويت در مجامع خارجي 41507

     جمع 
     هاي اداري جمع هزينه 

 هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. شركت * فرم عمومي بودجه
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 قسمت سوم
 

  اتصورتجلسهاي فرم

 1399 سال بودجه تصويب
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  عمومي مجامع صورتجلسه

هاي عمومي شركت بودجه تصويب
 1399 سالدر 

 صفحه) 8(
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 1399  سال/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
  العـاده  طـور فـوق   بـه / عادي  عادي  به صورت......................................................... شركت / شورايعالي  مجمع عمومي     در تاريخ 

هـاي   الحاقيه و دولت  مالي  از مقرراتبا توجه به مفاد قانون تنظيم بخشي را   شركت  مديره  تأهي  پيشنهادي 1399  سال  بودجهشد و   تشكيل
برنامه ساالنه و فعاليـت    بيني پيشو مندرج در اساسنامه  قانوني  وظايفكل كشور بر اساس  1399و با رعايت بخشنامه بودجه سال   بعدي آن

  بودجـه  اهبـه همـر  )  اسـت   ذكـر شـده   1  شـماره   در ضميمه 1398و  1397ي ها با سال  آن  اي مقايسهارقام   كه  صورتجلسه  اينبند (ج)  (مفاد
 قرار داد:  زير مورد تصويب  شرحه ب  ،نظر  و تبادل  از بحث  و پس  بررسي سازمان برنامه و بودجه كشور،و نظر ) 2  شماره  (ضميمه  تفصيلي

 
 )  ميليون ريال  به  (ارقام  جاري  بودجهـ   الف

 مدهاي عملياتيدرآـ  1
 ـ  فروش محصوالت يا كاالي اصلي            
 ـ  درآمد حاصل از ارائه خدمات            
 ـ  فروش محصوالت يا كاالي فرعي            

 عملياتي ( قيمت تمام شده كاالها يا خدمات)  هزينه ـ 2
 مدهادرآـ ساير  3

 ـ  ساير درآمدها             
 ها ـ  ساير دريافت            

 ها ـ ساير هزينه 4
 ـ هزينه توزيع و فروش            
 ـ هزينه اداري و عمومي            
 هاي مالي ـ هزينه            

 ها ـ ساير پرداخت              
 ها) ـ هزينه پرسنلي (جزئي از هزينه              
 ها) ـ استهالك (جزئي از هزينه              

 ) / (زيان از كسر ماليات  سود قبلـ  5
 ـ ماليات 6
  % سود ويژه50ـ   7
  زيان  مينأت/ منابع  سود تخصيص حساب به نقل خالص ) (زيان/ـ سود 8
 

                                       نزيا  مينأت  منابع حساب                           سود   تخصيص  حساب  
  ذخاير سال                                                            قانوني  اندوخته   
 هاي جاري        دارايي                                  احتياطي  اندوخته   

       *منابع عمومي دولت                                          اي سرمايه  اندوخته   
                                                      دولت  سود سهام   
      دولتي  هاي شركت  سود سهام   
              ساير سهامداران  سود سهام   

 سود  تخصيص  ساير حسابهاي   
 بعد  سال  به  نقل  مانده   

 )   8 رديف  (معادل  جمــع           ) 8 رديف  (معادل  جمــع
 
امـور    وزارتكشـور و   بودجـه   سـازمان برنامـه و    پيشـنهادي   ، ارقـام  جاري  عمليات  زيان  جبران  بابت  دولت  عمومي  از منابع  در موردكمك * 

 مالك خواهد بود.و دارائي   اقتصادي
 

 توضيحات:
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 1399  سال/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
    

 ) ميليون ريال  به  (ارقام  اي سرمايه بودجهـ   ب
  

 جمع مصارف                                     منابع  معج   
  اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح  هاي هزينه                                      سال  هاي و اندوختهذخاير 

 *محل منابع عمومي دولتاز   اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرحـ                                        * بانكي دريافتي  تسهيالت
     داخلي اي از محل منابع هاي سرمايه هاي تملك دارايي وام خارجي                                                                    ـ طرح

 اي هاي سرمايه ساير هزينه اوراق مشاركت                                                            
 زمينـ                            وديعه مشتركين
   ساختمان ـ                                 وام داخلي ـ ساير

 سيساتأتـ                ساير منابع                                                       
  آالت ماشينـ                                                         *منابع عمومي دولت  
                                                                            لوازم و ابزار كار فني ـ                                                هاي جاري       ساير دارايي 

 ـ وسايط نقليه                           
 ـ اثاثيه و لوازم اداري                                  

 گذاري در ساير مؤسسات ـ سرمايه                                                                                    
 گذاري در تحقيقات و پژوهش ـ سرمايه  
 گذاري براي حفظ محيط زيست ـ سرمايه  
 ـ ساير  

  ديون و  دريافتي  ،تسهيالت وام  بازپرداخت 
 ـ بازپرداخت اصل تسهيالت دريافتي از سيستم بانكي داخلي 
 هاي داخلي ـ بازپرداخت اصل وام 
 قانون برنامه و  بودجه  32ـ بازپرداخت وام موضوع ماده  
 ـ بازپرداخت اصل وام خارجي 
 ـ  بازپرداخت اوراق مشاركت  
 ـ بازپرداخت وديعه مشتركين 
 ـ اختصاص به حساب وجوه اداره شده 
 ـ بازپرداخت ديون 
 ها ـ ساير پرداخت 

 هاي جاري) (افزايش دارايي جاري هاي ييداراساير  
 
  دولت  عمومي  منابع  از محل  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  يها و طرح ، منابع عمومي دولت بانكي  از سيستم  دريافتي  در مورد تسهيالت * 

 بود.خواهد   مالك  يئو دارا  امور اقتصادي  وزارتسازمان برنامه و بودجه كشور و   پيشنهادي  ارقام
 

 توضيحات:
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 1399  سال/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه

 
 

 * :1399   سال برنامه / فعاليت  بيني ـ پيش ج 
 ها به ميليون ريال است. هزينه

 شماره 
 هدف كمي سنجه عملكرد عنوان برنامه / فعاليت  برنامه / فعاليت

قيمت تمام 
 جمع هزينه شده

     عنوان برنامه 
     1فعاليت  
     2فعاليت  
     3فعاليت  
     عنوان برنامه 
     1فعاليت  
     2فعاليت  
 ...     

 ها تعديل خواهد شد. الذكر است. بديهي است در صورت كاهش اهداف كمي، هزينه بيني شده براي تحقق اهداف كمي فوق بودجه پيش *
 
 
 
 
  :1399  سال  ارزي  مصارف و  منابع  بيني  ـ پيشد 

 هزار دالر  مقادير به
  ارزي  مصارف  ارزي  منابع

 از صدور كاال  ارز ناشي
  از محـل  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح 

  دولت  عمومي  منابع
 

  از صدور خدمت  ارز ناشي
  اي ازمحل سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح 

      داخلي  منابع
 

  داخلي  منابع  ازمحل  اي سرمايه  هاي هزينه ساير  شود)  داده  ساير (توضيح

     مصرفي  و لوازم  خريد مواد اوليه  
   خدمات  هاي هزينه  

  شود)  داده  ساير (توضيح  

  جمع كل  جمع كل
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 1399ل سا/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 

  : تعداد كاركنان  بيني  پيشـ  هـ 
 
 ) بر حسب نوع قرار داد و مركز هزينه1

 1399پايان سال  1399كاهش  *1399افزايش  1398 انتهاي نوع قرارداد

     تعداد كل كارمندان
     بخش توليد

     بخش توزيع و فروش
     بخش اداري و عمومي

     تعداد كل كارگران
     بخش توليد

     فروشبخش توزيع و 
     بخش اداري و عمومي

     تعداد كل خدمات قراردادي (اشخاص حقيقي)
     بخش توليد 

     بخش توزيع و فروش
     بخش اداري و عمومي

     تعداد كل ساير كاركنان
     بخش توليد 

     بخش توزيع و فروش
     بخش اداري و عمومي

     **جمع كل
 

 

 تحصيالت) بر حسب سطح 2
 1399پايان سال  1399كاهش  1399افزايش  1398 انتهاي سطح تحصيالت

     دكترا 
      ليسانس  فوق

      ليسانس
      ديپلم  فوق
      ديپلم

      تر از ديپلم نييپا
     **جمع كل

 ربط ارائه شود.  در صورت افزايش تعداد كاركنان، مجوزهاي مربوط از مراجع ذي *

 ) بايد يكسان باشد.2) و (1جمع كل كاركنان در بندهاي (** 
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 1399  سال/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه

 
 
 / شورايعالي : عمومي  و امضاي اعضاي مجمع  خانوادگي  و نام  ـ نامز 

        

   امضا               خانوادگي  و نام  نام    

   مجمع  ـ رئيس1  

  ـ عضو مجمع2  

   ـ عضو مجمع3  

 ـ 4  

 ـ 5  

 ـ 6  

 ـ 7  

 ـ 8  

 ـ 9  
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عمومي  مجامع ضمائم صورتجلسه
 هاي عمومي)(شركت

 
 صفحه) 1( 1ضميمه شماره 

 صفحه) 8( 2ضميمه شماره 
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  صورتجلسه مجامع عمومي 

هاي آب شركتتصويب بودجه 
 1399سال اي در منطقه

 صفحه) 8( 
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 1399  سالتصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
شـد و    تشـكيل   العاده طور فوق به/ عادي  عادي  به صورت......................................................... شركت  مجمع عمومي     در تاريخ
و بـا    هاي بعدي آن و الحاقيه دولت  مالي  از مقرراتبا توجه به مفاد قانون تنظيم بخشي را   شركت  مديره  تأهي  پيشنهادي 1399  سال  بودجه

بنـد (ج)   فعاليت (مفاد برنامه ساالنه و  بيني پيشو مندرج در اساسنامه  قانوني  وظايفكل كشور بر اساس  1399رعايت بخشنامه بودجه سال 
  (ضـميمه   تفصـيلي   بودجـه  به همراه)  است  ذكر شده 1  شماره  در ضميمه 1398و  1397ي ها با سال  آن  اي مقايسهارقام   كه  صورتجلسه  اين

 رار داد:ق  زير مورد تصويب  شرحه ب  ،نظر  و تبادل  از بحث  و پس  بررسي سازمان برنامه و بودجه كشور،و نظر ) 2  شماره
 )  ميليون ريال  به  (ارقام  جاري  بودجهـ   الف

 مدهاي عملياتيدرآـ  1
 درآمد اصلي آب  ـ            
 درآمد برق  ـ            
 النظاره و خدمات كارشناسي درآمد حق  ـ            

 قيمت تمام شده كاالها يا خدمات) هاي عملياتي (  هزينه ـ 2
 قيمت تمام شده آب  ـ            
 قيمت تمام شده برق  ـ            
 النظاره و خدمات كارشناسي قيمت تمام شده حق  ـ            

 مدهادرآـ ساير  3
 ـ  ساير درآمدها             
 ها ساير دريافت  ـ            

 ها ـ ساير هزينه 4
 ـ هزينه توزيع و فروش            
 ـ هزينه اداري و عمومي            
 هاي مالي ـ هزينه            

 ها ـ ساير پرداخت              
 ها) هاي پرسنلي (جزئي از هزينه ـ هزينه              
 ها) ـ استهالك  (جزئي از هزينه              

 ) / (زيان از كسر ماليات  سود قبل ـ  5
 ماليات ـ 6
  ويژه% سود 50ـ حداقل 7
  زيان  مينأت/ منابع  سود تخصيص حساب به نقل خالص ) (زيان/  ـ سود 8
 

                                       نزيا  مينأت  منابع حساب                           سود   تخصيص  حساب  
  ذخاير سال                                                               قانوني  اندوخته   
 هاي جاري        دارايي                                     احتياطي  اندوخته   

       *منابع عمومي دولت                                              اي سرمايه  اندوخته   
                                                      ولتد  سود سهام   
      دولتي  هاي شركت  سود سهام   
              ساير سهامداران  سود سهام   

 سود  تخصيص  هاي ساير حساب   
 بعد  سال  به  نقل  مانده   

 ) 8 رديف  (معادل  جمــع              )  8  رديف  (معادل  جمــع  
 
ودارائي   اموراقتصادي  وزارتو  كشور وبودجه سازمان برنامه  پيشنهادي  ، ارقام جاري  عمليات  زيان  جبران  بابت  دولت  عمومي  از منابع  در مورد كمك * 

 مالك خواهد بود.
 

 توضيحات :
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 1399  سالتصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 ) ميليون ريال  به  (ارقام  اي سرمايه بودجهـ   ب

  
 جمع مصارف                                     منابع  معج   

  اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح  هاي هزينه                                          سال  هاي و اندوختهذخاير   
 *محل منابع عمومي دولتاز   اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرحـ                                           *بانكي دريافتي  تسهيالت  

     داخلي اي از محل منابع هاي سرمايه هاي تملك دارايي ـ طرح                                                             وام داخلي ـ ساير  
 اي هاي سرمايه ساير هزينه                           وام خارجي  
 زمينـ ساير منابع                                                                        
 و بهسازي آن ساختمان اوراق مشاركت                                                                 ـ  
 و تجهيزات سيساتأتـ وديعه مشتركين                                                                  
  آالت ماشينـ                                                          *منابع عمومي دولت   
                                                                            لوازم و ابزار فنيـ                                                    هاي جاري       ساير دارايي 

 ـ وسايط نقليه                             
 و منصوباتـ اثاثيه                                      

 گذاري از محل منابع داخلي (طرح و پروژه) سرمايهـ                                                                                        
 گذاري در تحقيقات و پژوهش ـ سرمايه    
 هاي برق آبي گذاري در توسعه نيروگاه سرمايهـ     
 ـ ساير    

 : وديون  دريافتي  تسهيالت ، وام  بازپرداخت   
 بازپرداخت اصل تسهيالت دريافتي از سيستم بانكي ـ    
 هاي داخلي ـ بازپرداخت اصل وام   
 قانون برنامه و بودجه  32ـ بازپرداخت وام موضوع ماده    
 ـ بازپرداخت اصل وام خارجي   
 ـ  بازپرداخت اوراق مشاركت   
 ـ بازپرداخت وديعه مشتركين   
 ـ بازپرداخت ديون   
 ها ـ ساير پرداخت   

 )هاي جاري افزايش دارايي( جاري هاي داراييساير  
 
  ، ارقام دولت  عمومي  منابع  از محل  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  يها و طرح ، منابع عمومي دولت بانكي  از سيستم  دريافتي  در مورد تسهيالت * 

 خواهد بود.  مالك  يئو دارا  امور اقتصادي  وزارتسازمان برنامه و بودجه كشور و   پيشنهادي
 
 

 توضيحات :
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 1399  سالتصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 
 

 * :1399   سال برنامه / فعاليت  بيني ـ پيش ج 
 ها به ميليون ريال است. هزينه

 شماره 
 جمع هزينهقيمت تمام شده هدف كمي سنجه عملكرد عنوان برنامه / فعاليت  برنامه / فعاليت

     عنوان برنامه 
     1فعاليت  
     2فعاليت  
     3فعاليت  
     عنوان برنامه 
     1فعاليت  
     2فعاليت  
 ...     

 ها تعديل خواهد شد. الذكر است. بديهي است در صورت كاهش اهداف كمي، هزينه بيني شده براي تحقق اهداف كمي فوق بودجه پيش *
 
 
 
 
  :1399  سال  ارزي  مصارف و  منابع  بيني  پيش ـد 

 هزار دالر  مقادير به
  ارزي  مصارف  ارزي  منابع

 از صدور كاال  ارز ناشي
  از محـل  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح 

  دولت  عمومي  منابع
 

  از صدور خدمت  ارز ناشي
  اي ازمحل سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح 

      داخلي  منابع
 

  داخلي  منابع  ازمحل  اي سرمايه  هاي هزينه ساير  شود)  داده  ساير (توضيح

     مصرفي  و لوازم  خريد مواد اوليه  
   خدمات  هاي هزينه  

  شود)  داده  ساير (توضيح  

  جمع كل  جمع كل
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 1399ل ساتصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 

  : تعداد كاركنان  بيني  پيشـ  هـ 
 
 ) بر حسب نوع قرار داد و مركز هزينه1

 1399پايان سال  1399كاهش  *1399افزايش  1398 انتهاي نوع قرارداد

     تعداد كل كارمندان
     بخش آب
     بخش برق
     النظاره بخش حق

     كارگرانتعداد كل 
     بخش آب
     بخش برق
     النظاره بخش حق

     تعداد كل خدمات قراردادي (اشخاص حقيقي)
     بخش آب
     بخش برق
     النظاره بخش حق

     تعداد كل ساير كاركنان
     بخش آب
     بخش برق
     النظاره بخش حق

     **جمع كل
 
 ) بر حسب سطح تحصيالت2

 1399پايان سال  1399كاهش  1399افزايش  1398 انتهاي سطح تحصيالت

     دكترا 
      ليسانس  فوق

      ليسانس
      ديپلم  فوق
      ديپلم

      تر از ديپلم نييپا
     **جمع كل

 ربط ارائه شود.  در صورت افزايش تعداد كاركنان، مجوزهاي مربوط از مراجع ذي *

 ) بايد يكسان باشد.2) و (1كاركنان در بندهاي (جمع كل ** 



227 
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 1399  سالتصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 
 
 / شورايعالي : عمومي  و امضاي اعضاي مجمع  خانوادگي  و نام  ـ نامز 

        

   امضا               خانوادگي  و نام  نام    

   مجمع  ـ رئيس1  

  ـ عضو مجمع2  

   ـ عضو مجمع3  

 ـ 4  

 ـ 5  

 ـ 6  

 ـ 7  

 ـ 8  

 ـ 9  
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عمومي  مجامع ضمائم صورتجلسه

 اي)هاي آب منطقه(شركت
 

 صفحه) 1( 1ضميمه شماره 

 صفحه) 9( 2ضميمه شماره 
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  بودجه تصويب صورتجلسه

 1399 سالها در بانك

 

صفحه) 8(
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 1399  سال/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه

  العـاده  طـور فـوق   بـه / عادي  عادي  به صورت......................................................... شركت / شورايعالي  مجمع عمومي     در تاريخ 
هـاي   و الحاقيه دولت  مالي  از مقرراتبا توجه به مفاد قانون تنظيم بخشي را   شركت  مديره  تأهي  پيشنهادي 1399  سال  بودجهشد و   تشكيل

برنامه ساالنه و فعاليـت    بيني پيشو مندرج در اساسنامه  قانوني  وظايفكل كشور بر اساس  1399بودجه سال و با رعايت بخشنامه   بعدي آن
  بودجـه  بـه همـراه  )  اسـت   ذكـر شـده   1  شـماره   در ضميمه 1398و  1397ي ها با سال  آن  اي مقايسهارقام   كه  صورتجلسه  اينبند (ج)  (مفاد

 قرار داد:  زير مورد تصويب  شرحه ب  ،نظر  و تبادل  از بحث  و پس  بررسي سازمان برنامه و بودجه كشور، و نظر) 2  شماره  (ضميمه  تفصيلي
 )  ميليون ريال  به  (ارقام  جاري  بودجهـ   الف

 مدهادرآـ  1
 ـ درآمد مشاع          
 ـ درآمد غيرمشاع          
 ساير درآمدهاـ           

 ها هزينه ـ 2
 مشاع درآمد از گذاران سپرده سود سهم ـ          
منابع ساير به پرداختي سود و الحسنه قرض جوايز ـ            
 پرداختي      ـ كارمزد          
 عملياتي هاي هزينه ـ ساير          
 پرسنلي ـ هزينه          
 عمومي و ـ اداري          

 استهالك هزينه  ـ          
 غيرعملياتي هاي هزينه ـ ساير          

 ها ساير دريافت ـ3
 ها ـ ساير پرداخت4
 ) / (زيان از كسر ماليات  سود قبل ـ5
  مالياتـ 6
  % سود ويژه50ـ 7
  زيان  مينأت/ منابع سود تخصيص حساب به نقل خالص ) (زيان/ ـ سود8

                      ن                                    زيا  مينأت  منابع حساب                                        سود  تخصيص  حساب  
  ذخاير سال                                                                   قانوني  اندوخته  
        ري       هاي جا احتياطي                                                               دارايي  اندوخته  
                                               ها ساير اندوخته  
                                        دولت  سود سهام  
      دولتي  هاي شركت  سود سهام  
              ساير سهامداران  سود سهام  
 هاي تخصيص سود حساب ساير  
 بعد  سال  به  نقل  مانده  

 ) 8رديف  (معادل  جمــع                ) 8 رديف  (معادل  جمــع  
 
  

 توضيحات :
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 1399  سال  بودجه تصويب عمومي  مجمع  صورتجلسه
 
 
 ) ميليون ريال  به  (ارقام  اي سرمايه  بودجهـ   ب
 

 
 جمع مصارف         منابع  جمع

  اي سرمايه  هاي هزينه                                                           هاي سال اندوخته
 اموال غيرمنقول                         سالذخاير 

   ساختمان و خريد زمين ـ                    * بانكي سيستم از دريافتي  تسهيالت
             ساير غيرمنقول -وام داخلي ـ ساير                                                                        

           اموال منقول                      وام خارجي 
 آالت و تجهيزات عمده ماشين -                                                                     ساير منابع
 وسايط نقليه -                           هاي جاري         ساير دارايي

 اثاثيه و لوازم اداري -                                         
 اتوماسيون -                                                                                          

 اي هاي سرمايه ساير هزينهو  سرقفلي                                                                                     
 ها و ديون وام  بازپرداخت                                                                                            

 تسهيالت دريافتي از سيستم بانكي داخلي  ـ بازپرداخت                                                                                          

 هاي داخلي ـ بازپرداخت اصل وام      
 ـ بازپرداخت اصل وام خارجي      
 ـ بازپرداخت ديون      
 ها ـ ساير پرداخت      

 هاي جاري) (افزايش دارايي جاري ايه دارايي  ساير       
 
 خواهد بود.  مالك  يئو دارا  امور اقتصادي  وزارتسازمان برنامه و بودجه كشور و   پيشنهادي  ارقام ، بانكي  از سيستم  دريافتي  در مورد تسهيالت *
 

 توضيحات :
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 1399  سال/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
 
 

 * :1399   سال برنامه / فعاليت  بيني ـ پيش ج 
 ها به ميليون ريال است. هزينه

 شماره 
 جمع هزينه قيمت تمام شده هدف كمي سنجه عملكرد عنوان برنامه / فعاليت  برنامه / فعاليت

     عنوان برنامه 
     1فعاليت  
     2فعاليت  
     3فعاليت  
     عنوان برنامه 
     1فعاليت  
     2فعاليت  
 ...     

 ها تعديل خواهد شد. در صورت كاهش اهداف كمي، هزينه الذكر است. بديهي است بيني شده براي تحقق اهداف كمي فوق بودجه پيش *
 
 
 
 
 
  :1399  سال  ارزي  مصارف و  منابع  بيني  ـ پيشد 

 هزار دالر  مقادير به
  ارزي  مصارف  ارزي  منابع

 از صدور كاال  ارز ناشي
  از محـل  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح 

  دولت  عمومي  منابع
 

  از صدور خدمت  ارز ناشي
  اي ازمحل سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح 

      داخلي  منابع
 

  داخلي  منابع  ازمحل  اي سرمايه  هاي هزينه ساير  شود)  داده  ساير (توضيح

     مصرفي  و لوازم  خريد مواد اوليه  
   خدمات  هاي هزينه  

  شود)  داده  ساير (توضيح  

  جمع كل  جمع كل
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 1399  سال  بودجه تصويب عمومي  مجمع  صورتجلسه
 

 
 : تعداد كاركنان  بيني  پيشـ  هـ
 
 ) بر حسب نوع قرار داد و مركز هزينه1

 1399پايان سال  1399كاهش  *1399افزايش  1398 انتهاي نوع قرارداد
     كاركنان رسمي

     كاركنان شعب خارج از كشور
     معين كاركنان خدمات قرارداد

     ساير كاركنان
     **جمع كل

 
 
 ) بر حسب سطح تحصيالت2

 1399پايان سال  1399كاهش  *1399افزايش  1398 انتهاي سطح تحصيالت

     دكترا 
      ليسانس  فوق

      ليسانس
      ديپلم  فوق
      ديپلم
      تر از ديپلم پايين

     **جمع كل

 ربط ارائه شود.  در صورت افزايش تعداد كاركنان، مجوزهاي مربوط از مراجع ذي *

 ) بايد يكسان باشد.2) و (1جمع كل كاركنان در بندهاي (** 
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 1399  سال/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 
 
 / شورايعالي : عمومي  و امضاي اعضاي مجمع  خانوادگي  و نام  ـ نامز 

        

   امضا               خانوادگي  و نام  نام    

   مجمع  ـ رئيس1  

  ـ عضو مجمع2  

   ـ عضو مجمع3  

 ـ 4  

 ـ 5  

 ـ 6  

 ـ 7  

 ـ 8  

 ـ 9  
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عمومي  مجامع ضمائم صورتجلسه

 (بانكهـا)

 صفحه) 1( 1ضميمه شماره 

 صفحه) 10( 2ضميمه شماره 
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 تصويب بودجه  صورتجلسه

 هاي بيمه در شركت

 1399سال 

 

 صفحه) 8( 
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 1399  سال  بودجهتصويب  / شورايعالي عمومي  مجمع  صورتجلسه
شـد و    تشـكيل   العاده طور فوق به/ عادي  عادي  به صورت......................................................... شركت  مجمع عمومي     در تاريخ
و بـا    هاي بعدي آن و الحاقيه دولت  مالي  از مقرراتبا توجه به مفاد قانون تنظيم بخشي را   شركت  مديره  تأهي  پيشنهادي 1399  سال  بودجه

بنـد (ج)   برنامه ساالنه و فعاليت (مفاد  بيني پيشو مندرج در اساسنامه  قانوني  وظايفكل كشور بر اساس  1399بودجه سال رعايت بخشنامه 
  (ضـميمه   تفصـيلي   بودجـه  به همراه)  است  ذكر شده 1  شماره  در ضميمه 1398و  1397ي ها با سال  آن  اي مقايسهارقام   كه  صورتجلسه  اين

 قرار داد:  زير مورد تصويب  شرحه ب  ،نظر  و تبادل  از بحث  و پس  بررسي سازمان برنامه و بودجه كشور،و نظر ) 2  شماره
 

 )  ميليون ريال  به  (ارقام  جاري  بودجهـ   الف
 مدها: درآـ  1

 ـ درآمد معامالت بيمه و بيمه اتكايي
 ها  گذاري ـ درآمد سرمايه

 ـ درآمدهاي متفرقه 
 ها:  هزينه ـ 2

 گري بيمه  هاي ـ هزينه
 پرسنلي  هاي ـ هزينه
   و عمومي  اداري  هاي ـ هزينه
   مالي  هاي ـ هزينه

 ها ـ ساير دريافت 3
 ها ـ ساير پرداخت 4
 ) / (زيان از كسر ماليات  سود قبلـ  5
 ـ ماليات 6
  ويژه% سود 50ـ  7
  زيان  مينأت/ منابع  سود تخصيص حساب به نقل خالص ) (زيان ـ سود 8
 

                                       نزيا  مينأت  منابع حساب                           سود   تخصيص  حساب  
  ذخاير سال                                                               قانوني  اندوخته   
 هاي جاري        دارايي                                     احتياطي  اندوخته   

       *منابع عمومي دولت                                               اي سرمايه  اندوخته   
                                                      دولت  سود سهام   
      دولتي  هاي شركت  سود سهام   
              ساير سهامداران  سود سهام   

 سود  تخصيص  هاي ساير حساب   
 بعد  سال  به  نقل  مانده   

 )   8 رديف  (معادل  جمــع                ) 8 رديف  (معادل  جمــع  
 
امور   وزارتكشور و  سازمان برنامه و بودجه  پيشنهادي  ، ارقام جاري  عمليات  زيان  جبران  بابت  دولت  عمومي  از منابع  كمك در مورد * 

 .مالك خواهد بودو دارائي   اقتصادي
 

 توضيحات:
 
 
 
 



270 

 1399  سال  بودجهتصويب عمومي   مجمع  صورتجلسه
 
 

 ) ميليون ريال  به  (ارقام  اي سرمايه  بودجهـ   ب
 

 
 جمع مصارف      منابع  جمع  

  اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح  هاي هزينه                سال  هاي و اندوختهخاير ذ
 *محل منابع عمومي دولتاز   اي سرمايه  هاي دارايي  تملك   هاي ـ طرح                                              * دريافتي بانكي  تسهيالت

 منابع داخلي اي از محل هاي سرمايه هاي تملك دارايي ـ طرح            وام داخلي ـ ساير                                               
 اي هاي سرمايه ساير هزينه       وام خارجي   
                                                     مطالعات و نظارت و اجراي ساختمان            ـ        اوراق مشاركت   
 ـ خريد زمين و ساختمان                      *منابع عمومي دولت   
 ـ تأسيسات و تعميرات اساسي                       ساير   
 آالت       ـ ماشين                                                    جاري هاي دارايي  ساير   

 ـ وسايط نقليه                                                       
    ـ اثاثيه و لوازم اداري                                                                                  

 مؤسساتگذاري در ساير  ـ سرمايه                                
 گذاري در تحقيقات و پژوهش ـ سرمايه  
                                                                                  ـ ساير  
  ديون و  دريافتي  تسهيالت ، وام  بازپرداخت  
 ـ بازپرداخت اصل تسهيالت دريافتي از سيستم بانكي داخلي  
 هاي داخلي ـ بازپرداخت اصل وام  
 ـ بازپرداخت وام خارجي  
 ـ  بازپرداخت اوراق مشاركت  
 ـ بازپرداخت ديون  
 ها ـ ساير پرداخت  

 هاي جاري) (افزايش دارايي  جاري هاي دارايي  ساير     
 
  پيشنهادي  ، ارقام دولت  عمومي  منابع  از محل  اي سرمايه  هاي ييدارا  تملك  و طرح ، منابع عمومي دولت بانكي  از سيستم  دريافتي  در مورد تسهيالت * 

 خواهد بود.  مالكسازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي 
 

 توضيحات :
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 1399  سال/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 
 

 * :1399   سال فعاليتبرنامه /   بيني ـ پيش ج 
 ها به ميليون ريال است. هزينه

 شماره 
 جمع هزينه قيمت تمام شده هدف كمي سنجه عملكرد عنوان برنامه / فعاليت  برنامه / فعاليت

     عنوان برنامه 
     1فعاليت  
     2فعاليت  
     3فعاليت  
     عنوان برنامه 
     1فعاليت  
     2فعاليت  
 ...     

 
 
 ها تعديل خواهد شد. الذكر است. بديهي است در صورت كاهش اهداف كمي، هزينه بيني شده براي تحقق اهداف كمي فوق بودجه پيش *
 
 
 
 
 
  :1399  سال  ارزي  مصارف و  منابع  بيني  ـ پيشد 

 هزار دالر  مقادير به
  ارزي  مصارف  ارزي  منابع

 از صدور كاال  ارز ناشي
  از محـل  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح 

  دولت  عمومي  منابع
 

  از صدور خدمت  ارز ناشي
  اي ازمحل سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح 

      داخلي  منابع
 

  داخلي  منابع  ازمحل  اي سرمايه  هاي هزينه ساير  شود)  داده  ساير (توضيح

     مصرفي  لوازمو   خريد مواد اوليه  
   خدمات  هاي هزينه  

  شود)  داده  ساير (توضيح  

  جمع كل  جمع كل
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 1399ل سا/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 

  : *تعداد كاركنان  بيني  پيش - هـ 
 
 ) بر حسب نوع قرار داد و مركز هزينه1

 1399پايان سال  1399كاهش  *1399افزايش  1398 انتهاي نوع قرارداد
     رسمي كاركنان
     معين قرارداد كاركنان
     كشور از خارج شعب كاركنان
     **جمع كل

 
 
 ) بر حسب سطح تحصيالت2

 1399پايان سال  1399كاهش  1399افزايش  1398 انتهاي سطح تحصيالت

     دكترا 
      ليسانس  فوق

      ليسانس
      ديپلم  فوق
      ديپلم
      تر از ديپلم پايين

     **جمع كل

 ربط ارائه شود.  در صورت افزايش تعداد كاركنان، مجوزهاي مربوط از مراجع ذي *

 ) بايد يكسان باشد.2) و (1جمع كل كاركنان در بندهاي (** 
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 1399  سال/ شورايعالي تصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 
 
 / شورايعالي : عمومي  و امضاي اعضاي مجمع  خانوادگي  و نام  ـ نامز 

        

   امضا               خانوادگي  و نام  نام    

   مجمع  ـ رئيس1  

  ـ عضو مجمع2  

   ـ عضو مجمع3  

 ـ 4  

 ـ 5  

 ـ 6  

 ـ 7  

 ـ 8  

 ـ 9  
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 عمومي مجامع صورتجلسهضمائم 

 هاي بيمه)(شركت 

 صفحه) 1( 1ضميمه شماره 

 صفحه) 7( 2ضميمه شماره 
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  بودجه تصويب صورتجلسه

 ايبرق منطقه هاي شركت

 1399 در سال
 صفحه) 8( 



288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



289 

 1399  سالتصويب بودجه   عمومي  مجمع  صورتجلسه
شـد و    تشـكيل   العاده طور فوق به/ عادي  عادي  به صورت......................................................... شركت  مجمع عمومي     در تاريخ
و بـا    هاي بعدي آن و الحاقيه دولت  مالي  از مقرراتبا توجه به مفاد قانون تنظيم بخشي را   شركت  مديره  تأهي  پيشنهادي 1399  سال  بودجه

بنـد (ج)   برنامه ساالنه و فعاليت (مفاد  بيني پيشو مندرج در اساسنامه  قانوني  وظايفكل كشور بر اساس  1399رعايت بخشنامه بودجه سال 
  (ضـميمه   تفصـيلي   بودجـه  به همراه)  است  ذكر شده 1  شماره  در ضميمه 1398و  1397ي ها با سال  آن  اي مقايسهارقام   كه  صورتجلسه  اين

 قرار داد:  زير مورد تصويب  شرحه ب  ،نظر  و تبادل  از بحث  و پس  بررسي سازمان برنامه و بودجه كشور،و نظر ) 2  شماره
 )  ميليون ريال  به  (ارقام  جاري  بودجهـ   الف

 مدها درآـ  1
 مشتركين به انرژي فروش از حاصل دريافتي -
 ها يارانه هدفمندي سازمان به پرداخت موضوع: شود مي كسر -
 تخصصي مادر شركت/شبكه مديريت/ها شركت به انرژي فروش از حاصل دريافتي -
 ترانزيت)( انرژي انتقال خدمات از حاصل دريافتي -
 سوخت و برق يارانه  نرخ التفاوت به ما دريافتي -
 صادرات از حاصل درآمد -
 الحاق قانون 61 ماده ذيل مفاد اجراي از ناشي درآمد -
 عملياتي درآمدهاي ساير -
 مقررات و قوانين قانون الحاق و ساير 61پرداخت بابت اجراي مفاد صدر ماده : شود مي كسر -
 درآمد غيرعملياتي -

 ها  هزينه ـ 2
 انرژي توليد هزينه جمع -
 انرژي خريد هزينه جمع -
 ديسپاچينگ و انتقال هزينه جمع -
 اداري و عموميجمع هزينه  -
 كاركنان خدمت سنوات جمع هزينه -
 انرژي ترانزيت هزينه -
 شبكه مديريت شركت به پرداخت -
 تأسيسات بيمه -
 كاري) العمل حق( توزيع هزينه -
 مقررات و قوانين ساير و الحاق قانون 61 ماده مفاد اجراي از ناشي  هزينه -
 هزينه مالي -
 جمع هزينه استهالك -
 ها) هزينههزينه پرسنلي (جرئي از  -

 ) / (زيان از كسر ماليات  سود قبلـ  3
 ـ ماليات 4
  % سود ويژه50ـ  5
  زيان  مينأت/منابع سود تخصيص حساب به نقل خالص ) (زيان/  ـ سود 6

                                       نزيا  مينأت  منابع حساب                           سود   تخصيص  حساب  
  ذخاير سال                                                                قانوني  اندوخته   
 هاي جاري        دارايي                                                   ها اندوختهساير    

       *منابع عمومي دولت                                              اي سرمايه  اندوخته   
                                                      دولتسهم   سود سهام   
              ساير سهامداران  سود سهام   

 سود  تخصيص  هاي ساير حساب   
 )   6 رديف  (معادل  جمــع                ) 6 رديف  (معادل  جمــع  

مالك خواهد و دارائي   امور اقتصادي  وزارتكشور و   سازمان برنامه و بودجه  پيشنهادي  ، ارقام جاري  عمليات  زيان  جبران  بابت  دولت   عمومي  از منابع  كمك در مورد * 
 .بود

 توضيحات:
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 1399  سالتصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 ) ميليون ريال  به  (ارقام  اي سرمايه هاي حسابـ   ب
 جمع مصارف                                     منابع  معج   

   
          اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي هاي طرح هزينه                                                                      ذخاير   
 *اي از محل منابع عمومي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ) طرح1              ها                                                                      اندوخته

 اي توليد  هاي سرمايه هاي  تملك دارايي طرح                                                 * هاي تملك منابع عمومي بابت طرح 
 اي انتقال  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرحانتقال                                                                                               
 اي توزيع  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح                                                                               توليد                  
 وستايي اي ر هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرحتوزيع                                                                                                
 اي تحقيقات  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرحروستايي                                                                                            
 سازي  اي بهينه هاي سرمايه تملك دارايي هاي طرحتحقيقات                                                                                            
 *اي از محل منابع داخلي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ) طرح2سازي                                                                               بهينه    

 اي توليد  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح                             ساير منابع                                                         
 اي انتقال  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرححق انشعاب                                                                                        
 اي توزيع  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح                                                       *تسهيالت دريافتي از سيستم بانكي    
 اي روستايي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرحوام داخلي ـ ساير                                                                                 
 اي تحقيقات  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح                                                                              وام خارجي           
 سازي  اي بهينه هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرحاوراق مشاركت                                                                                    
 اي هاي سرمايه ساير هزينهها از توانير                                                                 ساير دريافتي    
 حل منابع داخليهاي انتقال از م گذاري در طرح سرمايه) 3ها                                                                           ساير دريافتي    
 هاي توليد از محل منابع داخلي گذاري در طرح سرمايه) 4ها                                                            ها از شركت ساير دريافتي    
 گذاري در طرح انرژي روستايي هسرماي) 5نويسي)                                                                 ساير منابع (پذيره    
 گذاري اختصاصي توليد سرمايه) 6                                                                 هاي جاري ساير دارايي   

 ساري و شبكه انتقال گذاري در بهينه ) سرمايه7                                                                                        
 گذاري در طرح توسعه و احداث توزيع سرمايه) 8     
 ها گذاري در ساير طرح ) سرمايه9 

 گذاري در طرح روشنايي معابر ) سرمايه10
 هاي تحقيقات از محل منابع داخلي گذاري در طرح ) سرمايه11
 زيرمجموعه هاي گذاري از طريق شركت ) ساير سرمايه12
 آوري اطالعات ) فن13
 سازي  شبكه توزيع ) اصالح و بهينه14
 اي                         هاي سرمايه ) ساير هزينه15

 زمين      
 ساختمان      
 تأسيسات      
 وسايط نقليه      
 آالت ماشين       
 اثاثيه و لوازم اداري       
 ها ساير هزينه       

  و ديون  دريافتي  ،تسهيالت وام  بازپرداخت                                                                               
 بازپرداخت اصل تسهيالت دريافتي از سيستم بانكي داخلي       
 بازپرداخت وام داخلي                                                                                                   
 بازپرداخت وام خارجي                                                                                                  

 بازپرداخت  اوراق مشاركت                                                                                                   
 قانون برنامه و بودجه كشور 32بازپرداخت وام موضوع ماده                                                                                                   
 اختصاص به حساب وجوه اداره شده                                                                                                  
 يساتپرداخت به توانير بابت خريد تاس                                                                                                  
 بازپرداخت ديون                                                                                                  
 ها ساير پرداختي                                                                                                  

 هاي جاري) هاي جاري (افزايش دارايي ساير دارايي                                                                                             
سازمان   پيشنهادي  ، ارقام دولت  عمومي  منابع  از محل  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي و طرح ، منابع عمومي دولت بانكي  از سيستم  دريافتي  در مورد تسهيالت *  

 خواهد بود.  مالك  يئو دارا  امور اقتصادي  وزارتبرنامه و بودجه كشور و 
 توضيحات:
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 1399  سالتصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 
 

 * :1398   سال برنامه / فعاليت  بيني ـ پيش ج  
 ها به ميليون ريال است. هزينه

عنوان 
 برنامه/فعاليت 

سنجه 
 عملكرد

 جمع هزينه قيمت تمام شده هدف كمي
عملكرد 
1396 

مصوب 
1397 

برآورد 
1398 

عملكرد 
1396 

مصوب 
1397 

برآورد 
1398 

عملكرد 
1396 

مصوب 
1397 

برآورد 
1398 

           عنوان برنامه
           1فعاليت 
           2فعاليت 
           3فعاليت 

           عنوان برنامه
           1فعاليت 
           2فعاليت 

...           
 ها تعديل خواهد شد. الذكر است. بديهي است در صورت كاهش اهداف كمي، هزينه بيني شده براي تحقق اهداف كمي فوق بودجه پيش *
 
 
 
 
 
 هزار دالر)  به(مقادير  :1399  سال  ارزي  مصارف و  منابع  بيني  ـ پيشد
 

  ارزي  مصارف  ارزي  منابع

 از صدور كاال  ارز ناشي
  منابع  ازمحـل  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح 

  ولتد  عمومي
 

      داخلي  منابع  اي ازمحل سرمايه  هاي دارايي  تملك  هاي طرح   از صدور خدمت  ارز ناشي
  داخلي  منابع  ازمحل  اي سرمايه  هاي هزينه ساير  شود)  داده  ساير (توضيح

     مصرفي  و لوازم  خريد مواد اوليه  
   خدمات  هاي هزينه  
  شود)  داده  ساير (توضيح  

  جمع كل  جمع كل
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 1399ل ساتصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 

  : *تعداد كاركنان  بيني  پيش - هـ 
 
 داد و مركز هزينه) بر حسب نوع قرار 1

 1398پايان سال  1398كاهش  1398افزايش  1397 انتهاي نوع قرارداد

     كارمندي
     انرژي توليد
     ديسپاچينگ و انتقال

     بخش اداري و عمومي
     كارگري
     انرژي توليد
     ديسپاچينگ و انتقال

     بخش اداري و عمومي
     حقيقي)خدمات قراردادي (اشخاص 

     انرژي توليد
     ديسپاچينگ و انتقال

     بخش اداري و عمومي
     ساير كاركنان

     انرژي توليد
     ديسپاچينگ و انتقال

     بخش اداري و عمومي
     **جمع كل

 
 
 ) بر حسب سطح تحصيالت2

 1398پايان سال  1398كاهش  1398افزايش  1397 انتهاي سطح تحصيالت

     دكترا 
      ليسانس  فوق

      ليسانس
      ديپلم  فوق
      ديپلم
      تر از ديپلم پايين

     **جمع كل

 ربط ارائه شود.  در صورت افزايش تعداد كاركنان، مجوزهاي مربوط از مراجع ذي *

 ) بايد يكسان باشد.2) و (1جمع كل كاركنان در بندهاي (** 
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 1399  سالتصويب بودجه  عمومي  مجمع  صورتجلسه
 
 
 / شورايعالي : عمومي  و امضاي اعضاي مجمع  خانوادگي  و نام  ـ نامز 

        

   امضا               خانوادگي  و نام  نام      

   مجمع  ـ رئيس1  

  ـ عضو مجمع2  

   ـ عضو مجمع3  

 ـ 4  

 ـ 5  

 ـ 6  

 ـ 7  

 ـ 8  

 ـ 9  
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 عمومي مجامع صورتجلسهضمائم 

 اي)(شركتهاي برق منطقه

 صفحه) 1( 1ضميمه شماره 

 صفحه) 10( 2ضميمه شماره 
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ود سال ) ٦ماره ( ت  ١٣٩٩نا   
مل  ورا ید ا ا  

هه ی باز   
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 : شود مي تعريف زير شرح به رفته كار به عبارات و اصطالحات دستورالعمل اين در -1 ماده
 كشور بودجه و برنامه سازمان :سازمان -1-1

 هاي برنامه نظيمت كه كشور بودجه و برنامه سازمان توافق طرف است دستگاهي :سياستگذار دستگاه -1-2
 . دارد عهده بر را صالح ذي مراجع به پاسخگويي و نظارت هماهنگي، راهبري، بخشي،

 توافـق  مـورد  هـاي  برنامـه  اجـراي  وظيفـه  قانون اساس بر كه است  اجرايي دستگاه: مجري دستگاه -1-3
 .دارد عهده بر را ذارگسياست دستگاه و سازمان

  بودجه و برنامه سازمان در دستگاه مجري امور :بخشي امور -1-4

 تحقق براي كه است طرح يا فعاليتيك يا چند  از حاصل هاي خروجي از اي مجموعه :اجرايي برنامه -1-5
 باالدستي اسناد در محوله وظايف يا و مجري هاي دستگاه مصوب وظايف شرح از برگرفته كمي اهداف

 برنامه. شود مي استخراج...)   و توسعه ساله پنج هاي برنامه رهبري، معظم مقام ابالغي كلي هاي سياست(
 .باشد باالدستي اسناد در شده تعريف اهداف براساس ارزيابي و گذاري هدف قابل بايد اجرايي

 دستگاه توسط كه است حاصل از انجام يك يا چند فعاليت يا يك طرح خدمت يا محصول :خروجي -1-6
 : گردد مي ارايه زير هاي ويژگي با مجري

 .است شمارش و گيري اندازه قابل و پذير كميت 

 .است ها طرح يا مجري دستگاه سازماني ساختار در شده انجام ها فعاليت مستقيم نتيجه 

 .گردد مي تعريف باالدستي اسناد در محوله وظايف يا و مجري دستگاه اهداف و وظايف شرح اساس بر 

   گردد مي مجري دستگاه از خارج ذينفعان تحويل 

 اصالح و بازنگري هدف با مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست) 16( بند اجراي راستاي در ها هزينه بازبيني هاي كميته -2ماده 
 جايگزين، اجرايي فرآيندهاي ارايه اجتناب، قابل هاي هزينه كاهش و اجرايي هاي برنامه بندي اولويت زايد، هاي هزينه حذف و

 ساختار در اجرايي و سياستگذاري جايگاه بازتعريف و بودجه هاي رديف ساماندهي دولت، اندازه سازي چابك و ساختار اصالح
 .شود مي تشكيل ها، ها و فرابخش بودجه و پيشنهاد راهكارهايي براي دستيابي به وضعيت مطلوب بخش اجرايي

 : گردد شكيل ميبخش به شرح زير ت 4سطح و  3هاي بازبيني هزينه ها در  كميته  -3 ماده

 االختيار تام نماينده ،)دبير( سازمان اموربخشي معاون ،)رئيس( سازمان بخشي امور رييس :بخشي كميته -3-1
 .مورد حسب مجري دستگاه و سياستگذار دستگاه االختيار تام نمايندگان ،در سازمان مربوطه معاونت

 االختيار تام نماينده ،)رييس( رييس سازماناالختيار  نماينده تام :كميته تخصصي اصالح ساختار -3-2-1
، رييس امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان، )دبير( بودجه سازمان و برنامه هماهنگي و اقتصادي معاونت

هاي سازمان،  االختيار معاونت رئيس امور بخشي مربوطه سازمان ، رييس امور اقتصاد كالن سازمان، نماينده تام
 حسب ها بخش خبرگان و گذار و دستگاه مجري حسب مورد، صاحبنظران االختيار دستگاه سياست تامنمايندگان 

 و نمايندگان سازمان اداري و استخدامي و ديوان محاسبات حسب مورد. مورد
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 امور معاون ،)رييس( سازمان بودجه تلفيق و هماهنگي امور رييس :ها بازبيني هزينه تخصصي كميته -3-2-2
 امور رييسدبير كميته تخصصي اصالح ساختار،  ،در سازمان مربوطه بخشي امور رئيس ،) دبير(سازمان تلفيق
 نمايندگان سازمان، هاي معاونت االختيار تام نماينده سازمان، رييس االختيار تام نماينده ،سازمان كالن اقتصاد

 آمايش و نظارت ريزي، برنامه امور رييس مورد، حسب مجري دستگاه و گذار سياست دستگاه االختيار تام
 و استخدامي و اداري سازمان نمايندگان و مورد حسبسازمان  مناطق و ها استان امور رييس وسازمان  سرزمين
 .مورد حسب محاسبات ديوان

 بودجه و برنامه هماهنگي و اقتصادي امور معاون ،)رييس(سازمان رييس :بازبيني عالي شوراي -3-3
 بودجه تلفيق و هماهنگي امور رييس سازمان، رييس االختيار تام نمايندگان سازمان، معاونين ،)دبير(سازمان
 رييس ،سازمان سرزمين آمايش و نظارت ريزي، برنامه امور رييس ،سازمان كالن اقتصاد امور رييس ، سازمان

 حسب وي طرف از مجاز مقام يا سياستگذار دستگاه اجرايي مقام باالترين مورد، حسبسازمان  بخشي امور
 .مورد حسب كشور محاسبات ديوان رييس و استخدامي و اداري سازمان رئيس مورد،

 : شود مي تعيين زير شرح بهبخشي  كميته وظايف -4 ماده
 و اجرايياصالح ساختار اداري  .1

 هاي مجري شناسايي و پيشنهاد انحالل و ادغام واحدهاي غيرضروري در ساختار سازماني دستگاه 

 هاي مجري بر حسب ضرورت و قابليت استاني شدن. استاني كردن فعاليت ها و دستگاه 

هايي كه صرفا جنبه  هاي غيرضروري و موازي و ادغام رديف اي با فعاليت هاي بودجه حذف يا ادغام رديف 
 فعاليت داشته و داراي تشكيالت سازماني مستقلي نيستند.

و فناوري از جمله ادغام يا تجميع واحدهاي كوچك آموزش  ساماندهي واحدهاي آمورش عالي و تحقيقات 
 ها به بخش خصوصي عالي و مراكز تحقيقات و فناوري و يا واگذاري آن

 ساماندهي وضعيت موجود و بهينه سازي الگوي جذب، نگهداشت و بكارگيري نيروي انساني 

 اي  سرمايه هاي ساماندهي طرح هاي تملك دارايي .2
هاي فاقد  ها و پروژه اي از جمله پيشنهاد متوقف كردن طرح دارايي هاي سرمايه ساماندهي طرح هاي تملك 

ها و  ) و طرح2) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (23مجوز ماده (
 %50حاكميتي با پيشرفت فيزيكي كمتر از   هاي غير پروژه

 وصيهاي قابل واگذاري به بخش خص پيشنهاد طرح  

 خصوصي-هاي قابل مشاركت عمومي شناسايي طرح 

 اي دستگاه مجري هاي سرمايه هاي تملك دارايي اولويت بندي طرح 

 اي كه قابليت استاني شدن را دارند هاي سرمايه هاي تملك دارايي پيشنهاد طرح 
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 زايد و قابل صرفه جوييهاي  ساماندهي فعاليت ها و حذف و كاهش هزينههاي اجرايي و خروجي و  تعيين برنامه. 3
 با برنامه هاي اجرايي پيشنهاديسياستگذار  هاي دستگاهو ماموريت ها و تكاليف  شرح وظايف تطبيق 

 هاي اجرايي ذيل دستگاه هاي سياستگذار  تعيين فصول و برنامه 

 هاي مجري هريك از برنامه هاي اجرايي دستگاه سياستگذار تعيين دستگاه 

 دستگاه هاي مجري  اجراييبرنامه بررسي و تاييد  

 هاي مجري بر اساس شرح وظايف مصوب و اسناد باالدستي  هاي دستگاه شناسايي و احصاء خروجي 

 هاي مجري هاي دستگاه هاي سياستگذار و خروجي هاي اجرايي دستگاه بندي برنامه اولويت 

 ها عالي بازبيني هزينه يجويي هدفگذاري شده در شورا ها به ميزان صرفه ريزي براي كاهش هزينه برنامه 

 هاي مجري هاي سياستگذار و دستگاه هاي اجرايي بازبيني شده ذيل دستگاه بيني بار مالي ميان مدت براي برنامه پيش 

 هاي قابل اجتناب هاي زايد و كاهش هزينه ها و هزينه حذف و يا اصالح فعاليت 

 بخشنامه بودجههاي كالن و رويكردهاي  هاي متناقض با سياست حذف فعاليت 

 هاي كالن، اولويت اجرايي ندارند هايي كه براساس سياست حذف فعاليت 

 هايي كه از كارايي و اثر بخشي كافي برخوردار نيستند حذف فعاليت 

هاي  هاي مجري و يا تعيين حدود فعاليت در دستگاه هاي موازي و تكراري دستگاه بازنگري و حذف فعاليت 
 ل يك دستگاه سياستگذارهاي موازي ذي داراي فعاليت

هاي مجري و هماهنگي و اقدام الزم  هاي خارج از حوزه ماموريتي دستگاه شناسايي و پيشنهاد حذف فعاليت 
 براي انتقال آن به دستگاه مجري مربوطه

 هاي متفرقه ساماندهي رديف 

 الگوي مناسب براي تعيين ميزان تصدي گري و مداخله دولت در اجراي برنامه هاتعيين  .4
سپاري خدمات، خريد خدمات و  هايي كه از طريق برون ناسايي واحدهاي عملياتي قابل واگذاري و خروجيش 

 هاي مبتني بر مشاركت با بخش خصوصي قابل انجام است. ساير روش

 ها از محل درآمدهاي اختصاصي ساماندهي درآمدهاي اختصاصي و هزينه. 5
 اي اختصاصيها از محل درآمده سازي و ساماندهي هزينه شفاف 

 ها هاي اختصاصي براساس بررسي مباني قانوني اخذ آن ساماندهي درآمد 
 ريزي مبتني بر عملكرد بررسي و اصالح قيمت تمام شده و مقدار هدف كمي خروجي با رويكرد بودجه. 6

 ناپذير و قابل اجتناب هاي اجتناب هاي مجري به تفكيك هزينه هاي دستگاه شده خروجي بررسي قيمت تمام 

 كارايي و اثربخشي بودجه عمومي. افزايش 7
هاي  هاي كارايي و اثربخشي) دستگاه ها، شاخص هاي ارزيابي عملكرد پيشنهادي (سنجه بررسي شاخص 

 سياستگذار و مجري در زمان اجرا و پس از اجرا.
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 .گيرد مي انجام قابليت اجراي آنها و جويي صرفه ميزان به همزمان توجه با ها هاي اجرايي و خروجي برنامه بندي اولويت -5 ماده
گذاري شده و  جويي هدف هاي جديد، صرفاً در صورت دستيابي به صرفه هاي اجرايي و خروجي تعريف برنامه -1 تبصره

 اجرايي، و اجتماعي هاي مقاومت از ناشي ارايه مستندات كافي مبني بر قابليت دستيابي به هدف اجراي آن شامل ريسك
هاي فصل  ها و از محل كاهش اعتبار ساير برنامه برنامه ساير بر منفي تاثيرات سياسي و نيازهاي پيش اجرا، بندي زمان

 پذير خواهد بود. مربوطه امكان
و احصاء عمده ترين چالش ها، مشكالت و تهديدات پيش روي هريك از وظايف  فعلي وضعيت بررسيدر  -6 ماده

 ملي و استانداردهايو ارايه راهكارهاي الزم براي رسيدن به وضعيت مطلوب، بررسي و ارائه تجارب و  دستگاه مجري
 . الزامي است المللي بين
را  اي ها و ارايه راهكار براي اصالح ساختار اجرايي و بودجه گزارش بازبيني هزينهكميته بخشي موظف است،  -7 ماده

 ارسال نمايد. هاي تخصصي به كميته تدوين و

هاي  ها، دستگاه مجري موظف است پرداخت به منظور افزايش دقت در محاسبه قيمت تمام شده خروجي -8 ماده
 حمايتي يا مستمري را به عنوان خروجي مجزا تعريف كند.

 : شود مي تعيين زير شرح به ها كميته تخصصي بازبيني هزينه وظايف -9 ماده
 تعيين دستگاه هاي سياستگذار .1

 )4بررسي و تاييد گزارشات كميته بخشي در راستاي اجراي وظايف موضوع  ماده ( .2

  دولت مالي منابع بازدهي افزايش و ها خروجي شده تمام قيمت كاهش براي مناسب الگوي تدوين .3

 ارهاي سياستگذ هاي دستگاه تدوين الگوي مناسب براي بازتعريف فرآيندها و دستگاه مجري مناسب براي اجراي برنامه .4

 : شود مي تعيين زير شرح به كميته تخصصي اصالح ساختار وظايف -10 ماده
 )4بررسي و تاييد گزارشات كميته بخشي در راستاي اجراي وظايف موضوع  ماده ( .1

 موجود شرايط در بينانه واقع سناريو يك در بودجه مصارف و منابع مدت ميان الگوي تدوين .2
هاي سياستگذار  دستگاه از يك هر در ها راهكارهايي براي كاهش هزينهجويي و ارايه  هدفگذاري ميزان صرفه  .3

  بودجه مصارف و منابع مدت ميان الگوي و مجري برمبناي

 اي) ها (بخشي، فرابخشي يا فرابودجه تدوين چارچوب براي تعيين سطوح بازبيني هزينه .4

 ها اجراي برنامهگري و مداخله دولت در  تدوين الگوي مناسب براي تعيين ميزان تصدي .5

 هاي سياستگذار و مجري تدوين چارچوب مناسب براي چابك سازي دولت و اصالح ساختار اداري دستگاه .6

 ها ها و فرابخش بندي و متوليان اجراي اصالحات ساختاري در هريك از بخش تدوين برنامه زمان .7

بيني، براي اجرا به كميته بخشي ابالغ مصوبات كميته تخصصي اصالح ساختار پس از تاييد شوراي عالي باز -11 ماده
ريزي الزم براي اعمال مصوبات مذكور را انجام و نتايج آن را براي تاييد به  مي گردد. كميته بخشي موظف است برنامه

 ها يا كميته تخصصي اصالح ساختار، حسب مورد، اعالم نمايد. كميته تخصصي بازبيني هزينه
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موظف است در چارچوب تفاهمات با كميته بخشي نسبت به اصالح ساختار اجرايي،  استگذاريس دستگاه -12 ماده
هاي اجرايي و نظارت بر تحقق اهداف تعيين شده اقدام و نتايج آن را  گذاري برنامه ها، هدف فرآيندها و هزينه  بازبيني

 جهت بررسي و تاييد به كميته بخشي ارسال نمايد.
هاي تخصصي (حسب  ايج اقدامات كميته بخشي، پس از بررسي و تصويب در كميتهگزارشات، تصميمات و نت -13 ماده

گردد. در صورت عدم تفاهم كميته بخشي با كميته تخصصي  عالي بازبيني ارسال مي مورد)، جهت تاييد نهايي به شوراي
   االجرا است. عالي بازبيني الزم مربوطه، نظر نهايي شوراي

در كميته موارد زير  ) اين دستورالعمل،4موضوع ماده (محورهاي هفتگانه بازبيني هزينه ها با  اتمامپس از  -14 ماده
 مورد اقدام قرار مي گيرند:بخشي 

 دستگاه سياستگذار و دستگاه مجري   نويس سند اجرايي بودجه مورد تفاهم بررسي پيش 

 هاي مجري تابعه اهبه دستگ سياستگذار هاي دستگاه توزيع اعتبار پيشنهاد بررسي و تاييد 
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