
 

مربوط به موافقتنامه اعتبارات هايدستورالعمل تکميل فرم

  هاي اجرايي اصلي اي دستگاه نههزي

  بسمه تعالي 

  

  

  

  

  اي خالصه اعتبارات هزينه: ۱فرم 

  بندي دستگاه اجرايي اصلي عنوان و شماره طبقه •

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

  رديف و عنوان دستگاه تابعه •

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

  منابع و هزينه •

هـاي مختلـف    اي و منابع دستگاه به تفكيك عمومي و اختصاصي براي سال سرجمع اعتبارات هزينه

  .گردد در قسمت مربوطه درج مي
 

  خالصه بودجه دستگاه: ۲فرم 

شود که در هر صورت با  هاي ذيل دستگاه در اين قسمت درج مي کل تعداد برنامه :تعداد برنامه 

 .هماهنگ خواهد بود ۳  در فرمدرج شده هاي  نامهتعداد بر

اطالعات براساس " ۱۳۸۶ستون پرداختي سال " و ۱۳۸۵عملکرد سال "در جدول هزينه، ستون  

) كـل كشـور   ۱۳۸۲براساس پيوست و بخشنامه بودجـه سـال   (و برحسب فصول هزينه خزانه 

 .شود تكميل مي

در اجرايي کـه   هاي دستگاهبراي تنها مالي اي و  هاي سرمايه واگذاري دارايي و جدول درآمدها 

  سـتون . شـود  مـي تکميـل   يـاد شـده هسـتند   داراي منابع كل كشور  ۱۳۸۷قانون بودجه سال 



 

و  ۱۳۸۶و سـتون سـال   شـده  تکميـل   ۱۳۸۷بودجه سال براساس قانون  "۱۳۸۷سال مصوب "

 .گردد براساس اطالعات خزانه تكميل مي ،۱۳۸۵

هـا و   جايي اعتبـار بـين برنامـه    توضيحات الزم شامل جابه ،در اين قسمت :توضيحات ضروري 

تغييرات اعتبار مصوب دستگاه با ذکـر مسـتندات قـانوني آن و نيـز سـاير توضـيحات مسـتند        

 .شود ناپذير، درج مي اجتناب

  

 برحسب برنامهاي  برآورد اعتبارات هزينه :۳فرم 

هاي اجرايي دستگاه و اعتبار مصوب مورد نياز آن مطابق با قـانون بودجـه سـال     اين فرم براساس برنامه

  .شود ميكل كشور تكميل  ۱۳۸۷

 .كل كشور است ۱۳۸۷بندي برنامه در قانون بودجه سال  شماره طبقه: بندي برنامه شماره طبقه 

  .كل كشور است ۱۳۸۷ودجه سال مندرج ذيل دستگاه در قانون ب) هاي(برنامه :عنوان برنامه 

كـل كشـور    ۱۳۸۷در قانون بودجه سال شده درج  ‐اي هر برنامه كل اعتبار هزينه:  جمع هزينه 

 .شودتواند از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي دستگاه تأمين  كه مي ‐است

  

 فصول و اطالعات پرسنلياي برحسب  ت هزينهاعتبارا :۴فرم 

  .گردد هاي تابعه تكميل مي تمام دستگاه) ۱(هاي  براساس مجموع اطالعات فرمباالي اين فرم قسمت 

هـاي تابعـه برحسـب مـدرك      قسمت پايين نيز در برگيرنده مجموع اطالعات پرسنلي تمـام دسـتگاه  

توضيح اينكه منظور از پرسنل غير رسمي، پرسنل پيمـاني مـي    .باشد تحصيلي و نوع استخدام پرسنل مي

  .باشد

   تذکرات مهم 

باالترين مقام دستگاه اجرايي با درج نـام و نـام خـانوادگي امضـاکنندگان      بايد به امضاي ها فرم .۱

 .  رسيده باشد

 .شودعلت اصالحيه موافقتنامه درج بايد ، )۱(در قسمت توضيحات ضروري فرم  .۲


