
( ارقام .......ميليون ريال)

شماره
 طبقه بندي
فصل اول: منابع دريافتي مطابق ماده٣٧ قانون نظام مهندسي :١٠١٠٠
٩،٣١٥٢،٩٠٠٨،٦٩٩ ١ـحق عضويت اعضاء حقيقي و حقوقي١٠١٠١
٢٨٠٠٣٠١٨٢٠ـحق وروديه اعضاء جديد١٠١٠٢
٣٢،٠٠٠٤٨٠٢،٠٠٠- خدمات پژوهشي، فني وآموزشي (دوره هاي تخصصي اعضاي سازمان)١٠١٠٣
٤٣٠،٠٥٨٥٨،٤٥٣٥٦،٠٠٠-كمكهاي اعطايي (اعضاي داراي پروانه اشتغال و . . . )١٠١٠٤
٥٢٥،٠٤٥٣٣،٩٤٦٤٤،٢٨٠- وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملكي ساختمان١٠١٠٥

٦٧،٢١٨٩٦،٠٨٠١١١،٧٩٩جمع منابع دريافتي مطابق ماده٣٧ قانون نظام مهندسي :

شماره
 طبقه بندي
فصل دوم: ساير دريافتيها١٠٢٠٠
٢٨،٧٣٢١٦،٨٦٥٣٠،٠٠٠ ١ـ سود حاصل از سپرده  گذاري نزد بانكهاي عامل١٠٢٠١
٢١٠٠٠١٠٠-دريافتي حاصل ازفروش كتاب هاي تخصصي ونشريات١٠٢٠٢
٣٧٥٠١،٥٠٠-دريافتي حاصل از واگذاري يا فروش محل واجاره ساختمان١٠٢٠٣
٤- سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها١٠٢٠٤
٥١٥٠١٣١١٥٠- ساير دريافتي هاي سازمان(كارشناسي ماده٢٧-چاپ وتكثير)١٠٢٠٥

٢٨،٩٨٢١٧،٧٤٦٣٠،٢٥٠جمع ساير دريافتيها
٩٦،٢٠٠١١٣،٨٢٦١٤٢،٠٤٩جمع  منابع دريافتي                              (الف)

شماره
 طبقه بندي
فصل سوم: ساير منابع تامين اعتبار١٠٣٠٠
 ١ـ ذخيره استهالك دارائيها ي ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثيه ، اتومبيل ها و ...)١٠٣٠١
٢-تسهيالت دريافتي از بانكهاي عامل١٠٣٠٢
٣-اقساط دريافتي از اعضا و كاركنان از محل تسهيالت پرداختي (يكساله)١٠٣٠٣
٤٦،٨٠٠٥٧،٩٥١- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتي١٠٣٠٤

٠جمع ساير منابع تامين اعتبار

١٠٣،٠٠٠١١٣،٨٢٦٢٠٠،٠٠٠جمع كل منابع

منابع دريافتي سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد: 

   سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  هرمزگان

بودجه مصوب سال ١٤٠٠

بودجه مصوب  سال ١٤٠٠عملكرد سال ١٣٩٩

بودجه مصوب سال ١٤٠٠عملكرد سال ١٣٩٩ بودجه مصوب سال ١٣٩٩عنوان

١٠٠٠٠- منابع دريافتي 

عنوان بودجه مصوب سال ١٣٩٩ عملكرد سال ١٣٩٩ بودجه مصوب سال ١٤٠٠

بودجه مصوب سال ١٣٩٩عنوان



( ارقام .......ميليون ريال)

شماره
 طبقه بندي

فصل اول: هزينه هاي جاري :

الف: هزينه هاي كاركنان و هيئت مديره و گروه هاي تخصصي:٢٠١٠٠

١ـ حقوق و مزايا كاركنان سازمان و بيمه سهم كارفرما به شرح زير :
٣٧،٧٢٤٢٨،٤٣٠٥٢،٧٨٧حقوق و مزاياي كاركنان  سازمان

٦،٨٨٥٤،٧٧٠١١،٢٩٠عيدي و پاداش قانوني كاركنان  سازمان(عيدي-بن- لباس)
٢،٧٣٤١،٨٣١٣،٦٤٠مزاياي پايان خدمت كاركنان  سازمان طبق قانون كار
٧،٨١٦٥،٠١٢١١،٨٤٤حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما براي كاركنان

٣،٠٠٠٣،٠٠٠پيش بيني افزايش هزينه هاي پرسنلي شامل حقوق- سنوات- عيدي- بن - 
٣٥٠٠٠١،٠٠٠ـ حق المشاوره (حقوقي، مالي ،انفورماتيك و٠٠٠٠ ) و حق الزحمه هاي متفرقه٢٠١٠٢
٤٢،٩٠٠١،٦٩٥٥،٨٤٤-حق الزحمه (حق الجلسه) اعضاي هيئت مديره و هيئت رئيسه٢٠١٠٣
٥٣،٥٤٨٤٢٤٥،٣٤٨-حق الزحمه (حق الجلسه) گروه ها و كميسيون ها و كميته هاي فرعي و تخصصي٢٠١٠٤
٦٦٠٠٤٢٧١،٩٣٠-حق الزحمه (حق الجلسه) اعضاي شوراي انتظامي استان٢٠١٠٥

٧٥٠٠٩٤٦٠٠- حق الزحمه (پاداش) بازرسين قانوني ٣نفر)٢٠١٠٦

١،٢٦٠٥٢١،٨٩٠ ٨- حق مأموريت اركان سازمان (هيئت مديره، بازرسين و شوراي انتظامي)٢٠١٠٧

٦٧،٤٦٧٤٢،٧٣٥٩٩،١٧٣ جمع :

مصارف سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد:

   سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان

 بودجه مصوب سال ١٤٠٠

٢٠٠٠٠- مصارف

 بودجه مصوب سال ١٣٩٩عنوان بودجه مصوب  سال ١٤٠٠ عملكرد سال ١٣٩٩

٢٠١٠١



( ارقام .......ميليون ريال)

شماره
 طبقه بندي
  ب: هزينه هاي اداري وعمومي:٢٠٢٠٠

١٢،٠٠٠١،٢٦٢٢،٥٠٠ـ آب، برق، تلفن و گاز (سوخت - گرمايش)٢٠٢٠١
٢١٠٠٠١،٠٠٠ـ هزينه هاي نشريه و كتب تخصصي سازمان٢٠٢٠٢
٣١،٥٠٠٠١،٥٠٠ـ هزينه بيمه مسئوليت مهندسين٢٠٢٠٣
٤١،٠٠٠٠١،٠٠٠-هزينه برگزاري مراسم و همايش ها٢٠٢٠٤
٥٤٠٠٢٠٨٤٠٠ـ هزينه پذيرائي و تشريفات٢٠٢٠٥
٦٧٥٠٧٢٢٧٥٠ـ هزينه هاي تعميرات و نگهداري دارائي هاي ثابت٢٠٢٠٦
٧١،٢٣٥٠١،٩٢٣ـ هزينه سرانه عضويت سازمان در  شوراي مركزي٢٠٢٠٧
٨٥٠٠٢١٦١،٠٠٠ـ هزينه سفر و اقامت و اياب وذهاب و بليط٢٠٢٠٨
٩٥٠٠٧٨٤١،٥٠٠ـ هزينه ملزومات مصرفي٢٠٢٠٩
١٠٥٠٠٩٩٥٠٠ـ هزينه چاپ وتكثير و مطبوعات٢٠٢١٠
٦٠٠١٨٠١،٠٠٠ ١١ـ هزينه هاي آگهي و اطالع رساني و پيامك و اينترنت٢٠٢١١
١٢٣٦٠٦٠٥٠٠ـ هزينه مراسالت پستي٢٠٢١٢
١٣٣٠٠٣٠٠٣٠٠- هزينه حق الزحمه حسابرسي صورت هاي مالي ساالنه٢٠٢١٣
١٤١،٧٠٠١،٣٢٤٣،٠٠٠- هزينه هاي نگهداري و پشتيباني نرم افزارها و سخت افزارها واينترانت٢٠٢١٤
١٥٢،٠٠٠٢٣٢٢،٥٠٠ـ هزينه نظارت و بازرسي و كنترل فني بر پروژه ها٢٠٢١٥
١٦٥،٠٠٠١٨٠٥،٠٠٠- تسهيالت  فرهنگي، ورزشي و رفاهي٢٠٢١٦
١٧١٣٨٩٥٢٨٤- هزينه بيمه دارايي هاي ثابت و ساير بيمه نامه ها٢٠٢١٧
١٨٣٦٠٢٨٠٤٥٠-هزينه اجاره ساختمان٢٠٢١٨
١٩٢٠٠٠٢٠٠- عوارض ساالنه شهرداري ساختمان ها و اتومبيل هاي سازمان٢٠٢١٩
٢٠١،٥٠٠٢٠٩٢،٠٠٠-هزينه برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي مهندسين٢٠٢٢٠
٢١١،٠٠٠١٣٤١،٠٠٠- هزينه ارتقاء دانش فني و كيفي كار اعضاي سازمان٢٠٢٢١
٢٢٠١٠٥٣،٠٠٠- هزينه هاي ديون و تعهدات سنواتي٢٠٢٢٢
٢٣٤٩٠٢٩٢٧٠٠- هزينه هاي شركت در هيأت عمومي ساليانه شوراي مركزي٢٠٢٢٣
٢٤٤٠٠١٢٠٢،٠٠٠- هزينه هاي برگزاري انتخابات هيأت مديره و گروه هاي تخصصي و مجمع ٢٠٢٢٤
٢٥٠٢١٠- هزينه هاي مالي (كارمزد بانكي، بهره وام و . . . )٢٠٢٢٥
٢٦٠١٥٤٢٠٠- ساير هزينه هاي متفرقه اداري٢٠٢٢٦

٢٢،٥٣٣٥،٦٩٦٣٤،٢١٧   جمع

   سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان

 بودجه مصوب سال ١٤٠٠

بودجه مصوب سال ١٤٠٠

 بودجه مصوب سال ١٣٩٩عنوان عملكرد سال١٣٩٩



( ارقام .......ميليون ريال)

شماره
 طبقه بندي
  ج: هزينه هاي بالعوض و تشويقي :٢٠٣٠٠

١٦٠٠- كمك بالعوض به نهادهاي مردمي و گروههاي اجتماعي و اعضاي سازمان٢٠٣٠١
٠٠٦٠٠   جمع

٩٠،٠٠٠٤٨،٤٣١١٣٣،٩٩٠   جمع كل هزينه هاي جاري                                       (ب)

*٠
٠٠

   فصل دوم: هزينه هاي سرمايه اي٢٠٥٠٠

٤،٠٠٠٢،٠٨٩٤،٠٠٠ ١ـ  خريد و تهيه نرم  افزارها و سخت افزارها٢٠٥٠١
١،٠٠٠٢٢٢،٠٠٠ ٢ـ خريد اثاثيه و تجهيزات اداري و آموزشي و مهمانسراها٢٠٥٠٢
٣٢،٠٠٠١٠٥٢،٥٠٠- خريد و ساخت و توسعه  ساختمان هاي سازمان٢٠٥٠٣
٤- خريد وسايط نقليه (اتومبيل و موتورسيكلت)٢٠٥٠٣

٧،٠٠٠٢،١٢١٥٨،٥٠٠    جمع هزينه هاي سرمايه اي

فصل سوم : ساير مصارف٢٠٦٠٠
١٦،٠٠٠٠٧،١٠٠- هزينه  استهالك دارائيهاي ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثيه ، اتومبيل ها و ...)٢٠٦٠١
٢- بازپرداخت اقساط تسهيالت دريافتي (اقساط يكسال)٢٠٦٠٢
٣-پرداخت وجوه سپرده رهن براي اجاره ساختمان٢٠٦٠٣
٤-پرداخت تسهيالت كاركنان سازمان٢٠٦٠٤
٥٥٠٠- خريد كتاب هاي تخصصي براي فروش به اعضا٢٠٦٠٥
٦- انتقال به حساب مازاد انباشته٢٠٦٠٦
٧٥١٠- پيش بيني ماليات عملكرد سنوات قبل٢٠٦٠٧

٦،٠٠٠٢،١٢١٨،١١٠جمع ساير مصارف :

١٠٣،٠٠٠٥٠،٥٥٢٢٠٠،٠٠٠    جمع كل مصارف

 بودجه مصوب  سال ١٤٠٠

   سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان
 بودجه مصوب سال ١٤٠٠

 عملكرد سال ١٣٩٩عنوان بودجه مصوب سال ١٣٩٩


