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گاه  اهی اجرایی دستورالعمل تهیه و میظنت بودهج دست

 

عددجاخ  ، (2و   (1شاااده   هااي   هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند منااع  عددجاخ دادد دا دد بافام  ار       دستگاه

ي هاا  هااي تالاد داداياي    هااي ملاي شيهاناادار  ار      و دستگاه (7تا   (3هاي شااده  عالياتي ددد دا دد بافم  ر 

هاچناين   تكايال ناايناد    منددج دد اين دستددافعال شر  عخ (11تا   (8شااده هاي   اي ددد دا دد بافم  ر  سرمايخ

 ناايند ( تكايل 11هاي جديد دا عراساس  ر  شااده  تدانند شيهناادار مرعدط عخ تبصره هاي اجرايي مي دستگاه

 منابع  -الف

هاي مرعادط عاخ    خ  ر ( اين عخهنام1زمانبندي مدضدع شيدست شااده   هاي اجرايي مكلفند مطاعق عرنامخ دستگاه

 ددد دا عا ددنظر داشتن مالحظار ذيل تكايل ناايند:مناع  ددآمدي 

 1931(: برآورد منابع بودجه سال 1فرم شماره)

خ تدسط دستگاه يا عا مباشرر آن و ياا تدساط واحادهاي تاععاخ وصاد       دد اين  ر ، مناع  عادمي و ادتصاصي ك

 گردد  عراساس عناوين مرعد خ ددج مي ،شدد مي

عاشاند كاخ دد شيدسات     اي و ماافي ماي   هاي سرمايخ مناع  عادمي و ادتصاصي مدجدد، ددآمدها و واگذادي دادايي

 شدند  اع  جديد محسدب ميآمده است  دد غير اين صددر، من 1333( باندن عددجخ سا  2شااده 

گاردد كاخ عاعاف ا ا ايز ادزل دافا تفااور عاين        عخ آن دستخ از داد و ستدهاي دوفات ا االم ماي    "ددآمد"

آالر و  ها( اين عخز گردد  عدين ترتيم مداددي چدن  رول و واگذادي زمين و سادتاان و ماشاين  ها و عدهي دادايي

هاي  دا  عخ عندان ددآمد تلقي نهده و تحت عندان واگذادي دادايي تجاي ار و هاچنين مناع  حاصل از صاددار نفت

ها، دديا ات   شدد  عخ هاين ترتيم مناععي چدن  رول اودام مهادكت، واگذادي ساا  شركت عندي مي اي  بقخ سرمايخ

دد  ها دادلي و دادجي(، اساتفاده از تساايالر داادجي، اساتفاده از تساايالر سيساتي عاانكي و نظااير آن         اصل وا 

 گردد  هاي مافي منظدد مي هاي دادايي سر صل واگذادي

عندي و عنااوين مدجادد دد شيدسات     عايست هاانند شااده  بقخ اي، مي عندي و عناوين مناع  عددجخ شااده  بقخ

 عاشد  1333( باندن عددجخ سا  2شااده 
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عرناماخ شانجي تدساعخ، بااندن      تداند شامل بدانين مصدب مجلس  بااندن  مبناي باندني وصد  هر يد از مناع  مي

تنظيي عخهي از مقردار مافي دوفت، باندن وصد  عردي از ددآمدهاي دوفت و سااير بادانين داا (، بادانين مصادب      

 هاي هيأر وزيران عاشد  نامخ مجا  تهخيا مصلحت نظا  و تصديم

 اجراییهای  (: فهرست اموال منقول و غیرمنقول مازاد قابل فروش دستگاه2فرم شماره )

يي امادا  منقاد  و   ايان عخهانامخ مبناي عار فا و  شناساا       ياد ذيل داهبرد شاااده   چااد عا تدجخ عخ سياست 

( شامل ا العاتي دددصد  امدا  منقد  و غيرمنقدفي است كخ دستگاه اجراياي بصاد   2،  ر  شااده غيرمنقد  مازاد

اد و يا مقداد ابال  باعال  ارول، بياات تقريباي     عفروشد  دد اين  ر  ا العاتي از بيبل تعد 1331دادد دد  د  سا  

هاي ددآمادي مرعد اخ مهاخا     واحد و عرآوددي از مناع  مددد انتظاد حاصل از  رول اين ابال  ذيل هريد از دديف

 گردد    مي

 ای اعتبارات هزینه -ب

( 9های شماره) مفرجداو  ا العار شايخ دا عراساس  1331اي سا   اعتبادار ه ينخ مكلفند اجراييهاي  دستگاه

ها ضااايي   عندي ابتصادي ه ينخ ياعي  عافيتاا و دستددافعال  بقخ ه ينخ  و عراساس دستددافعال ( این بخشنامه6تا )

اين جداو  دد سيستي عااي تاا  شده، شردازل و عاااي تااا  شاده      ناايند  اين عخهنامخ( تكايل« 2»و « 1»شااده

تنااا از  رياق تيييار ا العاار شاياخ       1331گردد  اعتبادار هر عرنامخ و  عافيت دد سا   عرنامخ و  عافيتاا محاسبخ مي

 منددج دد اين  رماا باعل ببد  است  

 های اجرایی ( اطالعات پرسنلی دستگاه7فرم شماره)

 عاشد كخ عا تدجخ ها عرحسم ددجخ تحصيالر مي اين  ر  دد عرگيرنده ا العار مرعدط عخ تركيم شرسنلي دستگاه

 شدد: عخ تدضيحار زير تكايل مي

عخ تفكيد دساي، شيااني و ساير كخ شاامل، درياد دادمت،     1333وضعيت شرسنل مدجدد دد اعتداي سا   -

 گردد  هاي مرعدط بيد مي دد ستدن ،عاشد دوزم د وغيره ساير مدادد دا ( مي

 گردد  مرعدط بيد ميهاي  ، عخ تفكيد يادشده دد ستدن1333سا  عيني تعداد شرسنل دد شايان  شيز -

 گردد  هاي مرعدط بيد مي ، عخ تفكيد يادشده دد ستدن1331عيني تعداد شرسنل دد شايان  شيز -

 



3 
 

 ای های سرمایه اعتبارات تملک دارایی -ج

( ايان عخهانامخ مطااعق    11( تاا   8هااي شاااده    اي  ر  هاي سرمايخ هاي تالد دادايي عخ منظدد ساماندهي  ر 

 گردد:   مالحظار ذيل تكايل مي

 ای های سرمایه یهای تملک دارای (: اطالعات کلی طرح8فرم شماره)

عاشد كخ سخ بسات مهخصار عاادمي  ار ،   اي ميهاي سرمايخهاي تالد دادايياين  ر  شامل ا العار كلي  ر 

دد ادامخ هريد از مدضادعار ساخ بساات ماذكدد عاخ      گيرد  مي مهخصار  ني  ر  و مهخصار مافي  ر  دا دد عر

   گردد تفصيل تعريف مي

كال كهادد تعاين     1333( باندن عددجخ ساا   1عندي  ر  دد شيدست شااده شااده  بقخ: بندی طرحشماره طبقه

   شده است

كهادد  كال   1333( بااندن عددجاخ ساا     1 ند عندان ددج شده دد شيدست شاادهعندان  ر  عايد هاان: عنوان طرح

دساد، عنادان   هاي متارك  عاخ تصاديم ماي   هايي كخ عر اساس بدانين مدضدعخ عا استفاده از دديفعاشد  دد مددد  ر 

هاا و  ناماخ  ر  عايد عخ نحدي تعيين شدد كخ هدف و عاليار اصلي  ر  دا عيان كناد  هاچناين مطااعق عاا تصاديم     

 ترين هدف كاي  ر  دد بافم عندان  ر  ددج شدد اصليحرف تجاوز نكرده و  01، تا حد ماكن از عاشدها اعالغيخ

كال   1333( باندن عددجاخ ساا    7كد دستگاه اجرايي عيناً از جدو  شااده  عندان و: عنوان و کد دستگاه اجرایی

 گردد   كهدد ددج مي

دسات اجارا و   هاي  ر  شامل داتاخ يا تخ، دد دد اين بسات تعداد كل شروژه: های اولین موافقتنامهتعداد پروژه

 شدد كخ دد اوفين مدا قتنامخ متبادفخ  ر  بيد شده است شروع نهده ددج مي

هاي  ر  شاامل داتااخ يا تاخ، دد دسات اجارا و      دد اين بسات تعداد كل شروژه: تعداد پروژه آخرین موافقتنامه

 شدد كخ دد آدرين مدا قتنامخ متبادفخ  ر  بيد شده است شروع نهده ددج مي

( باندن تنظيي عخهي از مقردار مافي دوفات،  ار    77آدر ماده   رازعر اساس : نتفاعی/ غیر انتفاعی(نوع طرح )ا

اي مجادعخ عاليار و ددمار مهخصاي اسات كاخ عار اسااس مطافعاار تادجياي،  ناي و          هاي سرمايختالد دادايي

هاي عرناماخ  عخهيدن عخ هدف ابتصادي و اجتااعي تدسط دستگاه اجرايي دد مدر معين و عا اعتباد معين عراي تحقق

اي اجرا شاده و منااع  ماددد نيااز      گذادي ثاعت يا مطافعخ عراي ايجاد دادايي سرمايختدسعخ شنج سافخ عخ صددر سرمايخ

ها، عاخ دو نادع انتفااعي و    شدد  اين  ر  اي تأمين ميهاي سرمايخ اجراي آن از محل اعتبادار مرعدط عخ تالد دادايي

 شدد ميغيرانتفاعي تقسيي 
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عاردادي دسايده و عاالوه عار تاأمين       رحي است كخ دد مدر معقدفي شس از شروع، عخ عاره: طرح انتفاعی

 هاي جادي و استاالک سرمايخ، عخ تبعيت از سياست دوفت، سدد متناسبي ني  داشتخ عاشد ه ينخ

هاي د اه اجتااعي و عالياار زيرعناايي و ياا احادا       رحي است كخ عراي انجا  عرنامخ: طرح غیرانتفاعی 

 سادتاان و تأسيسار عراي تسايل تاا  وظايف دوفت اجرا شده و هدف اصلي آن كسم ددآمد نيست  

هااي   ار   ،شادند اي عخ دو دستخ تقسيي ماي هاي سرمايخهاي تالد دادايي ر : ویژگی طرح)ملی/ استانی ویژه(

 هاي استاني ويژه ملي و  ر 

گاذادي عا دو و از نظار    هايي كخ جنباخ اساتراتژيد داشاتخ و از فحاام سارمايخ     مجادعخ  ر : طرح ملی 

هااي ملاي نامياده    ها ني  از يد منطقخ  راتار دود،  ار   تكندفدژي شيچيده عاشند و آثاد مترتم عر اجراي آن

 و       سنگين صناي  ع دو، سدهاي آمدزل عافي، هاي ر  شدند  نظيرمي

عاشند كخ دد شيدسات ياد بااندن    مي ملي هاياز ر  ايمجادعخ استاني ويژه هاي ر : انی ویژهطرح است

 اند عددجخ عخ صددر ويژه استاني مهخا شده

عخ ساخ دساتخ اصالي     دد اين بسات انداع  ر  عر اساس ماهيتالعاتی/ اجرایی/ تحقیقاتی/ سایر(: نوع طرح)مط

 گردد   تقسيي مي، اجرايي، تحقيقاتي و ساير مطافعاتي

 ناميي سا  شروع اوفين شروژه  ر  دا سا  شروع  ر  مي: سال شروع

 ناميي سا  داتاخ آدرين شروژه  ر  دا سا  داتاخ آن مي: سال خاتمه طرح

 اي كخ دد اوفين مدا قتنامخ  ر  ددج گرديده است سا  داتاخ: سال خاتمه اولیه

 ي كخ دد آدرين مدا قتنامخ  ر  ددج گرديده است اسا  داتاخ: سال خاتمه آخرین موافقتنامه

 كند عيني مياي كخ دستگاه اجرايي عراي اتاا   ر  شيزسا  داتاخ: سال خاتمه پیشنهادی

 گردد:عاشد كخ عخ ترتيم زير تكايل ميبسات مي 1اين عندان داداي : هدف کمی طرح

 كاي عرنامخ شنج سافخ مرتبط عاشد، اهدافترين اهداف كاي  ر  كخ عايد عا اصلي: عنوان هدف کمی طرح

، عنادان واحاد   1333( باندن عددجخ سا  1هاي شيدست شااده  شدد  دددصد   ر دد اين بسات ددج مي

    و مقداد اهداف كاي ددج شده عايد مطاعق شيدست ياد شده عاشد

تعياين   1333( بااندن عددجاخ ساا     1 ي ان كاي هدف  ر  از شيدست شاادهم :مقدار هدف کمی طرح 

 شدد   شده و دد اين محل ددج مي
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آمدز  عا تدجخ عخ ندع هدف اصلي، واحد مرعدط اعال  شده كخ دد مثا  عاال، نفر دانز: واحد هدف کمی طرح

 تعيين دداهد شد  ،ها استمانند اين  و  ، تن ، متر مكعم يا كالس

شاامل اعتبااد عالكارد،     مي ان كل اعتباد عرآودد ه ينخ واحد، كخ از تقسيي : هزینه واحد هدف کمی طرح

آيد، دد ايان   عيني تا شايان عاليار ( عر مي ان  مقداد( هدف كاي  ر  عخ دست مي شردادتي، مصدب و شيز

، عارآودد       تن  دالد دد نظر گر تخ شاده عاشاد    ، تدفيد شدد  عخ  دد مثا ، چنانچخ هدف اصلي ستدن ددج مي

، محاسابخ شاده و دد ايان         تن  ادالد   ز تقسيي مي ان جا  كل اعتباد  ر  عره ينخ هر تن  دالد تدفيدي ا

   ستدن ددج دداهد شد

از آنجا كخ ماكن است حجي عاليار  ر  از اوفاين مدا قتناماخ متبادفاخ تاا آدارين آن عاخ اساتناد        : حجم عملیات

 مدا قتنامخ تعريف شده است مصدعار باندني تييير كرده عاشد، دد اين بسات دو حجي اوفيخ و حجي آدرين 

 حجي عالياتي كخ دد اوفين مدا قتنامخ متبادفخ  ر  ددج گرديده است : حجم عملیات اولیه

 حجي عالياتي كخ دد آدرين مدا قتنامخ  ر  ددج گرديده است : حجم عملیات آخرین موافقتنامه

نسابت   1333تا شايان شاريدد سا  دد اين بسات ميانگين حجي عاليار اجرا شده  ر  : درصد پیشرفت فیزیکی

 شدد عخ كل حجي عاليار،  عخ صددر ددصد ددج مي

نسابت    1333دد اين بسات ميانگين اعتبادار ه ينخ شده عراي  ر  تا شايان شاريدد ساا   : درصد پیشرفت مالی

 شدد عخ كل اعتبادار، عخ صددر ددصد ددج مي

هايي مداجخ است ها عا مهكالر و چافزراي عردي از   ر اج: های طرح و منبع اعالم گزارشمشکالت و چالش

هايي كخ  ار  عاا آن مداجاخ اسات     تداند داليل متعدد و متندعي داشتخ عاشد  دد بسات او  مهكالر و چافزكخ مي

ها از سدي چخ منبعي گ ادل شده است  منب  اعاال   شدد كخ اين چافزگردد و دد بسات ععدي مهخا ميددج مي

 تداند شامل دستگاه اجرايي، مهاود، امدد عخهي و معاونت  ني عاشد گ ادل مي

هااي ببال،   هااي مختلاف اعاي از شردادتاي ساا      هاي  ر  عراي سا سرجا  اعتبادار تاا  شروژه: کل اعتبار طرح

 گردد   هاي آتي دد بسات مرعد خ ددج ميعيني عراي سا  مصدب سا  جادي و شيز

 اعتبادي كخ دد اوفين مدا قتنامخ  ر  ددج گرديده است كل : اعتبار اولیه طرح کل

 كل اعتبادي كخ دد آدرين مدا قتنامخ  ر  ددج گرديده است : کل اعتبار فعلی طرح

 شدد:كخ  بق  رمد  زير محاسبخ ميعراي داتاخ  ر  كل اعتباد مددد نياز : کل اعتبار مورد نیاز طرح

ببل = كل عرآودد اعتباد+ شردادتي سافااي 33+ عرآودد شردادت سا   ∑    1 10        
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y= 2 سا  مبناي عرآودد آينده +  

n = سا  داتاخ 

 عرآودد اعتباد عراي سا  مددد نظر =   

عارآودد   1333الز  است عابياانده عاليار عر اساس  ارست عااي سا     الز  عخ ذكر است كخ عراي تعيين 

 آتي براد گيرد هاي مبناي عرآودد سا  گرديده و

عراي  ر  ه ينخ شاده   1332دد اين بسات اعتباداتي كخ تا شايان سا  : 1932اعتبارات جذب شده تا پایان سال 

است، عخ تفكيد مي ان ددآمد عادمي ملي و استاني(، مي ان مناع  دادلي، ميا ان اودام مهاادكت، ميا ان تساايالر     

اندن تنظايي عخهاي از مقاردار ماافي     با ( 05 مااده  و (2 از مااده  دادجي و ساير اعتبادار شامل اعتبادار جذب شده

 گردد دوفت، ددج مي

عاراي  ار  مصادب شاده اسات، عاخ        1333دد اين بسات اعتباداتي كخ عراي ساا   : 1939اعتبارات مصوب سال 

ادجي و تفكيد مي ان ددآمد عادمي ملي و استاني(، مي ان مناع  دادلي، مي ان اودام مهادكت، ميا ان تساايالر دا   

اندن تنظايي عخهاي از مقاردار ماافي دوفات، ددج      ب( 05 ماده و (2 مادهساير اعتبادار شامل اعتبادار جذب شده از 

 گردد  مي

 ایهای سرمایههای تملک داراییطرح ساماندهی(: 3)فرم

مدضادع   كايسايدن ها گ ادل اوفياخ تدجياخ  ناي و مصادعخ     دادد آيا  ر اين  ر  حاوي ا العاتي است كخ عيان مي  

دا  تدساعخ  ( باندن عرنامخ سد 51و يا ماده تدسعخ ( باندن عرنامخ چااد  32، ماده تدسعخ ( باندن عرنامخ شنجي210ماده 

و ددصد هر يد از مناع  تأمين اعتباد دد كل اعتباد مددد نيااز  ار  و شيهاناادار دساتگاه اجراياي دد       عاشند دادا مي

 شدد ر  تصايي الز  اتخاذ ميدصد  هر  ر  مهخا و دد مددد  

دد اين بسات عا تدجخ عخ عالكرد  ر ، اعتبادار ه ينخ شده، مادر زماان سا ري    : های تعیین تکلیف طرحگزینه

ها و مهكالتي كخ  ر  عا آن مداجخ است و مدادد ديگر دد دصاد   شده از شروع  ر  و مدر زمان عابياانده، چافز

شدد  دد صددر ادامخ  ر ، نحده ادامخ آن اعي از ادامخ تدسط دوفت و اداماخ عاا   يگيري مادامخ و يا تدبف  ر  تصايي

گاردد  دد صاددر تدباف  ار  دفيال تدباف اعاي از عاد          مهاخا ماي   مهادكت عخاز غيردوفتاي و واگاذادي آن   

 شدد شذيري ابتصادي، مافي،  ني و زيست محيطي مهخا مي تدجيخ

 -دد صددتي كخ  ر  داداي گ ادل اوفيخ تدجيخ  ني: اقتصادی مشاور -تاریخ و شماره گزارش اولیه توجیه فنی

 گردد ابتصادي مهاود عاشد، شااده و تاديخ آن دد اين بسات ددج مي
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بااندن   ( 210 دد صددتي كخ  ر  عخ تصديم كايسيدن مااده های جدید:  طرحتاریخ و شماره مصوبه کمیسیون 

اشاد، تااديخ و شاااده    ( باندن عرنامخ سد  تدسعخ ع51ااد  تدسعخ و ماده ( باندن عرنامخ چ32ماده  ،عرنامخ شنجي تدسعخ

 شدد مصدعخ آن دد اين بسات ددج مي

دد اين بسات ساي هريد از مناع  تاأمين اعتبااد اعاي از ددآماد عاادمي،      : منبع تأمین اعتبار برای تکمیل طرح

اندن تنظايي عخهاي از مقاردار ماافي     با ( 05 ماده و (2 مادهمناع  دادلي، تسايالر دادجي، تسايالر دادلي شامل 

 گردد   و مناع  عخز غيردوفتي عخ ددصد عيان مي دوفت

 ایهای سرمایههای تملک داراییپروژه (: اطالعات کلی11فرم شماره)

هااي  ، دد اين بسات عاراي هار ياد از شاروژه    هها ددج گرديد( عراي  ر 3( و  8 شااده هاي كليخ مداددي كخ دد  ر 

 گردد  عخ هر  ر  تكايل ميمرعدط 

 عندان شروژه عايد مطاعق عندان ددج شده دد آدرين مدا قتنامخ عاشد : عنوان پروژه

 شااده شروژه عايد مطاعق عندان ددج شده دد آدرين مدا قتنامخ عاشد : شماره پروژه

عاتي، اجرايي، تحقيقاتي شروژه ني  مانند  ر  ماكن است مطاف: نوع پروژه )مطالعاتی/ اجرایی/ تحقیقاتی/ سایر(

 و يا تركيبي از مدادد مذكدد عاشد 

اماني انجا  گيرند كخ هار ياد    -تدانند عخ سخ صددر شيااني، اماني و شياانيها مي ر : روش اجرا )پیمانی/ امانی(

 شدند مطاعق زير تعريف مي

تدساط شياانكااداني كاخ     اي هااي سارمايخ   تالد داداياي هاي عاليار اجرايي  ر : اجرا به صورت پیمانی 

هستند،  بق مفااد   جاادد دي ي و نظادر داهبردي دييس معاونت عرنامخعندي تخصصي از  رف داداي ددجخ

 گردد شرايط عادمي شياان منعقد مي

تدساط د ااتر ماندساي     اي هااي سارمايخ   تالاد داداياي  هاي عاليار اجرايي  ر : اجرا به صورت امانی 

 گيرد و مسئدفيت اجراي كاد عخ عاده هاان دستگاه است دستگاه اجرايي صددر مي

حافت عخهي از  ر  عخ صددر شيااني و عخهاي از آن عاخ صاددر     دد اين: امانی -اجرا به صورت پیمانی 

 شدد اماني اجرا مي

 شدد  تكايل مي( 11شااده  مطاعق تعاديف و منددجار تكايل  ر : سال شروع و سال خاتمه

دد  ،نامخ ذكر شده اسات مدا قت ترين اهداف كاي شروژه كخ دداصلي: ر، واحد و هزینه واحدهدف کمی پروژه، مقدا

هاا  ( كاخ مرعادط عاخ  ار     11شدد  مقداد، واحد و ه ينخ واحد مطاعق منددجار تكايال  ار    بسات عندان ددج مي

 گردد تكايل مي ،عاشد مي
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از اوفاين مدا قتناماخ تاا آدارين آن تيييار كارده       از آنجا كخ ماكن است حجي عاليار شروژه : حجم عملیات پروژه

 دد اين بسات دو حجي اوفيخ وحجي آدرين مدا قتنامخ تعريف شده است  عاشد،

 حجي عالياتي كخ دد اوفين مدا قتنامخ عراي شروژه ددج گرديده است : حجم عملیات اولیه

 راي شروژه ددج گرديده است حجي عالياتي كخ دد آدرين مدا قتنامخ ع: حجم عملیات آخرین موافقتنامه

 گردد  ه دد آن اجرا ميژاستان و شارستاني كخ شرو: محل اجرا

اي دد يد استان و دد يد شارستان اجرا شده، وفي هاي سرمايخهاي تالد داداييعردي از  ر : برداری حوزه بهره

استاني احدا  گردد، وفي ساكنين شار شدند  عخ عندان مثا  يد سد ماكن است دد عردادي ميدد حدزه ديگري عاره

 گردد دسد، ددج ميعردادي مياي كخ  ر  دد آنجا عخ عارهمند شدند  دد اين عخز نا  حدزه ديگري از منا   آن عاره

نسبت عخ كال حجاي    1333دد اين بسات ميانگين شيهر ت شروژه تا شايان شاريدد سا  : درصد پیشرفت فیزیکی

 شدد عردادي عرسد، عخ صددر ددصد ددج مير گر تخ و عايد صددر گيرد تا شروژه عخ عارهعالياتي كخ تا كندن صدد

نسابت   1333دد اين بسات ميانگين اعتبادار ه ينخ شده عراي شروژه تا شايان شاريدد ساا   : درصد پیشرفت مالی

عرساد، عاخ صاددر ددصاد ددج      عاردادي عخ كل اعتباداتي كخ تا كندن ه ينخ شده و  عايد ه ينخ شدد تا شروژه عاخ عااره  

 شدد  مي

هاايي مداجاخ   ها عاا مهاكالر و چاافز   اجراي عردي از شروژه: های پروژه و منبع اعالم گزارشمشکالت و چالش

هايي كخ شاروژه عاا آن مداجاخ    تداند داليل متعدد و متندعي داشتخ عاشد  دد اين بسات مهكالر و چافزاست كخ مي

ها از سدي چخ منبعي گ ادل شده اسات  منبا    شدد كخ اين چافزععدي مهخا ميگردد  دد بسات است ددج مي

 تداند شامل دستگاه اجرايي، مهاود، امدد عخهي و معاونت  ني عاشد اعال  گ ادل مي

هااي ببال، مصادب ساا  جاادي و      هااي مختلاف اعاي از شردادتاي ساا     اعتبادار شروژه عراي سا : کل اعتبار پروژه

 گردد   ااي آتي دد بسات مرعد خ ددج ميفعيني عراي سا شيز

عاراي شاروژه    1332دد اين بسات اعتباداتي كخ تاا شاياان ساا     : 1932اعتبار جذب شده در پروژه تا پایان سال 

ه ينخ شده است، عخ تفكيد مي ان ددآمد عادمي  ملي و استاني(، مي ان مناع  دادلي، مي ان اودام مهادكت، ميا ان  

 گردد ر اعتبادار ددج ميتسايالر دادجي و ساي

عراي شروژه دد مدا قتناماخ ذكار    1333دد اين بسات اعتباداتي كخ عراي سا  : 1939اعتبار مصوب پروژه در سال 

شده است، عخ تفكيد مي ان ددآماد عاادمي ملي و اساتاني(، ميا ان منااع  دادلاي، ميا ان اودام مهاادكت، ميا ان          

 گردد تسايالر دادجي و ساير اعتبادار ددج مي

دد اين بسات عا تدجخ عخ عالكرد شروژه، اعتباادار ه يناخ   : های تعیین تکلیف پروژه و منبع اعالم گزارشگزینه

ها و مهكالتي كخ شروژه عا آن مداجخ اسات  شده، مدر زمان س ري شده از شروع شروژه و مدر زمان عابياانده، چافز
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شدد  دد صددر ادامخ شروژه، نحاده اداماخ آن اعاي از    گيري مييو مدادد ديگر، دد دصد  ادامخ و يا تدبف شروژه تصاي

گردد  دد صددر تدبف شاروژه دفيال   مهخا مي ادامخ تدسط دوفت و ادامخ عا مهادكت عخز غيردوفتي و واگذادي آن

 شدد شذيري ابتصادي، مافي،  ني و زيست محيطي مهخا ميتدبف اعي از عد  تدجيخ

بسات ساي هريد از مناع  تأمين اعتباد اعي از ددآمد عادمي، مناع  دادلي، تساايالر  دد اين : منبع تأمین اعتبار

 گردد عخ ددصد عيان مي (11شااده  دادلي و تسايالر دادجي و مناع  عخز غيردوفتي مطاعق  ر 

 ها تبصره -د

احصاء و  ي اليحاخ   هاي دائاي بدانين عددجخ سنداتي دد معاونت عا تدجخ عخ اينكخ دد سا  جادي احكا  و تبصره

( عخ مجلس شدداي اسالمي تقديي شده اسات و مراحال   2افحام مدادي عخ باندن تنظيي عخهي از مقردار مافي دوفت 

هاي اجرايي مدظفند  ، دستگاهدسد عخ اتاا  مي 1331از عردسي اليحخ عددجخ سا   عردسي و تصديم اين اليحخ تا شيز

كخ دد بافم اليحخ مذكدد ادائخ گردياده اسات، دادددادي ناايناد  هاچناين      از ادائخ هرگدنخ تبصره و حكي شيهناادي 

عاا تدجاخ    1331هاي اجرايي مكلفند شيهناادار جديد ددد دا عراي ددج تبصره يا حكي دد اليحخ عددجخ سا   دستگاه

 ( عخ معاونت ادسا  ناايند    11عخ مالحظار ذيل و عا تكايل  ر  شااده 

  عرنامخ شنجي تدسعخ تدوين شده عاشد دد داستاي تكافيف دوفت دد 

 هاي اجرايي اين عخهنامخ دا دد عرداشتخ عاشد  داهبردهاي كالن و سياست 

  اي عاشد  داداي ماهيت عددجخ 

 هاي مدجدد دد بدانين مادد شاسخگدي اجراي حكي شيهناادي نباشند  حكي 

 مقردار مدجدد نباشند ها و  نامخ ها، آيين شامل مدضدعار مرعدط عخ اصال  بدانين، اساسنامخ 

 هاي اجرايي نباشند  متعرض ادتيادار دوفت و دستگاه 

      ايجادكننده تعاد و عاد مافي عراي دوفت نباشند و آثاد مافي ناشي از احكاا ، تعياين و دد عددجاخ شيهاناادي

 دستگاه منعكس گردد   

 ودي از مناع  عاشد   داداي آثاد مهخا عراي ا  ايز عاره 

 اه اجرايي مبني عر ضرودر ددج حكي دد اليحخ عددجخ عخ هاراه حكي شيهاناادي ادائاخ   داليل تدجياي دستگ

 گردد   



 

 1931( برآورد منابع بودجه سال 1فرم شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی: بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه

 :عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: طبقهشماره 

 «مبالغ به میلیون ریال»

 1939بینی سال  عملکرد و پیش 1931برآورد سال 
مصوب سال 

1939 
عملکرد سال 

1932 
 مبنای قانونی وصول 

 عنوان 

واگذاری دارایی  -)درآمد 

 ای و مالی( سرمایه

شماره 

 بندی  طبقه
 جمع نظر دستگاه نوع 

 بینی پیش

 ماهه دوم 6 

 عملکرد

 ماهه اول 6 

 ملی استانی ملی استانی ملی استانی ملی استانی ملی استانی

                            

ود
وج

ی م
وم

عم
ع 

ناب
م

 

              

                            

                            

                            

                              

                            

ی 
ص

صا
خت

ع ا
ناب

م

ود
وج

م
 

                            

                            

                            

                              

              

بع
نا

م
 

ید
جد
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 های اجرایی فهرست اموال منقول و غیرمنقول مازاد قابل فروش دستگاه (:2فرم شماره)

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی:
   

 عنوان دستگاه اجرائی : 
  

 

 مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی ردیف 

 درآمدی
 قیمت تقریبی واحد  تعداد/ مقداراقالم  عنوان ردیف درآمدی

برآورد منابع مورد انتظار در 

 1939سال 
 توضیحات 

 منابع حاصل از فروش ساختمانها و تأسیسات دولتی 211211
        

 منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی 211212
        

211219 
منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاههای 

         دولتی

 از فروش و واگذاری سایر داراییهای سرمایه ایمنابع حاصل  211211
        

211216 
منابع حاصل از فروش ساختمانها و مهمانسراهای 

 دستگاههای اجرایی استانی در تهران
        

 منابع حاصل از فروش خانه های سازمانی 211211
        

211219 
منابع حاصل از فروش مجتمع های دستگاه های اجرائی با 

 کاربری تفریحی
        

 

 نام و نام خانوادگی 

 امضاء رییس دستگاه اجرایی

 



12 
 

 

 

 
  های اجرایی ای دستگاه (: اطالعات هزینه9فرم شماره)

 «ارقام به میلیون ریال»

عنوان قلم هزینه بندی شماره طبقه
*

 

 مبلغ هزینه

 عملکرد

 1932سال  

 مصوب

 1939سال  

 برآورد

 1931سال  

     

     

     

     

     

     

     

     

 (2ضمیمهها ) بندی اقتصادی هزینه مطابق دستورالعمل طبقه *
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 های اجرایی های پرسنلی دستگاه (: انتسابات هزینه1فرم شماره)

 «ارقام به میلیون ریال»

کد مراکز فعالیت اصلی و 

 پشتیبانی
عنوان مراکز فعالیت اصلی و 

 پشتیبانی

 هزینه پرسنلی

 1931برآورد 1939مصوب  1932عملکرد

 مبلغ هزینه تعداد کارکنان مبلغ هزینه تعداد کارکنان مبلغ هزینه تعداد کارکنان
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 های اجرایی غیرپرسنلی دستگاههای  (: انتسابات هزینه5فرم شماره)
 «ارقام به میلیون ریال» 

کد مراکز فعالیت 

 اصلی و پشتیبانی
 عنوان مراکز فعالیت اصلی و پشتیبانی

 1عنوان محرک هزینه
*

2عنوان محرک هزینه  
*

 

  

 1931برآورد  1939مصوب  1932عملکرد  1931برآورد  1939مصوب  1932عملکرد 
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  اصلیبا مراکز فعالیت  برنامه ساالنهارتباط (: 6فرم شماره)

 «ارقام به میلیون ریال»

کد مراکز 

 فعالیت اصلی
 عنوان 

 مراکز فعالیت اصلی

میانگین زمان  کد و عنوان برنامه/فعالیت

واحد  انجام هر

 فعالیت )ساعت(
 سنجه عملکرد

 کمیت سنجه عملکرد

 1931برآورد  1939مصوب  1932عملکرد  عنوان کد
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 های اجرایی دستگاه( اطالعات پرسنلی 7فرم شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی: بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه

 عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه

   

 1939وضعیت در ابتدای سال  1939بینی وضعیت در پایان سال  پیش 1931بینی وضعیت در پایان سال  پیش
 تحصیالتسطح 

 رسمی پیمانی سایر جمع رسمی پیمانی سایر جمع رسمی پیمانی سایر جمع

 دکتری              

    
 لیسانس فوق        

    
 لیسانس        

    
 دیپلم فوق        

    
 دیپلم        

    
 کمتر از دیپلم        

    
 جمـــع        

 



17 
 

ای های سرمایه های تملک دارایی طرح(: اطالعات کلی 8شماره)فرم 

 

  

عنوان طرح:شماره طبقه بندی طرح :

عنوان دستگاه اجرایی:کد دستگاه اجرایی:

تعداد پروژه در آخرین موافقتنامه:

استاني ويژهملي ویژگی طرح:غيرانتفاعيانتفاعي نوع طرح:

ساير تحقيقاتياجراييمطافعاتينوع طرح:

سال خاتمه آخرین موافقتنامه:سال خاتمه اولیه:

ه ينخ واحدواحدمقدادعندانهدف کمی طرح:

حجم عملیات آخرین موافقتنامه:حجم عملیات اولیه:

درصد پیشرفت مالی:درصد پیشرفت فیزیکی:

امدد عخهيمهاوددستگاهمنبع اعالم گزارش: 

کل اعتبار فعلی طرح:کل اعتبار اولیه طرح:

کل اعتبار موردنیاز طرح:

اعتبار جذب شده تا 

پایان سال 1932

اعتبار مصوب سال 1932

منابع داخلیاعتبارات / محل تأمین
اوراق 

مشارکت ملی

درآمد عمومی

استانی
سایرتسهیالت خارجی

مشکالت و چالش های طرح: 

معاونت  ني

مشخصات مالی طرح

مشخصات عمومی طرح

مشخصات فنی طرح

سال خاتمه پیشنهادی:

تعداد پروژه در اولین موافقتنامه:

سال شروع طرح:
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 ای های سرمایه های تملک دارایی طرح ساماندهی(: 3شماره)فرم 

 

 

عنوان طرح:شماره طبقه بندی طرح:

گزینه های تعیین تکلیف طرح:

توقف به دلیل عدم توجیه پذیری مالی

توقف به دلیل عدم توجیه پذیری زیست محیطی

ادامه با مشارکت بخش غیردولتی

واگذاری

ذکر دالیل و پیشنهادات: 

تسهیالت خارجیتسهیالت داخلیدرآمد عمومی

تاریخ و شماره مصوبه کمیسیون 215، 92 یا 61تاریخ و شماره گزارش اولیه توجیه فنی - اقتصادی مشاور:

توقف به دلیل عدم توجیه پذیری اقتصادی

توقف به دلیل عدم توجیه پذیری فنی

ادامه توسط دولت

سایر روش ها

منابع بخش غیردولتی منابع داخلی

منابع تأمین اعتبار برای تکمیل طرح)درصد(:
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 ای های سرمایه دارایی های تملک پروژه (: اطالعات کلی11فرم شماره)

 

عنوان پروژه:

سايرتحقيقاتياجراييمطافعاتينوع پروژه: 

شيااني- امانيامانيشياانيروش اجرا:

سال خاتمه پیشنهادیسال خاتمه اولیه:سال شروع پروژه:

ه ينخ واحدواحدمقداد عندان

حجم عملیات اولیه:

معاونت  نيامدد عخهيمهاوددستگاه

کل اعتبار فعلی پروژهکل اعتبار اولیه پروژه

کل اعتبار مورد نیاز پروژه

ملی 

اعتبار جذب شده تا 

پایان سال 1932

اعتبار مصوب سال 

1939

منابع بخش غیردولتیتسهیالت خارجیدرآمد عمومی

منابع تأمین اعتبار برای تکمیل پروژه)درصد(: 

تسهیالت داخلیمنابع داخلی 

واگذاری

توقف به دلیل عدم توجیه پذیری فنی

توقف به دلیل عدم توجیه پذیری مالی

ادامه توسط دولت

سایر روش ها

ذکر دالیل و پیشنهادات:

گزینه های تعیین تکلیف پروژه:

توقف به دلیل عدم توجیه پذیری اقتصادی

توقف به دلیل عدم توجیه پذیری زیست محیطی

ادامه با مشارکت بخش غیردولتی

سایر
استانی

درآمد عمومی
اوراق مشارکتاعتبارات/ محل تأمین تسهیالت خارجیمنابع داخلی

منبع اعالم گزارش: 

مشخصات مالی پروژه

درصد پیشرفت مالی:درصد پیشرفت فیزیکی: 

مشکالت و چالش های پروژه: 

حوزه بهره برداری: محل اجرا)استان/ شهرستان(:

مشخصات فنی پروژه

حجم عملیات آخرین موافقتنامه: 

سال خاتمه آخرین موافقتنامه

شماره پروژه:

مشخصات عمومی پروژه
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 1931(: احکام پیشنهادی جدید در الیحه بودجه سال 11فرم شماره )

 بندی : شماره طبقه دستگاه اجرایی پیشنهاد دهنده:  

  امور ذیربط:  

 متن حکم پیشنهادی:

 

 

 

 

ای آن و همراسـتا بـودن بـا     دالیل توجیهی برای پیشنهاد حکم همراه با تصریح بر داشتن ماهیت بودجه

 پنجم توسعه: راهبردهای قانون برنامه پنجساله

 

 

 آثار مالی حکم )اعم از منابع و مصارف(:

 

 بینی ضمیمه شود.  نامه اجرایی در صورت پیش نویس آیین پیش

 تصویر قوانین و مقررات موجود در رابطه با پیشنهاد فوق ضمیمه گردد.

 

 


