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(ارقام به میلیون ریال)

شماره

 طبقه بندي

: قانون نظام مهندسی 37منابع دریافتی مطابق ماده: فصل اول10100

ـحق عضویت اعضاء حقیقي و حقوقي101011  18,08821,88522,020

2,5003,1003,340ـحق ورودیه اعضاء جدید101022

13,00017,96935,931(هاي تخصصي اعضاي سازمان دوره)خدمات پژوهشي، فني وآموزشي -101033

66,86625,00978,843(. . . اعضاي داراي پروانه اشتغال و )کمکهاي اعطایي -101044

0091,710(به شرط پاسخگویي وزارت محترم به شوراي مرکزي)وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملکي ساختمان مشروط - 101055

100,45467,963231,844: قانون نظام مهندسی 37جمع منابع دریافتی مطابق ماده

شماره

 طبقه بندي

سایر دریافتیها: فصل دوم10200

31,00042,01931,980 گذاري نزد بانکهاي عامل ـ سود حاصل از سپرده1 10201

6906901,725دریافتي حاصل ازفروش کتاب هاي تخصصي ونشریات-102022

000دریافتي حاصل از واگذاري یا فروش محل واجاره ساختمان-102033

000سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها- 102044

8,1166,3156,332(...  ،  بررسي طرحها و نقشه ها و استعالمات و 35ماده )سایر دریافتي هاي سازمان - 5

7,0009,50038,700(دریافتي حاصل از نظارت گاز )سایر دریافتي هاي سازمان - 5.1

46,80658,52478,737جمع سایر دریافتیها

147,262126,487310,581(الف)جمع  منابع دریافتی                              

   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی 

1398 و بودجه پیشنهادی سال 1397 جدول مقایسه ای  بودجه مصوب سال 

1398 بودجه پیشنهادی سال 1397 عملکرد سال 

منابع دریافتی - 10000

1398 بودجه پیشنهادی سال 

: منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفكيك می گردد

1397 بودجه مصوب سال عنوان

1397 عملکرد سال  1397 بودجه مصوب سال  عنوان

10205
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شماره

 طبقه بندي

سایر منابع تامین اعتبار: فصل سوم10300

000(...ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و )ـ ذخیره استهالک دارائیها ي ثابت مشهود1 10301

000تسهیالت دریافتي از بانکهاي عامل-103022

000(یکساله)اقساط دریافتي از اعضا و کارکنان از محل تسهیالت پرداختي -103033

000برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتي- 103044

000جمع سایر منابع تامین اعتبار

147,262126,487310,581جمع کل منابع

شماره

 طبقه بندي

:های جاری  هزینه: فصل اول

:های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی هزینه: الف20100

:ـ حقوق و مزایا کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر 1

81,93488,598113,145حقوق و مزایاي کارکنان  سازمان- 1.1

7,1858,20210,428عیدي و پاداش قانوني کارکنان  سازمان- 1.2

000مزایاي پایان خدمت کارکنان  سازمان طبق قانون کار- 1.3

20101

   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضو ی

1398 و بودجه پیشنهادی سال 1397 جدول مقایسه ای  بودجه مصوب سال 
مصارف- 20000

1398 بودجه پیشنهادی سال 1397 عملکرد سال 1397 بودجه مصوب سال عنوان

:مصارف سازمان به شرح زیر تفكيك می گردد

1398 بودجه پیشنهادی سال 1397 عملکرد سال  1397 بودجه مصوب سال عنوان
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19,17818,28228,422حق بیمه تامین اجتماعي سهم کارفرما براي کارکنان- 1.4

000سازمان. . . .  نفر کارمند جدید جهت ... پیش بیني - 1.5

2,3761,5052,160حقوق و مزایا و عیدي و پاداش رئیس سازمان- 2.1

350189410حق بیمه تامین اجتماعي سهم کارفرما براي رئیس سازمان-  2.2

1,9011,6491,728حقوق و مزایا و عیدي و پاداش خزانه دار سازمان- 2.3

300207390حق بیمه تامین اجتماعي سهم کارفرما براي خزانه دار سازمان- 2.4

8,2003,0683,570(...هزینه هاي ناشي از دعاوي حقوقي و مشاوران )هاي متفرقه  الزحمه و حق ( 0000حقوقي، مالي ،انفورماتیك و)المشاوره  ـ حق201033

1,5171,4535,990(98 فصل چهارم دستورالعمل ابالغي شوراي مرکزي فروردین 9ماده  ) 76 و 57حق الزحمه کار معین موضوع ماده - 4.1

1,9971,0652,398حق الجلسات هیات مدیره- 4.2

8785431,096حق الجلسات هیات رئیسه- 4.3

2,4902,3622,905حق مسئولیت ساالنه هیات مدیره- 4.4

3,9552,0695,684گروه ها و کمیسیون ها و کمیته هاي فرعي و تخصصي (حق الجلسه)حق الزحمه -201055

821957930اعضاي شوراي انتظامي استان (حق الجلسه)حق الزحمه -201066

8808801,300(سه نفر )بازرسین قانوني  (پاداش)حق الزحمه - 201077

1,1901,275800(هیئت مدیره، بازرسین و شوراي انتظامي)حق مأموریت ارکان سازمان - 8 20108

135,152132,301181,355: جمع 

20102

20101

20104
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شماره

 طبقه بندي

:های اداری وعمومی هزینه:   ب20200

1,1501,5982,240(گرمایش- سوخت )ـ آب، برق، تلفن و گاز 202011

1800800(چاپ نشریه طاق )ـ هزینه هاي نشریه و کتب تخصصي سازمان 202022

000ـ هزینه بیمه مسئولیت مهندسین202033

1,4506821,700هزینه برگزاري مراسم و همایش ها-202044

1,5001,4122,445ـ هزینه پذیرائي و تشریفات202055

2,3692,0472,777ـ هزینه هاي تعمیرات و نگهداري دارائي هاي ثابت202066

05,4044,000ـ هزینه سرانه عضویت سازمان در  شوراي مرکزي202077

1,5561,5062,000ـ هزینه سفر و اقامت و ایاب وذهاب و بلیط202088

9669661,600ـ هزینه ملزومات مصرفي202099

420258260ـ هزینه چاپ وتکثیر و مطبوعات2021010

210452760ـ هزینه هاي آگهي و اطالع رساني و پیامك و اینترنت11 20211

930655500ـ هزینه مراسالت پستي2021212

400246400هزینه حق الزحمه حسابرسي صورت هاي مالي ساالنه- 2021313

1,2001,3082,550هزینه هاي نگهداري و پشتیباني نرم افزارها و سخت افزارها واینترانت- 2021414

10,0006,8453,230ـ هزینه نظارت و بازرسي و کنترل فني بر پروژه ها2021515

9,1958,1707,925تسهیالت  فرهنگي، ورزشي و رفاهي- 2021616

1398 بودجه پیشنهادی سال  1397 عملکرد سال  1397 بودجه مصوب سال عنوان

1398 و بودجه پیشنهادی سال 1397 جدول مقایسه ای  بودجه مصوب  سال 

   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی 
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10042260هزینه بیمه دارایي هاي ثابت و سایر بیمه نامه ها- 2021717

1,0808491,190هزینه اجاره ساختمان-2021818

0100.عوارض ساالنه شهرداري ساختمان ها و اتومبیل هاي سازمان- 2021919

8,92313,85224,500هزینه برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي مهندسین-2022020

00250هزینه ارتقاء دانش فني و کیفي کار اعضاي سازمان- 2022121

54,3527,96423,000هزینه هاي دیون و تعهدات سنواتي- 2022222

600686800هزینه هاي شرکت در هیأت عمومي سالیانه شوراي مرکزي- 2022323

3,000642800هزینه هاي برگزاري انتخابات هیأت مدیره و گروه هاي تخصصي- 2022424

20520(. . . کارمزد بانکي، بهره وام و )هزینه هاي مالي - 2022525

11,5899,31113,650(... خدمات حفاظتي و مراقبتي،پشتیباني و نظافتي ،حمل و نقل و : پیمانکاران  )سایر هزینه هاي اداري - 2022626

111,19064,89797,755   جمع

شماره

 طبقه بندي

:های بالعوض و تشویقی  هزینه:   ج20300

1,6501,1483,500کمك بالعوض به نهادهاي مردمي و گروههاي اجتماعي و اعضاي سازمان و انجمن ها- 203011

5,0005,5826,500کمك به شهرستانها***

6,6506,73010,000   جمع

(ب)های جاری                                           جمع کل هزینه
252,992203,928289,111

(الف- ب)دریافتی و هزینه سال جاری                       (کسری)مازاد*

1398 بودجه پیشنهادی سال 

1398 و بودجه پیشنهادی سال 1397 جدول مقایسه ای  بودجه سال 

1397 بودجه مصوب سال  1397 عملکرد سال عنوان

   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی 
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ای های سرمایه هزینه:    فصل دوم20500

2,0001,62611,420افزارها و سخت افزارها ـ  خرید و تهیه نرم 1 20501

1,6741,9471,350ـ خرید اثاثیه و تجهیزات اداري و آموزشي و مهمانسراها2 20502

10,0007,4717,200خرید و ساخت و توسعه  ساختمان هاي سازمان- 205033

00(اتومبیل و موتورسیکلت)خرید وسایط نقلیه - 205034

13,67411,04419,970ای های سرمایه     جمع هزینه

سایر مصارف: فصل سوم 20600

000(...ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و )هزینه  استهالک دارائیهاي ثابت مشهود- 206011

000(اقساط یکسال)بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتي - 206022

000پرداخت وجوه سپرده رهن براي اجاره ساختمان-206033

000پرداخت تسهیالت کارکنان سازمان-206044

6006001,500خرید کتاب هاي تخصصي براي فروش به اعضا- 206055

000انتقال به حساب مازاد انباشته- 206066

000پیش بیني مالیات عملکرد سنوات قبل- 206077

6006001,500:جمع سایر مصارف 

267,262215,572310,581    جمع کل مصارف
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بدون برآورد ریالی  ( که خروج وجه نقد پیش بینی گردیده 20605بجز ردیف )در راستای کمک به شفافیت بودجه و توازن دریافتی ها و پرداختی ها، فصول سوم،سایر منابع تامین اعتبار و سایر مصارف -9

.مندرج در بودجه پیشنهادی ارائه میگردد 

 و یک باب ساختمان به نشانی خیابان راهنمایی 2359فروش یک قطعه زمین  به نشانی بلوار ارشاد خیابان پیام جنب خبرگزاری به پالک ثبتی شماره : حسب پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی اعالم میگردد -3

.  وفق مقررات مندرج در نظامنامه مالی و معامالتی با رویکرد انحصاراً هزینه در ساخت ساختمان خیام اختصاص می یابد 10نبش ابوسعید ابوالخیر پالک 

( ریال می باشد 30/000/000/000 دربانکهای رسالت و مهر مبلغ سپردهمانده وجه نقد سازمان  ).  ریال می باشد 62/500/000/000  مبلغ 98/01/01سازمان در ابتدای دوره منتهی به  مانده وجه نقد جاری -11

( ریال می باشد 30/000/000/000دربانکهای رسالت و مهر مبلغ سپرده مانده وجه نقد سازمان  ). ریال بوده است 120/000/000/000  مبلغ 97/01/01 سازمان در ابتدای دوره منتهی به  مانده وجه نقد جاری-10

  14/275/000/000 به مبلغ97هزینه مزایای پایان خدمت سال  ) ریال17/000/000/000از آنجا که هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان  برای سازمان  مستلزم خروج وجه نقد نمی باشد این ردیف هزینه  به مبلغ -8

( ریال45/000/000/000 به مبلغ 97ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان تا پایان سال .)برآورد و افشاء میگردد   (ریال

 51/000/000/000 مبلغ 97استهالک انباشته تا پایان سال  ). ریال برآورد میگردد 11/500/000/000 مبلغ 98 بوده و در سال 97 ریال در سال 9/900/000/000هزینه استهالک دارایی های ثابت سازمان به مبلغ -12

(.ریال میباشد 

(بجز رئیس و خزانه دار).  برآورد شده است   (دبیر سازمان دو جلسه  ) نفر 14 جلسه در سال برای 50 :  (20104کد )حق الجلسات هیات مدیره -5

(بجز رئیس و خزانه دار). برآورد  شده است  (دبیر سازمان دو جلسه  ) نفر4 جلسه در سال برای 80 :  (20104کد )حق الجلسات هیات رئیسه -6

  بابت انجام امورات اداری مشخص و مصوب محوله به اعضای هیات مدیره   با پیشنهاد  برای هر 1398براساس دستورالعمل ابالغی شورای مرکزی فروردین سال  (20104کد ) 57 و 76کار معین موضوع ماده - 4

. ساعت محاسبه و برآورد گردید 64 ساعت که  برای هر عضو 80 ریال تا سقف 600/000ساعت مبلغ 

. قانون به ریاست و خزانه دار سازمان  هیچگونه پرداختی صورت نمی پذیرد 76 و 57از محل حق الجلسات ، حق ماموریت ، اضافه کار و حق الزحمه کار معین موضوع ماده - 7

:توضیحات و پیشنهادات * 

با عنایت به اینکه بودجه بر مبنای برآورد تنظیم می گردد هیئت مدیره سازمان با ارائه بودجه پیشنهادی به مجمع درخواست می نماید که مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار دهد تا نسبت به جابجایی ردیف - 1

.موافقت نماید، به نحوی که در مبلغ کل بودجه تغییری حاصل نگردد، جابجایی ردیف هزینه های جاری با هزینه های سرمایه ای مجاز نمی باشد %  10هزینه ها در هر فصل حداکثر به میزان

. برآورد و پیشنهاد میگردد 97بدون تغییر نسبت به سال  ( 10102-10101کد  )حق ورودیه و حق عضویت  اعضاء -  2
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.برآورد گردید  (کمک هزینه حقوق مطابق قانون کار جهت یک نفر از انجمن ها) کمک بالعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی و اعضای سازمان 20301کد تفضیلی -14

های تخصصی اعضای  دوره)  خدمات پژوهشی، فنی وآموزشی 10103  برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسین بر مبنای دریافتی برآورد شده کد تفضیلی 20220هزینه های کد تفضیلی - 13

.دریافتی ها قابل هزینه می باشد % 60بشرح ارائه شده و مصوب کمیسیون برنامه و بودجه میباشد که بر مبنای حداکثر تا سقف (سازمان

. برآورد گردید 98در بودجه % 15سایر دریافتی های سازمان، دریافتی حاصل از نظارت گاز با دریافت حق السهم  10205کد تفضیلی - 15
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