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 "ایهای سرمایهتوزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی"توافقنامه سطح خدمت 

 

 مقدمه -1

غ اعتبارات و الو بعد از اب( بودجه کشورسازمان برنامه و )غ آن به دولت المی و ابالپس از تصویب بودجه در مجلس شورای اس

های توسعه استان به تفکیک فصل و برنامه به کمیته ریزی وهای بخشی، اعتبارات عمرانی پس از تصویب در شورای برنامهدستورالعمل

ملکرد درآمدهای گردند. پس از دریافت گزارش عهای عمرانی مبادله میغ و پس از تصویب موافقتنامهالریزی شهرستان اببرنامه

مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه  غ سهم تخصیص استان از منابع ملی درالوصولی سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنین اب

 .شودغ میالها ابای به دستگاههای سرمایهکشور، تخصیص اعتبارات تملک دارایی

های اجرایی استان در قالب سامانه نظام ای دستگاههای سرمایهملک داراییتوزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات ت

ای به تفکیک شهرستان، دستگاه، های سرمایهپذیرد. بر این اساس توزیع اعتبارات تملک دارایی( صورت می4نظارت )عملیات عمرانی 

عات مربوط به هر پروژه در سیستم وارد و الشده و اط... در سامانه مذکور وارد  گذاری، برنامه وای، فصول سرمایهفصول سرمایه

 .باشد... از همین طریق در دسترس می گزارشات مورد نیاز نیز شامل اعتبار، تخصیص، پرداختی خزانه، عملکرد و

 

 هدف -2

توزیع  "خدمتهدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت 

، بوشهرریزی استان توسط سازمان مدیریت و برنامه "یاهای سرمایهاعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی

 .مورد توافق قرار گیرد "های اجرایی استاندستگاه"کیفیت تحویل خدمت مذکور برای 

 

 مسئولیت -3

 :ارائه دهد کند که خدمت مذکور ر ا به ترتیب زیرموافقت می بوشهرریزی استان سازمان مدیریت و برنامه
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 های اجراییای از دستگاههای سرمایهت مربوط به عملکرد اعتبارات تملک داراییعاالآوری اطجمع 

 عه استانریزی و توسای و تصویب آن در شورای برنامهها و فصول برنامهای بین شهرستانتوزیع اعتبارات سرمایه 

 ریزی شهرستانگذاری هر شهرستان به کمیته برنامهاعتبار فصول سرمایه ابالغ 

 ریزی و توسعه شهرستان به ریاست فرماندار و دبیری سازمانهای برنامهتشکیل کمیته 

 های اجرایی شهرستانای دستگاههای سرمایهتصویب پروژه 

 های اجراییها به دستگاهانریزی شهرستهای برنامههای مصوب درکمیتهغ پروژهالبندی و ابجمع 

 های اجراییای دستگاههای سرمایهدریافت پیشنویس موافقتنامه 

 و مبادله موافقتنامه 4عات در سامانه نظارت الورود اط 

 های اجراییای دستگاههای سرمایهعات تخصیص، پرداختی خزانه و عملکرد اعتبارات پروژهالورود اط 

 :بایست طبق قوانین به شرح ذیل اقدام نماینددریافت خدمت میاجرایی استان جهت های دستگاه

 های توسعه میان مدت و بلند مدتقوانین برنامه 

 نه کشور القانون بودجه سا 

 قانون دیوان محاسبات عمومی کشور 

 نه قانون بودجهالضوابط اجرایی سا 

 ایهزینه های تملک ونه مبادله موافقتنامهالدستورالعمل سا 

 (2( و )1) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موادی به قانون الحاق 

 ریزی و توسعه استانضوابط تعیین شده توسط شورای برنامه 

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و سازمان -4

 .م شده ارائه نمایندالت الکترونیکی از طریق سامانه اععات مورد نیاز را به صورالهای اجرایی استان مکلف هستند اطدستگاه



 

 

 
 
 
 
 

 شماره :
 اتریخ  :

:پیوست  

ست جمهوری   ریا
 سازمان ربانمه و بودجه  کشور

ب  ستان  یت و ربانمه رزیی ا شهرسازمان مدری و  

 

 های درخواست / ارائه خدمت سامانه -5

 سامانه نظارت

 

 م برای دریافت خدمت الزمدارک  -6

 ای دستگاه اجرایی، پیش نویس موافقتنامههای قبل اعتبارات سرمایهای دستگاه اجرایی، عملکرد سالغیه اعتبارات سرمایهالاب

 

 مدت زمان انجام خدمت  -7

ین و ازطریق سامانه بوده و به حداقل الزمان دسترسی به خدمت به صورت آنگردد. ینی میروز پیش ب 15مدت زمان انجام خدمت 

 .م خاص بین دستگاهی ندارداله حضوری نیاز است. نیاز به استعیکبار مراجع

 

 هاها و پرداختهزینه -8

 .باشدارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 دوره عملکرد -9

 .ر داردیه آن صادر نگردیده، اعتباحالکه اصفقنامه سطح خدمت تا زمانی این توا

 خاتمه توافقنامه -10

خاتمه توافقنامه ع قبلی موضوع الافقنامه مد نظر قرارگیرد، با اطچنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ضرورت خاتمه تو

 .گرددم میالاع
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 علی درویشی

 رییس سازمان


