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(ارقام به میلیون ریال)

شماره

 طبقه بندي

:منابع دریافتی مطابق  قانون نظام مهندسی : فصل اول10100

31,09236,47726,47041,115ـحق عضویت ساالنه اعضاء حقیقي و حقوقي 101011

4,7161,3546001,250ـحق ورودیه اعضاء جدید 101022

50,73528,35334,90025,665(هاي تخصصي اعضاي سازمان دوره)خدمات پژوهشي، فني وآموزشي -101033

111,326204,920269,330530,600 قانون37سایر درآمدهاي حاصل از ماده -101044

129,495562,519462,100185,000وجوه حاصل از صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان - 101055

327,364833,623793,400783,630:جمع منابع دریافتی مطابق قانون نظام مهندسی 

شماره

 طبقه بندي

سایر دریافتیها: فصل دوم10200

45,15675,98756,00056,000 گذاري نزد بانكهاي عامل ـ سود حاصل از سپرده1 10201

2,436125200200دریافتي حاصل ازفروش کتاب هاي تخصصي ونشریات-102022

0000دریافتي حاصل از واگذاري یا فروش محل واجاره ساختمان-102033

0000سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها- 102044

8,9414,2162,0003,300(... , بررسي طرحها و نقشه ها ، دفتر مرکز تحقیقات)سایر دریافتي هاي سازمان - 5 

ارائه خدمات و ارجاع کار نظارت بر عملیات لوله کشي گاز به مهندسان  )سایر دریافتي هاي سازمان - 5.1

داراي صالحیت نظارت لوله کشي گاز ساختمان ها مصوب هیات چهار نفره استان جلسه مورخ پانزدهم 

( 94مرداد 

54,64458,58100

111,177138,90958,20059,500جمع سایر دریافتیها

438,540972,532851,600843,130(الف)جمع  منابع دریافتی                              

1401 بودجه مصوب سال 

99 عملکرد سال 

99 عملکرد سال 
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1401          بودجه مصوب سال  

10205

منابع دریافتی - 10000

: منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفكيك می گردد

عنوان
ابالغی  ) 99 بودجه مصوب سال 

(شورای مرکزی 

عنوان
ابالغی  ) 99 بودجه مصوب سال 

(شورای مرکزی 

1400 بودجه مصوب سال 

1400 بودجه مصوب سال 

1401 بودجه مصوب سال 
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1401          بودجه مصوب سال  

شماره

 طبقه بندي

سایر منابع تامین اعتبار: فصل سوم10300

0000(...ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و )ـ ذخیره استهالک دارائیها ي ثابت مشهود1 10301

0000دریافتي از اعضا بابت تسهیالت اقامتي- 103022

0000(یكساله)اقساط دریافتي از اعضا و کارکنان از محل تسهیالت پرداختي -103033

0000برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتي- 103044

0000جمع سایر منابع تامین اعتبار

438,540972,532851,600843,130جمع 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 زیر1

159,761181,995245,510352,258حقوق و مزایاي کارکنان  سازمان- 1.1

14,72412,58419,65031,602عیدي و پاداش قانوني کارکنان  سازمان- 1.2

40,13230,51556,47078,284حق بیمه تامین اجتماعي سهم کارفرما براي کارکنان- 1.3

3,0502,4032,9603,588حقوق و مزایا رئیس سازمان- 2.1

2,4402,0442,3673,460حقوق و مزایا خزانه دار سازمان- 2.2

1,1307201,2223,552حق بیمه تامین اجتماعي سهم کارفرما براي هیات مدیره- 2.3

20101

20102

ابالغی  ) 99 بودجه مصوب سال 

(شورای مرکزی 

عنوان
براساس ) 99 بودجه مصوب سال 

(ابالغی شورای مرکزی 

1400 بودجه مصوب سال 

1400 بودجه مصوب سال 

مصارف- 20000

99 عملکرد سال 

:مصارف سازمان به شرح زیر تفكيك می گردد

1401 بودجه مصوب سال  99 عملکرد سال 

1401 بودجه مصوب سال عنوان
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شماره

 طبقه بندي

20103
هزینه هاي ناشي از )هاي متفرقه  الزحمه و حق ( 0000حقوقي، مالي ،انفورماتیك و)المشاوره  ـ حق3

(...دعاوي حقوقي و مشاوران 
5,0416786,0008,240

12,5607,64812,53621,088هیات مدیره - 57حق الزحمه کار معین موضوع ماده - 4.1

3,3862,0418,19011,466حق الجلسات هیات مدیره- 4.2

1,5481,1851,0581,570حق الجلسات هیات رئیسه- 4.3

8,0263,0673,00014,000گروه ها و کمیسیون ها و کمیته هاي فرعي و تخصصي (حق الجلسه)حق الزحمه -201055

1,3131,0625,0409,878اعضاي شوراي انتظامي استان (حق الجلسه)حق الزحمه -201066

1,8361,3003,9965,594(سه نفر )بازرسین قانوني  (پاداش)حق الزحمه - 201077

1,1303032,0002,000(هیئت مدیره، بازرسین و شوراي انتظامي)حق مأموریت ارکان سازمان - 8 20108

256,074247,545370,000546,581: جمع هزینه های جاری 

شماره

 طبقه بندي

:های اداری وعمومی هزینه:   ب20200

3,1632,0613,4203,590(گرمایش- سوخت )ـ آب، برق، تلفن و گاز 202011

1,1300200200(چك لیست ها  )ـ هزینه هاي نشریه و کتب تخصصي سازمان 202022

005,0000(000مسئولیت حرفه اي ،  کرونا و   )ـ هزینه بیمه مهندسین 202033

2,40002,5002,500هزینه برگزاري مراسم و همایش ها-202044

ـ هزینه پذیرائي و تشریفات202055  3,4525,35217,00015,000

3,9217,91223,56017,000ـ هزینه هاي تعمیرات و نگهداري دارائي هاي ثابت202066

5,6489,50020,00020,000ـ هزینه سرانه عضویت سازمان در  شوراي مرکزي202077

عنوان
ابالغی  ) 99 بودجه مصوب سال 

(شورای مرکزی 

99 عملکرد سال 

99 عملکرد سال 

عنوان
ابالغی  ) 99 بودجه مصوب سال 

(شورای مرکزی 

20104

1400 بودجه مصوب سال 

1401 بودجه مصوب سال 1400 بودجه مصوب سال 

1401 بودجه مصوب سال 
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                       سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی   

1401          بودجه مصوب سال  
شماره

 طبقه بندي

2,8241,8564,0009,800ـ هزینه سفر و اقامت و ایاب وذهاب و بلیط202088

2,2597,9208,5009,745ـ هزینه ملزومات مصرفي202099

3674178,5002,020ـ هزینه چاپ وتكثیر و مطبوعات و سررسید2021010

1,0731,6653,0005,600ـ هزینه هاي آگهي و اطالع رساني و پیامك و اینترنت11 20211

706117500800ـ هزینه مراسالت پستي2021212

5652751,0001,500هزینه حق الزحمه حسابرسي صورت هاي مالي ساالنه- 2021313

3,6012,1456,5008,326هزینه هاي نگهداري و پشتیباني نرم افزارها و سخت افزارها واینترانت- 2021414

4,56142,95987,00044,000ـ هزینه نظارت و بازرسي و کنترل فني بر پروژه ها2021515

11,1909,21825,00032,810تسهیالت  فرهنگي، ورزشي و رفاهي- 2021616

3674172,3002,500هزینه بیمه دارایي هاي ثابت و سایر بیمه نامه ها سازمان- 2021717

1,6808192,4302,430هزینه اجاره ساختمان-2021818

1410200200عوارض ساالنه شهرداري ساختمان ها و اتومبیل هاي سازمان- 2021919

34,59419,65830,00011,000هزینه برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي مهندسین و مالكان-2022020

3530500500هزینه ارتقاء دانش فني و کیفي کار اعضاي سازمان- 2022121

32,47692,54730,990243هزینه هاي دیون و تعهدات سنواتي- 2022222

1,13002,0002,000هزینه هاي شرکت در هیأت عمومي سالیانه شوراي مرکزي- 2022323

1,130015,0001,000هزینه هاي برگزاري انتخابات هیئت مدیره استان و هیات رئیسه شهرستانها- 2022424

2849350350(. . . کارمزد بانكي، بهره وام و )هزینه هاي مالي - 2022525

20226
خدمات حفاظتي و مراقبتي،پشتیباني و نظافتي ،حمل و : پیمانكاران  )سایر هزینه هاي اداري - 26

(... نقل و 
19,27417,85935,00063,515

005,000500تجهیزات ایمني اعضاء-2022727

0018,00013,600هزینه هاي باغ ارغوان-2022829

138,032222,746357,450270,729: جمع هزینه های اداری و عمومی 

99 عملکرد سال 
ابالغی  ) 99 بودجه مصوب سال 

(شورای مرکزی 
1401 بودجه مصوب سال عنوان 1400 بودجه مصوب سال 
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                       سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی   

1401          بودجه مصوب سال  
شماره

 طبقه بندي

:های بالعوض و تشویقی  هزینه:   ج20300

20301
کمك بالعوض به نهادهاي مردمي و گروههاي اجتماعي و اعضاي سازمان و انجمن ها  نظام - 1

کاردانها
14,1205,0346,3209,320

14,1205,0346,3209,320   جمع  های بال عوض و تشویقی

408,226475,325733,770826,630جمع کل هزینه ای جاری

شماره

 طبقه بندي

ای های سرمایه هزینه:    فصل دوم20500

16,1257,65337,76010,000فاوا- سامانه یكپارچه -افزارها و سخت افزارها  ـ  خرید و تهیه نرم 1 20501

1,9063,2988,8705,000ـ خرید اثاثیه و تجهیزات اداري و آموزشي2 20502

10,16615,51970,0000خرید ، ساخت و توسعه ساختمانهاي سازمان- 205033

28,19726,470116,63015,000ای های سرمایه     جمع هزینه

شماره

 طبقه بندي

سایر مصارف: فصل سوم 20600

0000(...ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و )هزینه  استهالک دارائیهاي ثابت مشهود- 206011

0000(اقساط یكسال)بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتي - 206022

0000پرداخت وجوه سپرده رهن براي اجاره ساختمان-206033

0000پرداخت تسهیالت کارکنان سازمان-206044

2,1188401,2001,500خرید کتاب هاي تخصصي براي فروش به اعضا- 206055

0000انتقال به حساب مازاد انباشته- 206066

0000پیش بیني مالیات عملكرد سنوات قبل- 206077

2,1188401,2001,500:جمع سایر مصارف 

438,540502,635851,600843,130    جمع کل مصارف

ابالغی  ) 99 بودجه مصوب سال 

(شورای مرکزی 
99 عملکرد سال  عنوان

99 عملکرد سال 

99 عملکرد سال 
ابالغی  ) 99 بودجه مصوب سال 

(شورای مرکزی 

ابالغی  ) 99 بودجه مصوب سال 

(شورای مرکزی 

1400 بودجه مصوب سال 

عنوان

1401 بودجه مصوب سال 

1401 بودجه مصوب سال 1400 بودجه مصوب سال 

1401 بودجه مصوب سال  1400 بودجه مصوب سال عنوان
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1401          بودجه مصوب سال  

پنج درصد حق السهم سازمان از ارجاع  به ناظران  و پنج درصد حق السهم سازمان از ارجاع نظارت بر خدمات گازررسانی ،  پنج درصد حق السهم سازمان از ارجاع :   قانون شامل37منابع دریافتی سازمان  ناشی از درآمدهای ماده -9

پنج )،  حق عضویت متغییرآزمایشگاهها(پنج درصد از حق الزحمه)،  حق عضویت متغییرمجریان(پنج درصد از حق الزحمه) ،پنج درصد حق السهم سازمان بابت نظارت  نقشه برداری ،  حق عضویت متغیر طراحان 27کارشناسی ماده 

.خواهد بود.... و ( حد نگار )  و ده درصد پیش تفکیک35، پنج درصداز خدمات تفکیک  نقشه برداری  ،  کمکهای اعطایی دولت بابت ماده (درصد از حق الزحمه

.یا ساخت ابنیه نماید (سرمایه ای  )چنانچه منابع دریافتی  از درآمد مذکور در بودجه بیشتر گردد، هیات مدیره مجاز خواهد بود مابه التفاوت مازاد درآمدهای سازمان را صرف خرید امالک .4

 ریال میباشد و هیئت مدیره سازمان با ارائه بودجه پیشنهادی به مجمع درخواست می نماید بابت مازاد  هزینه های سرمایه ای در فصل 1،225،963،841،455 مبلغ 1401مانده وجه نقد جاری سازمان نزد بانکها در ابتدای دوره   سال - 3

خرید، ساخت، توسعه ساختمانهای سازمان ازمحل مانده وجه نقد جاری ابتدای دوره صورت - 3خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی   - 2خرید، تهیه نرم افزارها، سخت افزارها و سامانه یکپارچه فاوا  - 1:دوم بودجه  به شرح

.پذیرد

.صورت پذیرفته است (1399آبان )نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضای هیات مدیره، رئیس و خزانه دار بر مبنای نظام نامه ابالغی شورای مرکزی دوره هشتم -8

.در صورت تحقق هر یک از ردیفهای منابع دریافتی پیش بینی شده، ارائه خدمات در ردیف های هزینه ای  متناظر با آن محقق خواهد شد - 7

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 هزینه ها در هر فصل - 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  %  10حداکثر به میزان

برای تعیین اولویت خرید یا ساخت ساختمانهای نظام مهندسی،  هیات مدیره میتواند نسبت به مبلغ خرید یا هزینه ساخت، امالک مازاد را با رعایت نظامنامه مالی و معامالتی  و قوانین باالدستی و جاریه کشور بفروش برساند و هر -5

.گونه مابه التفاوت قیمت ناشی از فروش زمین باید مجدداً  صرف خرید امالک از محل مانده نقد جاری ابتدای دوره تامین شود 

:توضیحات * 

. توضیحات  با رعایت نظامنامه مالی و معامالتی و قوانین باالدستی و جاریه  اقدام خواهد گردید5 و 3جهت ساخت ساختمان ادیب از محل ردیف - 10

 میلیارد ریال بابت بیمه مسئولیت اعضا هزینه گردد و انحراف ایجاد شده در مصارف بابت موضوع فوق مورد تایید مجمع 50حداکثر تا سقف  ( میلیارد ریال 90حدود )از محل مازاد حق عضویت متغیر پیش بینی شده در بودجه -11

.عمومی قرار گرفت و مصوب گردید

.به مبالغ ذیل برآورد و پیشنهاد میگردد ( 10102-10101کد  )حق ورودیه و حق عضویت  ساالنه اعضاء - 6

 ریال               3،000،000دفاتر -  ریال  10،000،000اعضاءحقوقی مبلغ -  ریال  1،700،000اعضاء  حقیقی با پروانه و بدون پروانه   مبلغ :   حق عضویت :                                                                                            مبانی 

 ریال3،000،000دفاتر -   ریال  10،000،000 ریال   ، اعضاء حقوقی 1،500،000اعضاء حقیقی با پروانه و بدون پروانه  مبلغ :      ورودیه حق                                                                               

. تدوین گردید1400/12/22 مورخ 265344حقوق و مزایا پرسنل بر مبنای افزایش حقوق و مزایای کارکنان براساس  مصوبه  ابالغی شورایعالی کار به شماره  - 2
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