
 

تملک مربوط به اعتباراتهايتکميل فرمدستورالعمل

  هاي اجرايي اصلي دستگاهاي  هاي سرمايه دارايي

  بسمه تعالي 
  
  
  

  
  

  

  اي از محل منابع عمومي هاي سرمايه اعتبارات تملك داراييخالصه  :۱فرم 

  بندي دستگاه اجرايي اصلي عنوان و شماره طبقه •

  .گردد كل كشور درج مي ۱۳۸۷ضوابط اجرايي بودجه سال  ۱عيناً از پيوست شماره 
 

  رديف و عنوان دستگاه تابعه •

  .گردد كل كشور درج مي ۱۳۸۷اجرايي بودجه سال  ضوابط ۲عيناً از پيوست شماره 
 

  تعداد طرح •

كـل   ۱۳۸۷قانون بودجـه سـال    ۱هاي تابعه كه در پيوست شماره  هاي هر يك از دستگاه تعداد طرح

  .شود گردد در اين قسمت درج مي هاي متفرقه تأمين اعتبار مي كشور درج شده و يا از رديف
 

  ها اعتبارات طرح •

مصـوب   ي،هاي مختلف برحسب عملكرد، پرداخت هاي دستگاه براي سال م طرحسرجمع اعتبارات تما

  .شود بيني در قسمت مربوطه درج مي و يا پيش
 

  خالصه طرح :۲فرم 

  عنـوان طرح  •

کـل کشـور    ۱۳۸۷قانون بودجه سال ) ۱(در پيوست شماره بايد همانند عنوان درج شده عنوان طرح 

ز بـه تصـويب   نين موضوعه با استفاده از رديفهـاي متمرکـ  هايي که بر اساس قوا در مورد طرح .باشد



را بيـان كنـد؛   و عمليـات اصـلي طـرح    هـدف  کـه  شود به نحوي تعيين بايد عنوان طرح  ،درس مي 

و نكـرده  حـرف تجـاوز    ۵۰از بـوده، تـا حـد ممكـن     هـا   ها و ابالغيـه  مطابق با تصويبنامه ،همچنين

  .شود در قالب عنوان طرح درج طرح  کميهدف ترين  اصلي
 

 شماره طرح  •

در  .است شده کل کشور تعيين ۱۳۸۷قانون بودجه سال ) ۱(بندي طرح در پيوست شماره  شماره طبقه

هـاي متفرقـه اعتبـار دريافـت      ها از رديف هاي جديد ملي كه براساس تصويبنامه و ابالغيه مورد طرح

با تعيين برنامه توسط مدير دفتر ، پس از تأمين اعتبار در دفتر تلفيق و هماهنگي امور بودجه، كنند مي

  .كردخواهد را مشخص بندي طرح  طور اتوماتيك شماره طبقه بخشي، سيستم به
 

 تابعه عنوان دستگاه اجرايي •

کل کشور در اين  ۱۳۸۷قانون بودجه سال ) ۱(عنوان کامل دستگاه اجرايي مندرج در پيوست شماره 

تأمين اعتبـار  هاي متفرقه  از رديفي كه جديدهاي  عنوان دستگاه اجرايي طرح .دشو قسمت درج مي

  .ها باشد ها و ابالغيه منطبق با تصويبنامهاست بايد شده 
  

 تابعهره دستگاه اجرايي شما •

در اين كل كشور  ۱۳۸۷ضوابط اجرايي بودجه سال ) ۲(تابعه از پيوست شماره شماره دستگاه اجرايي 

  .  شود قسمت درج مي
 

 بردار  نوان و شماره دستگاه بهرهع •

برداري و نگهداري از ساختمانها و تأسيسات طرح  ، بهره بردار طرح که مسئوليت استفاده دستگاه بهره

معاونـت  تواند دستگاه اجرايي و يـا دسـتگاه مسـتقل ديگـري باشـد کـه توسـط         عهده دارد مي را به

کامـل و   عنـوان  ،و در هـر دو صـورت  شـده   تعيين ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  برنامه

  . شوددر اين قسمت درج بايد بندي آن  شماره طبقه
 

 نوع طرح •



قـانون تنظـيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت، طـرح تملـک         ) ۷۷(براساس پاراگراف آخـر مـاده    

اي، مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است که بر اسـاس مطالعـات تـوجيهي     هاي سرمايه دارايي

مـدت معـين و بـا اعتبـار معـين بـراي تحقـق        در جرايـي  اقتصادي و اجتماعي توسط دستگاه ا ،فني

ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه بـراي ايجـاد    هاي برنامه توسعه پنج بخشيدن به هدف

هاي  و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملک داراييشده  اي اجرا  دارايي سرمايه

  . شود ميبه دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم ها،  رحاين ط .شود اي تأمين مي سرمايه
 

  طرح انتفاعي  

عـالوه بـر تـأمين    رسـيده و    بـرداري  بـه بهـره   ،طرحي است که در مدت معقولي پس از شـروع 

  .داشته باشدنيز سود متناسبي  ،، به تبعيت از سياست دولت هاي جاري و استهالک سرمايه هزينه
 

 طرح غيرانتفاعي  

هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنايي و يا احداث سـاختمان   که براي انجام برنامهطرحي است 

  . نيستدرآمد كسب و هدف اصلي آن شده وظايف دولت اجرا  تمامتسهيل براي و تأسيسات 
  

   هاي طرح تعداد کل پروژه •

درج  ، در دسـت اجـرا و آغـاز نشـده     خاتمـه يافتـه  شـامل  هاي طرح  تعداد کل پروژه ،در اين قسمت

  . شود مي

مگـر در   ؛همانند موافقتنامه قبلـي آنهـا باشـد   بايد هاي در دست اجرا  هاي طرح تعداد كل پروژه

  .را دريافت كرده باشد "قانون برنامه چهارم توسعه ۳۲كميته ماده "مواردي كه تأييديه 
 



 ه آخرين پروژه تاريخ شروع اولين پروژه و پيش بيني تاريخ خاتم • 

ضروري . شود ميهاي تعيين شده درج  که بر اساس سال و در محلاست تمه طرح بيانگر شروع و خا

کـه   ‐و تعهـدات مـالي  شـده  زمان تحويل موقت آخرين پـروژه اعـالم    ،است که تاريخ خاتمه طرح

  . نشوددر نظر گرفته در زمان بندي پروژه  ‐شود مياحتماالً به سال بعد منتقل 

 

  اهداف کمي •

در ايـن قسـمت    ‐ساله مـرتبط باشـد   برنامه پنج با اهداف کمي بايدکه  ‐طرح ترين اهداف کمي اصلي

  ، ميزان توليد گندم و ، افزايش توليد فوالد ، ذخيره سازي آب مانند ايجاد فضاي آموزشي ؛شود درج مي

مقـدار  واحـد و   ، عنـوان ۱۳۸۷قانون بودجه سـال   )۱(هاي پيوست شماره  درخصوص طرح. جز اينها

  .باشدياد شده اطالعات پيوست همانند موافقتنامه طرح بايد درج شده اهداف كمي 

هـا از رديـف متفرقـه تـأمين      ها و ابالغيه كه براساس تصويبنامه ‐هاي جديد اهداف كمي طرح

  .ساله آنها تعريف شود متناسب با اعتبار يكبايد  ‐شوند اعتبار مي
 

  واحد هدف •

، متر  ، نفر دانش آموز يا کالسباالکه در مثال  ‐شدهم واحد مربوط اعال ،با توجه به نوع هدف اصلي

  .خواهد شدتعيين  ‐استجز اينها   و  ، تن مکعب
 

 مقدار کل هدف •

محـل  ايـن  و در شـده  تعيين  ۱۳۸۷بودجه سال قانون ) ۱(ميزان کمي هدف طرح از پيوست شماره 

  .شود  ميدرج 

هاي متفرقه تـأمين اعتبـار    رديف كه از محل اعتبارات ‐هاي جديد مقدار هدف كمي براي طرح

  .شودسال تعيين  و براي مدت يكمتناسب بوده با اعتبار طرح بايد  ‐شوند مي
 

 برآورد هزينه واحد •

عملكـرد، پرداختـي، مصـوب و    شـامل اعتبـار   (که از تقسيم ميـزان كـل اعتبـار     ،برآورد هزينه واحد

شـود؛   مي، در اين ستون درج آيد مي به دستطرح كمي هدف  بر ميزان) يني تا پايان عمليات ب پيش



، برآورد هزينه هر تـن   تن فوالد در نظر گرفته شده باشد...  ، توليد چنانچه هدف اصلي ،مثالبه طور  

و در اين ستون درج شده ، محاسبه  تن فوالد...  فوالد توليدي از تقسيم ميزان جمع کل اعتبار طرح بر

  . خواهد شد
 

 )درصد(ي طرح ن وزني پيشرفت فيزيکميانگي •

و عملکـرد دوران برنامـه   ) ۱۳۷۸تا پايان سـال  ( ميانگين وزني تا قبل از برنامه سوم  ،در اين قسمت

دوران برنامـه  در بيني نيل به اهداف تعيين شـده   پيش ،و ميزان تحقق و همچنين) ۱۳۷۹‐۸۳(سوم 

يـک هـر سـال درج    بـه تفک  ‐که قسمتي از مقدار کل را تشکيل خواهد داد ‐هاي بعد چهارم و سال

، پـيش بينـي تحقـق در دوران برنامـه      هاي قبل بديهي است که جمع رديفي ستونهاي سال.  شود مي

  . باشد) ۱۰۰(صد برابر بايد هاي بعد  چهارم و سال
 

 گذاري ها برحسب فصول سرمايه اعتبارات طرحسرجمع : ۳فرم 

  .شود ميها تكميل  تمام طرح) ۲(هاي  اين فرم براساس جمع اطالعات فرم
  

  تذکرات مهم  

منابع غير  تمامو يا از محل ساير منابع که شده تأمين   اعتبارات هر طرح يا از محل منابع عمومي .١

  .شود شود، تأمين مي ميرا شامل  از منابع عمومي 

، اعتبـارات از محـل    بودجـه مصـوب دسـتگاه   (  از محل منـابع عمـومي   تمام اعتبارات ابالغ شده .۲

در تنهـا  ) جـز اينهـا    و  ها از محل منـابع عمـومي   هزينه ‐، درآمد  بع عموميرديفهاي متمرکز منا

  .شود ميدرج   رديف منابع عمومي

قانون برنامـه چهـارم توسـعه، شـماره اولـين موافقتنامـه صـفر بـوده و          ۳۲ماده مفاد با توجه به  .۳

و شـده  شـخص  م... و۲،۱با شماره اصالحيه بايد هاي اجرايي  هاي بعدي در طول سال موافقتنامه

  .شوددرج  سمت مربوطدر ق

تا پايان (اعتبارات تا قبل از برنامه سوم عملكرد مجموع  ،هاي گذشته هاي عملكرد سال در ستون .۴

درج به صورت جداگانـه  ) ۱۳۷۹‐۸۳(دوران برنامه سوم  مجموع عملكرد اعتباراتو ) ۱۳۷۸سال 



عملكـرد، سـال    ۱۳۸۵و  ۱۳۸۴  در سـتون سـال   ،در قسمت مربوط به دوران برنامه.  خواهد شد 

 ،هاي بعد دوران برنامـه  و براي سالشده اعتبار مصوب منظور  ۱۳۸۷پرداختي خزانه، سال  ۱۳۸۶

بـه   ؛شـود قانون بودجـه سـال جـاري اعتبـار درج      )۱(بيني شده در پيوست شماره   اعتبارات پيش

پيوسـت  در  اعتبـار درج شـده  منطبق با جمـع كـل    ،طرح هرطوري كه جمع كل اعتبار عمومي 

 .كل كشور خواهد بود ۱۳۸۷بودجه سال قانون  )۱(شماره 

بنـدي اقتصـادي    العمـل طبقـه   بـر اسـاس دسـتور   گذاري  توزيع اعتبارات برحسب فصول سرمايه .۵

نجـام  ا ۱۳۸۲بخشـنامه بودجـه سـال    ) ز(اي موضوع پيوست  هاي سرمايه اعتبارات تملک دارايي

  .شود مي

، ايـن اعتبـار   )فصـل هفـتم  (لزحمه كاركنان طرح ا در صورت درج اعتبار در قسمت حق .١‐٥

تواند رشد نامعقولي نسـبت بـه عملكـرد سـال قبـل       هاي در دست اجرا، نمي براي طرح

  .داشته باشد

نحوه هزينه ) فصل هفتم(هاي توليد نشده  در صورت درج اعتبار در قسمت ساير دارايي .٢‐٥

 .درج شود) ٢(مت توضيحات ذيل فرم بايد در قسكرد اين اعتبار 

بردار با درج نام  باالترين مقام دستگاه بهره باالترين مقام دستگاه اجرايي و بايد به امضاي ها فرم .۶

 .  و نام خانوادگي امضاکنندگان رسيده باشد

 .شودعلت اصالحيه موافقتنامه درج بايد ، )۱(در قسمت توضيحات ضروري فرم  .۷
  


