نام فرآیند :توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات تملك دارایيهاي سرمایهاي
یك

شماره بازنگري

مدیریت و تامین اعتبارات تملک دارائیهای

1

كد فرایند
خدمت توليد شده

تاریخ بازنگري

1396/01/05

سرمایه ای برای تحقق اهداف دولت
تامین اعتبارات الزم برای تحقق اهداف برنامهای ذیل فصول مختلف تملک داراییهای

هدف فرآیند (نيازها و انتظارات مشتري فرآیند)

نوع فرآیند
اهداف استراتژیك مرتبط

دامنه كاربرد

متولي و پاسخگوي نتایج فرآیند (صاحب فرآیند)

ناظر فرآیند

ذينفعان فرآیند

محرك فرآیند

سرمایهای دستگاههای استانی
اصلی
تهیه و تنظیم بودجه

تامین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای استان آذربایجان شرقی
معاونت هماهنگی بودجه
ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان

سازمان برنامه و بودجه کشور ،دستگاه های اجرایی استان ،اداره کل اموور اقتصوادی و
دارایی ،دیوان محاسبات استان ،اداره کل بازرسی
ضرورت تامین منابع مالی برای نیل به اهداف توسعه ای استان

نام فرآیند  :توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات تملك دارایيهاي سرمایهاي
یک

كد فرایند

شماره بازنگري1:

تاریخ بازنگري 1396/01/05 :

 -1قانون برنامه پنج ساله توسعه
 -2قوانین بودجه سنواتی
قوانين و
آیيننامههاي

 -3ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعمل های بودجه سنواتی
 -4قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین الحاق مربوط به آن

مرتبط با فرآیند  -5قانون محاسبات عمومی
 -6قانون برنامه و بودجه
 -7قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
سيستمها و

سامانه نظارت 4

منابع اطالعاتي
مرتبط

 -1بودجه :برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینوی درآمودها و سوایر منوابع توامین
تعاریف و
اصطالحات

اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به برنامهها و اهداف مترتب به این برنامهها میشود.
 -2اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای :اعتباراتی که در قانون بودجه سنواتی بوه تککیوک فصول ،برناموه ،وور و
پروژه برای اجرای فعالیتهای ملی و یا با ماهیت استانی و بصورت کلی برای استانهای کشور درج میگردد.
 -1قوانین بودجه /مجلس

خروجیها -1 :موافقتنامههای تملک داراییهای سرمایهای

 -2ضوووابط اجرایووی بودجووه/
دریافتيها/
تامينكنندگان

هیئت وزیران
 -3دسوووتورالعمل تنظووویم
موافقتنامه /سازمان برناموه و

خروجيها/
مشتریان

 - 2اسناد مربوط به تخصیص اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای /مشتریان :سازمان برنامه و بودجه کشور ،سازمان امور
اقتصادی و دارایی ،دیوان محاسبات و ادارت کل و دستگاههای
مشمول اعتبارات استانی

بودجه کشور
شرح فرآیند و فعاليت هاي اصلي آن

-1دریافت ابالغ ،دستورالعمل و ضوابط ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های دارای اعتبارات تملک دارایی های استانی
 -2بررسی و تعیین سهم شهرستانها و توزیع اعتبار بین دستگاههای اجرایی بر اساس نرم ها و الگوی مدون توزیع اعتبار
 -3تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامهریزی و توسعه استان به تککیک شهرستان و دستگاه
 -4ور و تصویب نهایی پروژههای به تککیک منبع درکمیته های برنامه ریزی شهرستان
 -5ابالغ پروژه های مصوب شهرستان به دستگاه های اجرایی و درخواست ارائه پیش نویس
 -6تنظیم پیش نویس موافقتنامه های تملک دارایی های سرمایه ای در سامانه نظارت 4
 -7بررسی پیش نویس موافقتنامه در سازمان از کارشناس دستگاه تا معاونت و تایید نهایی از لحاظ انطباق با ضوابط و عملیات مجاز
 -8چاپ موافقتنامه و مبادله میان سازمان و دستگاه اجرایی مربووه و ارسال به مراجع ذیربط از وریق شبکه دولت
 -9ابالغ تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به تککیک منابع به استان و تعیین سقف پرداختی به دسوتگاههوای اجرایوی

در کمیته تخصیص استان
 -10ابالغیه سقف تخصیص اعتبارات در مقاوع معین به دستگاههای اجرایی با در نظور داشوتن عملکورد جوعب اعتبوار و پیشورفت
پروژهها
 -11پیشنهاد پیشنویس تخصیص بر اساس ور و پروژه توسط دستگاه اجرایی در سامانه
 -12بررسی و تایید کارشناس دستگاه و صدور برگه تخصیص
 -13امضاء ریاست سازمان و ابالغ به دستگاه اجرایی و خزانه معین استان

نام فرآیند  :توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات تملك دارایيهاي سرمایهاي
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شماره بازنگري1 :

تاریخ بازنگري 1396/01/05 :

نقاط نظارتي و كنترلي فرآیند
رعایت قوانین و مقررات و ضوابط در موافقتنامه های تملک دارایی های سرمایه ای
شاخصهاي پایش و اندازه گيري
زمان توزیع اعتبارات و مبادله موافقتنامه های
تملک دارایی های سرمایه ای
اجرای قانونی و ضابطه مند امور بودجهریزی
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
نمودار فرآیند (بر اساس ) BPMN

معيارهاي پذیرش
مطابق ضوابط

 100درصد

مسئول پایش و اندازهگيري

دوره پایش و اندازهگيري
ساالنه

ساالنه

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی
نام سند :بررسی فرایند امور بودجهریزی و مبادله موافقتنامههای تملک دارائی های سرمایهای
فلوچارت شماره یک
شرو

سازمان برنامه و بودجه کشور
ابالغ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای به
استان
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
بررسی و تعیین سهم شهرستانها و توزیع
اعتبار دستگاه ها بر اساس نرمها و الگوهای
مدون

شورای برنامه ریزی
تصویب اعتبارات عمرانی به تککیک شهرستان
و دستگاه
کمیته برنامه ریزی شهرستان

تصویب اعتبارات عمرانی به تککیک پروژه
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
ابالغ اعتبارات مصوب به دستگاه اجرایی استان
دستگاه اجرایی استان
تنظیم پیشنویس موافقتنامه در سامانه
نظارت4

1

گروه تخصصی

2

بررسی پیش نویس

1

خیر

آیا موافقت می شود
بلی

3

2

گروه تلکیق

بررسی نهایی موافقت نامه

آیا موافقت می شود
بلی

ابالغیه

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی
نام سند :بررسی فرایند امور بودجهریزی و مبادله موافقت نامههای تملک دارائیهای سرمایهای
ادامه فلوچارت شماره یک

معاونت هماهنگی بودجه
بررسی موافقت نامه

4

خیر

آیا موافقت
میشود
بلی
دستگاه اجرایی استان

چاپ و امضاء موافقت نامه

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
امضاء و مبادله نهایی توسط ریاست

دبیرخانه

 -1شماره گعاری و اسکن موافقت نامه
 -2ارسال موافقتنامه از شبکه دولت به:
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
دیوان محاسبات استان
ذیح اب دستگاه مربووه
گروه تلکیق برنامه و بودجه
گروه مربووه

پایان

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی
نام سند  :بررسی و ابالغ تخصیص تملک دارایی های سرمایهای
فلوچارت شماره دو
شرو
سازمان برنامه وبودجه کشور

ابالغ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به
استان

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
دعوت از اعضاء کمیته تخصیص

کمیته تخصیص

بررسی و تعیین سقف پرداختی و تنظیم صورتجل ه

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان

ابالغ به دستگاه

دستگاه اجرایی
1

پیشنهاد توزیع تخصیص در سامانه بر اساس ور و
پروژه

کارشناس سازمان

2

بررسی تخصیص در سامانه

1
خیر

آیا موافقت
میشود
بلی
گروه تلکیق
بررسی تخصیص

2
خیر

آیا موافقت
میشود
بلی

رئیس سازمان
 -1تایید وامضاء
 -2ابالغ به دستگاه و خزانه

پایان

بایگانی

ابالغیه

نامه

نام فرآیند  :توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات تملك دارایيهاي سرمایهاي
كد فرآیند

شماره بازنگري 1 :

یك

تاریخ بازنگري 1396/01/05 :

سوابق بازنگري فرآیند
تاریخ بازنگري

مستندات سوابق و گزارش هاي مرتبط

سطح بلوغ فرآیندي

خالصه نتایج و بهبودها

واحدهاي درگير در اجراي فرآیند

 -1دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط
 -2گروه تخصصی مرتبط
تهيهكننده :معاونت هماهنگي امور بودجه

 -3گروه تلکیق
 -4دبیرخانه
تایيد كننده :وحيد جاللي

تصویب كننده :داود بهبودي

سمت :معاون هماهنگی امور بودجه
امضاء:

سمت :رئیس سازمان
امضاء :

 10011712000و 100117713000

توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات
تملك دارایيهاي سرمایهاي براي تحقق اهداف دولت
سازمان مدیریت و برنامهریزي استان آذربایجان شرقي

تهیه و تنظیم ،توزیع ،ابالغ و مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط بودجه سنواتی
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قوانین و ضوابط برنامه و بودجه







یک سال مالی












http://nezarat .pbo-azsh.ir/
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تحویل موافقتنامه

online

(Batch)
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امور بودجه ریزي اعتبارات تملك دارایي هاي سرمایه اي






















