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  مقدمه 

انضباط مـالي و شـفافيت  ،ايجاد تعادل اقتصادي  در سازمانهااهميت بودجـه به عنوان برنامه ريزي مالي هيات مديره دوره هشتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر و  عملكردشفافيت  به منظور
 بودجه  ساختار ،ي اولين بارابر بـه همـين منظـور،. قرارگيرد اين دوره مورد توجه خاص هيات مديره كليه استانها جامع و هماهنگ پيشنهادي بودجه  شوراي مركزي درجديد  فرمتالزم شد تا  ،عملكرد
 : تدوين شده است زير فصل هاي بخش كلي با دودر  1398سال  پيشنهادي

   10000با شماره طبقه بندي    بخش اول  منابع دريافتي 

   20000با شماره طبقه بندي            بخش دوم مصارف 

  منابع دريافتي : بخش اول 

   قانون نظام مهندسي  37منابع دريافتي تعريف شده در ماده : )10100( فصل اول             

  مهندس ساختمانساير دريافتي هاي  قانوني  سازمان نظام :  )10200( فصل دوم             

  ساير منابع تامين اعتبار  :)10300(فصل سوم             

  مصارف : بخش دوم 

  هزينه هاي جاري : ) 20300-20100( فصل اول             

  تخصصي    ينه كاركنان و هيئت مديره و گروههاي هز) :  20100(الف                                      

  هزينه هاي اداري و عمومي ) : 20200(ب                                     

   هزينه هاي بالعوض و تشويقي) : 20300(ج                                     

   هزينه هاي سرمايه اي ): 20500(فصل دوم         

  ساير مصارف): 20600( فصل سوم        

  



 
  

  بودجه

سال در برنامه ها و وظايف سازمان طي يك  مورد نظردر قالب خدمات و فعاليتهاي مه جامع مالي است كه توازن درآمدها و ساير منابع و هزينه ها را با حفظ تقدم درآمدها بر هزينه ها و بودجه سازمان برنا
  .قابل اجرا مي باشد يا فوق العاده مي كند و پس از تصويب  در هيئت مديره و  مجمع عمومي ساالنه مالي مشخص

  : 1398سال  بودجه استراتژي تنظيم

بسياري از سازمانهاي نظام مهندسي استانها مانند استان  ،1397به دنبال قوانين منع دريافت سود سپرده بانكي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان از محل وجوه حاصل از حق الزحمه مهندسان از اواسط سال 
چنانچه نرخ تعديل بودجه مانند  ،1396نسبت  به اسفندماه سال  1397قيمتها در اسفند ماه سال  با مقايسه افزايش شديد . تحقق درآمدهاي غير عملياتي خود مواجه شده اند  با مشكل جدي در، بوشهر 

با توجه به شرايط حاضر . بسيار باالتر از رقم حاضر باشد  مي بايست  رقم بودجه پيشنهادي ،در نظر گرفته ميشداز سوي ديگر هزينه هاي رشد و تعالي سازمان  واز يك سو سنوات پيشين متناسب با تورم 
با كنترل   ،مديره اين دورههيات  ،در همين راستا و با توجه به زمان اندك. بودجه پيشنهادي را انقباضي در نظر گرفته است  ،هيات مديره دوره هشتم مانند سال گذشته ،حاكم بر سازمانهاي نظام مهندسي

بديهي  .در دست گرفته شود 1398جه در سال كنترل بود كهتالش شده  ،مدها در بخش شناسنامه فني و ملكيارائه خدمات مهندسي و افزايش درآ منابع انساني به عنوان هزينه بر ترين بخش سازمانها در
   . قرار دارد  مديره دوره هشتم  هياتهاي آتي در دستور كار جدي مد و كاهش هزينه براي سالراههاي افزايش درآ ،گرفته با مطالعات انجاماست 
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 :منابع دريافتي-10000

 :سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد  منابع دريافتي
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 :منابع دريافتي-10000

 :سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد  منابع دريافتي
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 :منابع دريافتي-10000

 :سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد  منابع دريافتي
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 :مصارف-20000

 :مصارف سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد 
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 :مصارف-20000

 :مصارف سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد 
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 :مصارف-20000

 :تفكيك مي گردد مصارف سازمان به شرح زير 
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 :مصارف-20000

 :مصارف سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد 
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 :مصارف-20000

 :مصارف سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد 
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 :مصارف-20000

 :مصارف سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد 
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  .دهد كاهش يا افزايش را مصرفي و دريافتي هاي آيتم% 15 ميزان به دهد، مي اختيار مديره هيات به عمومي مجمع* 

 نظارت  الزحمه حق مبلغ از درصد 1 سقف تا حداكثر لزوم، صورت در ، 98 سال در مهندسين مسوليت بيمه قرارداد اتمام از پس كه شود مي داده مجوز مديره هيات بههمچنين * 
  . گردد انجام مهندسين مسئوليت بيمه تعهدات و كسر مهندسين طراحي و

 :مصارف-20000

 :مصارف سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد 
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