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بسمهتعالي
کلیه دستگاههای اجرایی ،موضوع جدول ( )5قانون بودجه سال  1396کل کشور

باسالم و احترام؛
بدینوسیله اعالم میدارد سامانه الیحه بودجه سال  1397در ارتباط با پیشبینی منابع قابل وصول دستگاههای
اجرایی (به همراه راهنمای استفاده آن) آماده بهرهبرداری بوده و از روز شنبه مورخ  1396/7/15از طریق آدرس
 /layehe.mporg.ir/http:قابل دسترسی است.
مقتضی است تمام دستگاههای اجرایی موضوع این بخشنامه پیشنهاد خود را در خصوص میزان منابع قابل
وصول برای درج در الیحه بودجه سال  1397کل کشور ،با توجه به موارد زیر تهیه و تا تاریخ اعالم شده از طریق
تکمیل فرم مربوطه در سامانه  ،به این سازمان اعالم نمایند .الزم به یادآوری است پس از مهلت مقرر سیستم غیر فعال
شده و امکان ورود اطالعات وجود نخواهد داشت.
-1ورود به سامانه با استفاده از شناسه (که عبارت است از شماره طبقهبندی دستگاه  Admin+به عنوان مثال
شناسه نهاد ریاست جمهوری عبارت است از  Admin 101000و رمز (همان رمز مربوط به سیستم مبادله موافقتنامه
میباشد که قبال به دستگاههای اجرایی ابالغ شده است) تعریف شده در سیستم امکانپذیر است.
-2فرمها بر اساس ردیفهای درآمدی سال  1396آن دستگاه در سامانه یاد شده تا تاریخ  1396/7/26تکمیل
شود (ارایه کلیه مستندات شامل قوانین و مجوز وصول هر یک از ردیفهای درآمدی همزمان با تکمیل اطالعات و
حداکثر تا تاریخ  1396/7/29به صورت مکتوب به دفتر بخشی ذیربط این سازمان الزامی است).
تبصره  -1دستگاههای اجرایی موظفاند ضمن استعالم از واحدهای استانی اطالعات مربوط به استانها را نیز
به صورت سرجمع برای هر ردیف وارد نمایند.
-3در سامانه الیحه ،ردیفهای درآمدی سال  1396هر یک از دستگاههای اجرایی ،مبنای ردیفهای درآمدی
مورد نیاز سال  1397همان دستگاه قرار گرفته و امکان تغییر برای آن دستگاه وجود نداشته و تغییرات به صورت
متمرکز توسط این سازمان صورت میپذیرد.
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-4در صورت نیاز آن دستگاه به ردیفهای درآمدی جدید میبایست ارایه پیشنهاد همراه با مستندات قانونی
ذیربط به صورت مکتوب تا تاریخ  1396/7/29به دفتر بخشی ذیربط این سازمان ارسال گردد .ردیفهای درآمدی
جدید پیشنهادی ،در جلسهای با حضور نماینده دستگاه پیشنهاد دهنده بررسی خواهد شد و در صورت تایید ،در تنظیم
الیحه بودجه سال  1397کل کشور لحاظ خواهد گردید.
-5در صورت ضرورت با شماره تلفن  33274490سرکار برخوردار تماس حاصل نمایند.
ضمنا یادآور میشود برنامه زمانبندی برگزاری جلسات پیش بینی منابع الیحه بودجه سال  1397کل کشور نیز متعاقبا از
از طریق سایت سازمان اعالم خواهد شد.

علی حیدر نوری
رییس امور تلفیق بودجه
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