


بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

 ابعاد به را "اثربخشي" و "جويي صرفه" عوامل عملكرد مبناي بر ريزي بودجه�
 .كند مي اضافه ريزي بودجه سنتي

 "كارآيي" در( .شود مي قايل تمايز "اثربخشي" و "كارآيي" بين نظام اين�
 مرتبط عملكرد با "اثربخشي" كه حالي در است، نظر مورد منابع از مفيد استفاده
  .)است

 هدفها كه است نحوي به عمليات بندي طبقه عملكرد مبناي بر ريزي بودجه در�
 آن يابي هزينه روش در و بوده تر آسان بودجه ارزيابي شوند، مي بيان تر شفاف
  .گيرد مي قرار توجه مورد ستانده و داده بين ارتباط

 و عمومي بخش مديريت نظام اصالح عملكرد ريزي بودجه نظام هدف مهمترين�
.است بخش اين مخارج اثربخشي افزايش



ويژگيهاي اساسي اصالح نظام مديريت بخش عمومي

 معيار اساس بر اجرايي هاي دستگاه مديران و مسئوالن پاسخگويي ارزيابي�
 و دستاوردها به نيل جهت آنان گذاري تأثير دامنه آنان، هاي فعاليت دستاوردهاي

است؛ رسيده مصرف به دستاوردها تحقق براي كه امكاناتي و بودجه
 مديران بين موافقتنامه مبادله و قرارداد انعقاد طريق از پاسخگويي تحكيم و تضمين�
 اجرايي هاي دستگاه مسئوالن بين و اجرايي هاي دستگاه مختلف هاي رده مسئوالن و
كشور؛ ريزي بودجه مسئول سازمان و

محور؛ نتيجه و هدفمند ريزي بودجه نظام استقرار�
 محصوالت توليد براي الزم هاي نهاده انتخاب در مديران به الزم اختيارهاي دادن �
نظر؛ مورد
 از يكي عنوان به عملكرد نتايج دادن قرار مبنا و مديران عملكرد مستمر ارزيابي�

اعتبارات؛ تخصيص معيارهاي



مراحل فرآيند بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

اجرايي هاي دستگاه اجرايي هاي برنامه و ها فعاليت احصاي و بازبيني١.

 يك هر به مربوط كمي اهداف و عملكرد هاي شاخص تعيين٢.

 و كاالها شده تمام بهاي تعيين و محصوالت و برنامه ها، فعاليت يابي هزينه٣.
دولت سوي از شده ارائه خدمات

 و گيري گزارش نظارت،( عملكرد مبناي بر ريزي بودجه فرآيند مديريت۴.
)ارزشيابي



مباني قانوني بودجه ريزي عملياتي

  1384و  1383قانون بودجه سال    4بند ب تبصره  2جزء •

كشورقانون برنامه چهارم توسعه  138ماده •
آنقانون برنامه چهارم توسعه و آيين نامه  144ماده •
1388و 1387و  1386اجرايي بودجه سال هاي ضوابط •
  قانون مديريت خدمات كشوري 16ماده •

رهبريسياست هاي تنظيم برنامه پنجم توسعه كشور ابالغي مقام معظم  32بند •
1387ضوابط اجرايي بودجه سال  7بند •
كشوركل  1389بودجه سال بخشنامه •
قانون برنامه پنجم توسعه كشور 219ماده •



قانون برنامه پنجم توسعه 219ماده 

 سال پايان تا است موظف دولت عملياتي، بودجه ريزي نظام استقرار منظور به ـ219ماده
 كليه در عملياتي روش به بودجه تهيه براي را الزم زمينه هاي تدريج به برنامه دوم

 روش به برنامه سوم سال بودجه اليحه كه نحوي به آورد فراهم اجرائي دستگاههاي
 توسط اجرائي دستورالعمل .شود اسالمي شوراي مجلس تقديم و تدوين تهيه، مذكور
 و پنجم برنامه كلي سياستهاي )32( بند اجراي در همچنين .مي شود ابالغ و تهيه معاونت
  ماده موضوع تمام شده قيمت براساس كه اعتباراتي عملياتي، بودجه ريزي نظام استقرار

 واحدهاي به پرداخت از پس مي يابد اختصاص كشوري خدمات مديريت قانون )16(
 فقط و دولتي دستگاههاي بر حاكم عمومي مقررات و قوانين رعايت به الزام بدون مربوطه
 متضمن كه مي گردد هزينه استخدامي و اداري و معامالتي و مالي آئين نامه هاي براساس
 پيشنهاد با و است پيش بيني شده اهداف تحقق و هزينه ها بر نظارت نحوه پيش بيني
.مي رسد هيأت وزيران تصويب به دارائي و اموراقتصادي وزارت و معاونت



دستور العمل بودجه ريزي عملياتي 
قانون برنامه پنجم توسعه) 219(موضوع ماده 

ماده و در راستاي اجراي مراحل فرايند بودجه ريزي  17اين دستورالعمل در 
ارائه  1392بر مبناي عملكرد تهيه و به صورت پيوست قانون بودجه سال 

.شده است



تعاريف و مفاهيم -1ماده 

 خدمات مديريت قانون  )5( ماده موضوع اجرايي هاي دستگاه كليه :اجرايي دستگاه- 1- 1
.كنند مي استفاده اي هزينه اعتبارات از نحوي به كه كشوري

 و بوده مالي و اداري مديريتي، استقالل داراي كه است، واحدي :مجري واحد- 1- 2
.يابد مي اختصاص شده، تمام بهاي و محصوالت حجم اساس بر آن اي هزينه اعتبارات

 عرضه و كاال توليد براي كه است، مشخص اقدامات سلسه يك يا اقدام :فعاليت - 1- 3
 و بوده پذير كميت شده، انجام برنامه ساالنه هاي هدف تحقق جهت مجري توسط خدمت
.شود مي تأمين اي هزينه اعتبارات محل از آن نياز مورد منابع
 هر .است نظر مورد آن شده تمام بهاي محاسبه كه است موضوعي :هزينه موضوع- 1- 4

 خدمت، واحد يك محصول، واحد يك مثال عنوان به .شود مي منتسب آن به هزينه كه چيزي
.دارد نام هزينه موضوع فعاليت، يك يا توليد خطوط از يكي
 خدمت عرضه يا محصول توليد براي آگاهانه شكلي به منابع كردن صرف :هزينه- 1- 5

  .است



تعاريف و مفاهيم -1ماده 

 فعاليت از يك هر در منابع از استفاده ميزان دادن نشان براي است مقياسي :منابع محرك- 1- 6
 زمان تعداد، مانند .شود مي برده كار به ها فعاليت به منابع هزينه انتساب براي مبنايي عنوان به كه ها

.مصرفي
 هاي فعاليت از محصوالت هاي درخواست و تقاضا ميزان كه است مقياسي :فعاليت محرك- 1- 7

     برده كار به محصوالت به فعاليت هزينه انتساب مبناي عنوان به و كرده گيري اندازه را مختلف
.شود مي
 يا و هزينه موضوعات با مستقيم هاي هزينه رديابي از است عبارت :هزينه انتساب- 1- 8

.موضوعات اين به مستقيم غير هاي هزينه تخصيص
 موضوع يك مستقيم غير و مستقيم هاي هزينه تجميع يا انباشت معرف : شده تمام بهاي- 1- 9

.است هزينه
 قابل مستقيم و مشخص طور به كه است هايي هزينه از قسمت آن :مستقيم هاي هزينه1- 10

    مستقيم هاي هزينه ساير و دستمزد مواد، هاي هزينه شامل و است هزينه موضوع يك با رديابي
.باشد مي



تعاريف و مفاهيم -1ماده 

 چند يا دو بين كه است هايي هزينه از قسمت آن :غيرمستقيم هاي هزينه-1- 11
.ساختمان نظافت و سوخت برق، آب، هاي هزينه مانند .است مشترك هزينه موضوع
 واحد به توافقنامه چارچوب در كه هايي پرداخت از است عبارت :قطعي هزينه-1- 12

.گيرد مي صورت دستورالعمل اين رعايت با مشابه، عناوين يا كمك عنوان تحت مجري،
 طرف از مجاز مقام يا اجرايي دستگاه بين شده امضاء و توافق مورد سند :توافقنامه-1- 13
 قابل محصول كميت و كيفيت فعاليت، مقدار و شرح شامل كه است، مجري واحد مدير و وي
 و ربط ذي مجري واحد در محصول شده تمام بهاي و مالي دوره در مجري واحد توسط ارائه
.است توافق مورد شرايط ساير
 و شود مي افتتاح مجري واحد براي كه است بانكي حساب :مجري واحد حساب-1- 14
.گيرد مي انجام آن در مجري واحد مدير دستور با ها پرداخت و دريافتها كليه
 واحد به شده احاله امور بر نظارت حق كه است اجرايي دستگاه رييس نماينده :ناظر-1- 15

.دارد را مجري



تعاريف و مفاهيم -1ماده 

.پذيرد مي پايان آن، خاتمه با و شروع توافقنامه اجراي با كه است اي دوره :مالي دوره-16-1
 قالب در كه است، مجري واحد توسط فعاليت چند يا يك انجام نهايي نتيجه :محصول-1- 17
.شود مي عرضه خدمت يا كاال
 عملكرد مختلف هاي جنبه خصوص در گيري اندازه مورد موضوع :عملكرد شاخص-1- 18
:است ذيل شرح به عملكرد شاخص مختلف هاي گروه .است
به معموالً ها داده .است محصوالت يا خدمات توليد براي شده استفاده منابع :ها داده -         
.شود مي بيان كاركنان كار مدت از بخشي يا هزينه از مبالغي صورت           
.است فعاليت يك وسيله به شده توليد خدمات يا كاال :ها ستانده -         
بهنگام" مانند .كند مي بيان را خدمات ارائه و محصوالت توليد چگونگي و ويژگي :كيفيت -         

."دسترسي قابليت" و "بودن            



شناسايي فعاليت ها و محصوالت -2ماده

 شده تمام بهاي تعيين قابليت كه خود محصوالت و ها فعاليت موظفند اجرايي هاي دستگاه- 2- 1
 به و نموده شناسايي جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت هماهنگي با دارند را

 العمل دستور اين رعايت با توسعه پنجم برنامه سوم سال پايان تا كه كند ريزي برنامه اي گونه
.شوند بها تعيين
 اعتبار صرفاً و كند مي بيان را محصوالت و ها فعاليت حجم ،)2- 1( بند در شده ياد مقادير -تبصره

.باشد نمي نظر مورد يا عمل مورد هاي هزينه يا

 هاي دستگاه پيشنهاد با توافقنامه مبادله براي شده شناسايي محصوالت و ها فعاليت تاييد - 2- 2
 در و جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت عهده به ملي سطح در استاني و ستادي
.است استانداري ريزي برنامه معاونت عهده به استان سطح
 و ملي اجرايي هاي دستگاه شده شناسايي محصوالت و ها فعاليت ارسال مهلت آخرين -تبصره
.است سال هر آبان جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت به استاني



تعيين شاخص هاي عملكرد -3ماده 

 بر را ساالنه ذيربط كمي اهداف و اجرايي هاي برنامه موظفند اجرايي هاي دستگاه-1-3
 عملكرد هاي شاخص قالب در و توسعه پنجم برنامه اجرايي هاي بسته در مندرج اهداف اساس
 اعالم جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت به تأييد جهت و مشخص ربط ذي

.نمايند
 قبل ماده موضوع محصوالت و ها فعاليت از يك هر مورد در بايد عملكرد هاي شاخص -تبصره

.شوند مشخص



عناصر بهاي تمام شده -4ماده 

 توليد و ها فعاليت انجام صرف كه است هايي هزينه شده، تمام بهاي عناصر يا متشكله اجزاي
:است زير موارد شامل و شود مي محصوالت

 ساير و دستمزد و حقوق هاي هزينه از بخش آن :مستقيم دستمزد و حقوق هزينه- 4- 1
 مستقيم رديابي قابل و شود مي مربوط كاركنان خدمات جبران به كه است آن با مرتبط هاي هزينه

.است محصول واحد يك يا فعاليت يك نظير مشخص هزينه موضوع يك با
 براي كه است اداري لوازم و ملزومات مواد، هزينه از بخش آن :مستقيم مواد هزينه- 4- 2

 موضوع يك با رديابي قابل مستقيم طور به و شود مي صرف محصوالت توليد و ها فعاليت انجام
.است محصول واحد يك يا فعاليت واحد يك مانند مشخص هزينه

 و مستقيم دستمزد و حقوق بر عالوه ديگري هزينه نوع هر :مستقيم هاي هزينه ساير- 4- 3
 هاي هزينه ساير جزء است، مشخص هزينه موضوع يك با مستقيم رديابي قابل كه مستقيم مواد

 يك توليد يا مشخص فعاليت يك انجام براي خدمات خريد نظير .شود مي بندي طبقه مستقيم
.معين محصول واحد



عناصر بهاي تمام شده -4ماده 

 رديابي قابل كه مجري واحد هاي هزينه كليه :)مستقيم غير( سربار هاي هزينه- 4- 4
 چندين عايد آنها سودمندي بلكه نيست مشخص محصول واحد يك يا معين فعاليت يك با مستقيم
 آب، هاي هزينه شامل سربار هاي هزينه .گردد مي محسوب سربار هزينه شود، مي هزينه موضوع
 سهم آالت ماشين و تجهيزات تأسيسات، ، ساختمانها نگهداشت و تعمير اجاره، سوخت، تلفن، برق،
 واحد منابع جزء كه آالت ماشين و تجهيزات اموال، از بخش آن استهالك هزينه .است مجري واحد
.شود مي محسوب سربار هزينه نيز است مجري
 انتساب قابل كه مصرفي ملزومات و مواد و دستمزد و حقوق هاي هزينه از بخش آن اين، بر عالوه
 هزينه جزء نيز مجري واحد مدير حقوق هزينه همچنين و نيست مشخص هزينه موضوع يك به

.گردد مي قلمداد سربار



روش محاسبه بهاي تمام شده -5ماده 

:است زير اقدامات انجام مستلزم شده تمام بهاي محاسبه
:باشد شده درج زير موارد آن در كه ها فعاليت شده تمام بهاي محاسبه براي جدولي تنظيم -1-5
سربار هاي هزينه و مستقيم هاي هزينه اقالم از يك هر شرح -الف    
شده شناسايي ها فعاليت از يك هر عناوين -ب    
)ها فعاليت به سربار هاي هزينه انتساب منابع( منابع هاي محرك -ج    
  منابع هاي محرك مبناي بر فعاليتها از هريك به شده منتسب سربار هاي هزينه مبلغ -د    
ها فعاليت از يك هر به شده منتسب مستقيم هاي هزينه مبلغ - هـ    
ها فعاليت از يك هر شده تمام بهاي جمع -و    



روش محاسبه بهاي تمام شده -5ماده 

 شده درج ذيل موارد آن در كه محصوالت شده تمام بهاي محاسبه براي جدولي تنظيم - 5- 2
:باشد
)5-1 بند موضوع جدول از استفاده با( ها فعاليت از يك هر شده تمام بهاي مبلغ و شرح -الف    
محصوالت از هريك عناوين-ب    
)محصوالت به ها فعاليت هاي هزينه انتساب مباني( فعاليت هاي محرك-ج    
فعاليت هاي محرك مبناي بر محصوالت از يك هر به شده منتسب سربار هاي هزينه مبلغ-د    
محصوالت از هريك مستقيم هاي هزينه مبلغ-هـ    
محصوالت از هريك شده تمام بهاي جمع-و    
محصوالت از هريك براي محصول واحد يك شده تمام بهاي-ز    

 به ملي سطح در توافقنامه انعقاد از قبل بايستي محصوالت و ها فعاليت شده تمام بهاي -تبصره
 برنامه معاونت تاييد به استان سطح در و جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت تاييد
.برسد استانداري ريزي



نحوه محاسبه متوسط هزينه ها-6ماده

 يك در( گوناگون واحدهاي در فوق روش به ها فعاليت شده تمام بهاي ميزان كه صورتي در
 اقدام ذيل ترتيب به باشد متفاوت )مشابه كيفيت با و جغرافيايي مشخص منطقه يك يا شهرستان

:شود مي
 در مستقر مشابه واحدهاي شده تمام بهاي متوسط از آنها شده تمام بهاي كه واحدهايي در - 6- 1
.گيرد مي قرار عمل مالك منطقه هاي هزينه متوسط باشد، بيشتر منطقه يك
 خدمات ارايه كيفيت آنكه بر مشروط اند نموده هزينه متوسط، از كمتر كه واحدهايي براي - 6- 2
 شده تمام بهاي همان صورت اين غير در باشد، مي محاسبه قابل متوسط سطح تا يابد افزايش آنها

.گيرد مي قرار محاسبه مبناي
 تعداد يا و كننده استفاده تعداد محاسبه ها، فعاليت يا و خدمات انجام براي كه مواردي در- 6- 3

 دهنده ارايه مجري واحد شده تمام بهاي نباشد، دقيق محاسبه و گيري اندازه قابل شده ارايه خدمت
.گيرد مي قرار عمل مالك محصول، توليد يا خدمت



 و اجرايي دستگاه درخواست و موارد و شرايط حسب بر است موظف دارايي و اقتصادي امور وزارت - 7ماده
 تاييد با دوم نفر و مجري واحد مدير امضاي با مجري واحد حساب افتتاح به نسبت مربوط، مقررات رعايت با

.نمايد اقدام ذيحساب

 اي توافقنامه موظفند مجري واحد مدير و ايشان طرف از ذي صالح مقام يا اجرايي دستگاه رييس - 8ماده
 عمل آن اساس بر و برسانند امضاء به و تنظيم باشد دستورالعمل اين در مندرج تعهدات و موارد حاوي كه

.نمايند
 مبناي جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت توسط شده طراحي توافقنامه فرم -1تبصره
 انجام قابل شده، ياد معاونت تاييد با اجرايي دستگاه شرايط حسب محتوي، در تغيير هرگونه و بوده عمل
.بود خواهد
 براي را اجرايي دستگاه و مجري واحد بين توافقنامه از نسخه يك است مكلف اجرايي دستگاه -2تبصره
.نمايد ارسال جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت به مربوط اطالعاتي بانك در درج



 كمك گردد، مي واريز مجري واحد حساب به منعقده توافقنامه اساس بر كه اعتباراتي - 9ماده
.گردد مي منظور قطعي هزينه به توسعه پنجم برنامه قانون )219( ماده اجري در و شده تلقي

 دستگاه بين كه اي توافقنامه چارچوب در تنها دستورالعمل اين موضوع عمليات انجام-10ماده
.گيرد مي صورت شود، مي منعقد مجري واحد و اجرايي



تعهدات مدير واحد مجري -11ماده

:شود ذكر توافقنامه در بايد مجري، واحد مدير تعهدات در ذيل موارد
مربوط؛ مقررات و قوانين طبق كاركنان استحقاقي و قانوني مزاياي و حقوق كليه پرداخت-1-11
توافقنامه؛ مواد صحيح انجام ضمانت-2-11
 دستگاه انتظار مورد محصوالت توليد منظور به صرفاً واحد به مربوط اعتبارات كرد هزينه-11- 3

؛)دستورالعمل اين )13( ماده چارچوب در( مجري واحد تجهيز و پاداش پرداخت اجرايي،
 حساب گزارش ارايه و دستورالعمل چهارچوب در جويي، صرفه از حاصل مبالغ كرد هزينه-11- 4

متبوع؛ اجرايي دستگاه به تفصيلي
 گرفتن عهده به و محصوالت ارايه و انجام جهت تجهيزات و منابع موثر كارگيري به-11- 5

كار؛ اجراي و انجام حسن مسئوليت
توافق؛ مورد بندي زمان برنامه طبق محصوالت توليد و فعاليت انجام-6-11
 سوي از شده داده قرار اختيار در تجهيزات و امكانات و منابع از نگهداري و مراقبت حفاظت،-11- 7

اجرايي؛ دستگاه
ذي ربط؛ اجرايي واحد كاركنان با برخورد خصوص در جاري مقررات و قوانين رعايت-8-11



تعهدات مسئول دستگاه اجرايي-12ماده

 اداره براي مجري واحد مدير به پرسنلي و مالي اداري، مديريتي، الزم اختيارات واگذاري-12- 1
مربوط؛ مقررات و قوانين طبق واحد امور
گرفته؛ صورت توافق طبق مالي تعهدات انجام و موقع به پرداخت-2-12
 نياز مورد موجود اثاثه و تجهيز و تاسيسات ها، ساختمان تمامي از استفاده حق واگذاري-12- 3

  مجري؛ واحد
 انجام زمان طول در ))%20( درصد بيست حداكثر( مازاد نيروهاي كارگيري به و پذيرش-12- 4

توافقنامه؛
 واحد به آن ابالغ و توافق مورد محصوالت ارايه كيفي و كمي معيارهاي تدوين و تهيه-12- 5

مجري؛
تاسيسات؛ و ها ساختمان اساسي تعميرات انجام-6-12



تشويق و تنبيه-13ماده

 با شده مبادله توافقنامه در مندرج شده تمام بهاي بين تفاضل از حاصل جويي صرفه-1-13
 هزينه زير شرح به سال، همان در محصول يا فعاليت قطعي هاي هزينه و مجري واحد مدير
:شد خواهد
 واحد كاركنان در انگيزه ايجاد منظور به جويي صرفه از حاصل رقم )%60( درصد شصت -الف

:گردد مي پرداخت زير شرح به مجري
 جويي صرفه از حاصل مبلغ )%20( درصد بيست حداكثر و )%10( درصد ده حداقل - 1- الف     
 استفاده رضايت و محصول ارايه كيفيت اساس بر اجرايي دستگاه نظر با مجري واحد مدير به

محصوالت؛ از كنندگان
 آنان ماهانه مزاياي و حقوق معادل حداكثر مجري واحد كاركنان به پاداش پرداخت - 2- الف     
مجري؛ واحد مدير نظر با توافقنامه طول در هرماه ازاي به



تشويق و تنبيه-13ماده

 محصوالت، كيفي ارتقاي براي ذيل طريق به جويي صرفه از حاصل مبلغ )%40( درصد چهل -ب
.گردد مي هزينه ذي ربط واحدهاي ستادي كاركنان تشويق
 مديريتي نظام اصالح نظير خدمات كيفي بهبود و ارتقا براي مذكور مبلغ )%30( درصد سي -1-ب     
 بازسازي و تجهيز و برتر خدمات ارايه كاركنان، بهسازي و آموزش فرآيندها، بهبود و اصالح جمله از

  مجري؛ واحد براي نياز مورد تجهيزات خريد يا و تأسيسات

 كه ذي ربط واحدهاي )ناظر واحد( ستادي كاركنان تشويق براي مذكور مبلغ )%10( درصد ده -2-ب     
كنند؛ مي نظارت دستورالعمل اين اجراي بر

.است پرداخت قابل شده، محقق جويي صرفه كه زماني »ب« و »الف« بندهاي به مربوط مبالغ-1تبصره
 ذي ربط مديريت به را »ب« بند عملكرد تفصيلي گزارش است موظف مجري واحد مدير-2تبصره
.نمايد ارايه )ناظر واحد( متبوع دستگاه

 با را توافقنامه مواد تحقق عدم موارد در تنبيهي كارهاي و ساز است موظف اجرايي دستگاه - 2-13
.نمايد ابالغ مجري واحد به و تعيين جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت هماهنگي



ساير موارد -14ماده

 نيروي تعداد مشمول و شده محسوب مجري واحد كاركنان جزء نيز مجري واحد مدير -14- 1
.شود مي واحد نياز مورد انساني

.باشد مي توافقنامه در مالي دوره قانوني مزاياي و حقوق ها، پرداخت در محاسبه مبناي -2-14
 تمام بهاي محاسبه از پس كه انساني نيروي تعداد آن مزاياي و حقوق به مربوط اعتبار -14- 3

 جبران جهت يابند، انتقال و بازخريد بازنشسته، مستخدم درخواست اساس بر توافقنامه تنظيم و شده
 واحد اختيار در موجود افراد خدمات جبران يا خدمت خريد طريق از نياز تأمين و خدمات ارايه ميزان
.ماند خواهد باقي مجري

 توافقنامه دوره طول كه مجري واحد كاركنان قانوني مزاياي و حقوق هاي افزايش كليه -14- 4
.يابد مي تسري دستورالعمل اين به شود، مي بيني پيش
 اي سرمايه كاالهاي( آالت ماشين و تأسيسات ها، ساختمان تجهيزات، امكانات، كليه -14- 5

.شود نمي محاسبه اي هزينه آن ازاي به و گيرد مي قرار مجري واحد اختيار در )بادوام



ساير موارد -14ماده

 دستگاه تكاليف ساير انجام و دستورالعمل اين موضوع هاي توافقنامه از ناشي مالي بار -14- 6
 شده بيني پيش ساالنه مصوب بودجه در كه دستگاه اي هزينه اعتبارات مجموع از نبايد اجرايي
.كند تجاوز است،
 شده تمام بهاي متوسط از تواند مي صورتي در محصول يا فعاليت يك شده تمام بهاي -14- 7

.باشد شده منظور توافقنامه در آن كيفيت افزايش كه باشد بيشتر مشابه موارد
 قوانين رعايت با دستگاه بالاستفاده هاي ظرفيت و موظفي وقت از خارج اوقات از استفاده -14- 8
   :اينكه بر مشروط بود خواهد مجاز اجرايي دستگاه اجازه و مربوط مقررات و

 در آمده عمل به تعهدات طبق آن نظاير و مستحدثات ابنيه، تجهيزات، امكانات، بر - 14- 1-8      
.نشود وارد آسيبي و خسارت توافقنامه
 )خدمت جبران( خدمات متقاضيان به كيفيت يا خدمات ارايه جهت در حاصله منافع - 14- 2-8      
.شود مصرف امكانات بهبود و تجهيز و توليد عوامل رفاه تأمين و



ساير موارد -14ماده

 پست تعداد اساس بر مجري، واحد در مشخص فعاليت انجام براي نياز مورد انساني نيروي تعداد - 9-14
 واحد مدير .باشد مي كشوري خدمات مديريت قانون )32( ماده تبصره رعايت با شده اشغال سازماني هاي

 عنوان به باشد، نمي نياز مورد كه را خود واحد انساني نيروي از )%20( درصد بيست حداكثر تواند مي مجري
.دهد قرار اجرايي دستگاه اختيار در مازاد
 به مجاز واحدها، ساير در اجرايي واحد مرتبط مازاد نيروهاي بكارگيري از قبل اجرايي، دستگاه -10-14

.نيستند پيماني و رسمي از اعم جديد انساني نيروي استخدام
 از اخراج و بازخريدي فوت، بيماري، جمله از داليلي به مجري واحد انساني نيروي كه صورتي در -11-14
 فرد ذي ربط دستگاه طريق از شده ياد نيروهاي ازاي به تواند مي مجري واحد مدير شوند، منفك مجري واحد

.گيرد كار به و نموده درخواست جايگزين
 ارايه منظور به شود، مي اعالم مازاد كه انساني نيروي ازاي به تواند مي مجري واحد مدير -12-14

 شده بيني پيش هاي روش به محصوالت يا فعاليت خدمات خريد به نسبت شده، تعهد كيفيت با محصوالت
 موضوع اجرايي نامه آيين و بعدي اصالحات و دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )88( ماده در

 اينكه بر مشروط نمايد، اقدام بعدي واصالحات وزيران محترم هيأت هـ26977ت/31426 شماره نامه تصويب
.نشود انجام ذي ربط پرسنل با ديگر قانوني تعهدات يا استخدامي تعهد گونه هيچ



نظارت-15ماده

 وزارت توسط كه چهارچوبي طبق دوره آن پايان از بعد حداكثر بايستي دوره پايان مالي هاي صورت
 و مجري واحد مدير تأييد از پس و تدوين و تهيه گردد، مي ابالغ و تهيه دارايي و اقتصادي امور
 نتيجه ايران، رسمي حسابداران جامعه عضو حسابرسي موسسات از يكي توسط حسابرسي انجام
 .گردد ارايه مربوط وذي حساب ذي ربط اجرايي دستگاه مقام باالترين به مردادماه پايان تا حداكثر
.بود خواهد شده تمام بهاي در احتساب قابل سربار هاي هزينه جزء حسابرسي هاي هزينه



 هاي دستگاه .است اجرايي هاي دستگاه مسئولين با دستورالعمل اين اجراي مسئوليت - 16 ماده
 اجراي و تنظيم هنگام به را دستورالعمل اين اجراي براي الزم شرايط ساله همه موظفند اجرايي
 جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت هماهنگي و همكاري با ساليانه هاي بودجه
.نمايند بيني پيش

  مورخ 101/34282 بخشنامه مفاد جايگزين ابالغ تاريخ از دستورالعمل اين مفاد - 17 ماده
.شود مي 1384/3/1





مثال هزينه يابي يك واحد اجرايي

 كه معاونت دو و )سازمان رياست واحد( ستادي واحد يك شامل فرضي سازمان واحد
 مستقيم طور به نيز پشتيباني واحد 4 .باشد مي هستند مديريت واحد 3 شامل يك هر

 واحد پردازي، داده واحد حسابداري، واحد شامل كه هستند ستادي واحد با وابسته
.شود مي امنيت و حراست واحد و كارگزيني
 اداري ملزومات و دستمزد و حقوق شامل سازماني واحد هر مستقيم هاي هزينه
 .ندارد ديگري مستقيم هزينه سازماني واحدهاي از يك هيچ .شود مي شدني مصرف

 را آن كل و سازماني واحد هر براي مستقيم هاي هزينه ميزان )1( شماره جدول در
.دهد مي نشان



 .نمود توزيع واحدها زيربناي سطح اساس بر توان مي نيز را امنيتي و حراست خدمات
.است شده داده نشان )2( شماره جدول در موارد اين از يك هر به مربوط اطالعات

 كه زماني سهم آمده عمل به واحدها از يك هر از كه گيري گزارش و مصاحبه اساس بر
 )3( شماره جدول در و برآورد نمايند مي خود نظر زير واحدهاي صرف مديريتي واحدهاي
 تمامي از توانند مي و گيرد مي انجام مجري واحد توسط برآوردها اين .است شده داده نشان

.كنند استفاده برآورد اين براي خود اختيار در اطالعات



 پشتيباني هاي هزينه همچنين و مديريتي واحدهاي و ستادي واحدهاي هاي هزينه كه است اين هدف

.شود توزيع عملياتي واحدهاي بين شده داده هاي شاخص اساس بر

 ممكن كه مشكلي .شوند توزيع مديريتي هاي هزينه از قبل بايد پشتيباني هاي هزينه معمول طور به

 توان نمي همزمان طور به و دارند متقابل ارتباط هم با پشتيباني هاي هزينه كه است اين آيد پيش است

 زير بندي اولويت مثال اين در .پذيرد انجام كار اين بندي اولويت اساس بر بايد لذا .كرد توزيع را آنها

.است گرفته قرار استفاده مورد

.شوند مي توزيع اول كنند مي پشتيباني را پشتيباني خدمات ساير فقط كه پشتيباني خدمات١.

.شوند مي توزيع اول هستند تماس در بيشتري اجزاء و تعداد با كه خدماتي٢.

.شوند مي توزيع اول دارند بيشتري ريالي ارزش كه خدماتي باشد، يكسان اجزاء و تعداد اگر٣.



 خدمات واحد، 13 با كارگزيني خدمات واحد، 10 با حسابداري خدمات فوق جداول اساس بر
 در اين .هستند ارتباط در واحد 13 با حراست و امنيتي خدمات و واحد 12 با پردازي داده
 زير شرح به توزيع اولويت لذا دارد، بيشتري اي هزينه منبع امنيتي واحد كه است حالي
.بود خواهد

امنيت و حراست خدمات١.

كارگزيني خدمات٢.

پردازي داده خدمات٣.

حسابداري خدمات۴.
 بين پشتيباني هاي هزينه اول، .گيرد مي انجام مرحله دو در توزيع فوق، بندي اولويت با

 هاي هزينه دوم، مرحله در .شود مي توزيع ترتيب به عملياتي و مديريت پشتيباني، واحدهاي
.گردد مي توزيع عملياتي واحدهاي بين مديريتي



 مندرج نتايج .دهد مي نشان را اقالم ساير به پشتيباني هاي هزينه توزيع )5( شماره جدول
 حراست خدمات اول جدول، اين در .گيرد مي قرار استفاده مورد دوم مرحله در جدول اين در
 انجام مورد هر براي جديدي محاسبه .شوند مي توزيع پشتيباني اقالم ساير بعد و امنيت و
 سازماني واحدهاي هاي هزينه نتيجه .شود مي توزيع بعدي پشتيباني خدمات بعد و گيرد مي
.باشد مي پشتيباني هاي هزينه بر مشتمل كه است
 با .گرفت انجام مديريتي هزينه توزيع مورد در كه است روشي مشابه )6( شماره جدول
 واحدهاي بين نيز مديريتي هاي هزينه جدول، اين در ه شد توزيع هاي هزينه از استفاده
 اين در .است شده منعكس )7( شماره جدول در عمليات اين نتيجه .شود مي توزيع عملياتي
.است مقايسه قابل عملياتي مديريتهاي حسب بر ها هزينه كل و مستقيم هاي هزينه جدول


