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صفحه1 :

جامع مالی کانون

در اجراي بند  1.2ماده  17اساااساانام کانون و ب منظور مش ا ن ندودن رو

کانون دانشآموخت گان نی کان
هاي مالی و ایجاد سااتماامدی مدون یتم نام جام

مالی ب شرح زیر تهت و تنظتم گردیده است.
فصل اول  :کلیات
ماده 1
کلت عدلتات مالی کانون دانش موخمگان نتکان ک در ایم یتم نام کانون نامتده می شود  ،داراي اسمقالل مالی بوده و بر اساس مفاد
مندرج در ایم یتم نام و اساسنام و سایر مقررات مربوط انجام می شود.
ماده 2
کلت وقای عدلتات مالی کانون و نحوه تنظتم ،ثبت ونگهداري دفاتر و حماب ها و گزارشات مالی ب موجب ایم یتم نام و بر اساس
اصول و موازیم پذیرفم شده حمابداري خواهد بود.
ماده 3
دفاتر مالی عبارت است از کلت دفاتري ک در اجراي ماده  2و قوانتم و دسمورالعدل هاي ممناسب با نتازهاي کانون مورد اسمفاده قرار
می گترد.
ماده 4
خالص وقای و عدلتات مالی انجام شده درکانون مممقتداَ از طریق اسناد ارسال شده توسط ممصدي مربوط در دفاتر مالی کانون ثبت
خواهد گردید.
ماده 5
گزارشات پایان دوره مالی کانون شامل صورتحماب سود وزیان براي یک دوره مالی صورتحماب سود وزیان جام و تراز نام کانون
در پایان هدان دوره مالی  ،صورتحماب گرد

وجوه نقد و یادداشمهاي هدراه ومقایم عدلکرد با بودج مصوب و گزار

دبتر

کانون شامل تجزی و تحلتل اقالم مهم و مفتد و الزم براي تصدتم گتري در مورد وضعتت مالی وسایر عدلتات فنی و اجرائی کانون
می باشد ک براي بررسی و تائتد در هتئت اجرایی وارائ ب شوراي مرکزي براي تصویب تهت می گردد.
ماده 6
صورتحماب هاي پایان دوره فوق الذکر هدراه با گزارشات مورد لزوم پس از تصویب هتئت هتأت اجرایی می بایمت حداکثر 2۰
روز قبل از تشکتل جلم رستدگی ب موضوع از سوي شوراي مرکزي در اخمتار بازرس کانون قرار گترد.
تبصره :با عنایت ب بند  4ماده  22اساسنام کانون حداکثر ظرف  4ماه پس از پایان سال مالی شوراي مرکزي کانون جهت تصویب
صورتحماب هاي مالی مذکور تشکتل می گردد.
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فصل دوم  :تعاریف
ماده 7
”سال مالی” کانون یک سال شدمی است ک ب اسمثناء سال غاز فعالتت کانون هد سال از اول فروردیم ماه غار و در پایان اسفند
ماه خاتد می یابد .
ماده 8
” بودج ساالن کانون “ ،برنام مالی کانون است ک براي یک سال مالی تهت و حاوي پتش بتنی در مدها و سایر مناب تأمتم اعمبار
و بر ورد هزین هاي انجام عدلتات و فعالتت هاي اجرائی است ک در برنام کار کانون پتش بتنی شده و نتل ب هدف هاي کانون را
امکان پذیر می سازد و از دو قمدت زیر تشکتل یافم است:
الف) بودج سرمای اي کانون ک عبارت است از پتش بتنی مناب ومصارف سرمای اي کانون براي یکمال مالی.
ب) بودج جاري کانون ک عبارت است از پتش بتنی در مد ها و سایر مناب تأمتم اعمبار و بر ورد هزین ها و سایر پرداخت هاي
جاري کانون
ماده 9
” در مد “
ا در مد کانون عبارت است از وجوهی ک از مناب زیر حاصل می شود:
 -1در مد هاي مذکور در ذیل بند  1ماده  22اساسنام اعم از ایم ک وصول شده و یا بعداَ وصول می شود.
 -2در مدهاي غتر عدلتاتی کانون ک عبارت است از سود حاصل از سرمای گذاري هاي کانون و سود حاصل از فرو

اموال و

کارمزد هاي دریافمی و ارائ خدمات جنبی وسایر در مدهاي نظتر ن.
ماده 10
” هزین ” عبارت از پرداخت هاي است ک در نمتج فعالتت هاي کانون و ب طور قطعی ب ذینف در قبال انجام تعهد یا در ازاي
دریافت خدمات و کاالهاي مصرفی و یا ب عنوان کدک و یا عنوان دیگري ک اعمبار ن در بودج کانون منظور شده است با رعایت
مفاد اساسنام و یا سایر مقررات مربوط صورت می گترد.
ماده 11
” اعمبار ” عبارت است از مبلغی ک در مصرف یا مصارف معتم ب منظور نتل ب اهداف و اجراي برنام هاي کانون ب تصویب
شوراي مرکزي می رسد.
ماده 12
” تأمتم اعمبار”  ،عبارت است از ت صتن تدام یا قمدمی از اعمبار براي هزین معتم.
ماده 13
منظور از تعهد در ایم یتم نام عبارت است از الزاماتی بر ذم کانون ناشی از :
الف  :تحویل کاال یا انجام دادن خدمت
ب :اجراي قراردادهائی ک با رعایت قوانتم و مقررات منعقد می گردد.
ج :سایر موارد تعهد ور
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ماده 14
دسمور پرداخت ،اجازه اي است ک کمباَ بوستل دبتر کانون براي تادی تعهدات و بدهی هاي قابل پرداخت از محل اعمبارات مصوب
مربوط ب خزان دار داده می شود تا در وج ذینف صادر گردد.
ماده 15
علی الحماب عبارت از پرداخمی است ک از محل اعمبارات مربوط ب منظور اداي قمدمی از تعهد صورت می گترد.
ماده 16
پتش پرداخت عبارت است از پرداخمی ک از اعمبارات مورد نظر طبق احکام و مقررات و قراردادها و سفارشات پتش از انجام تعهد
در ازاي وثتق معمبر ب تش تن هتئت اجرایی صورت می گترد.
تبصره :نحوه پرداخت و واریز پتش پرداخت ها و تموی علی الحماب ها طبق دسمورالعدلی ک ب تصویب هتئت اجرایی می رسد
خواهد بود.
ماده 17
تن واه گردان عبارت از وجهی ک از طرف خزان دار کانون ب پتشنهاد درخواست کننده وتائتد دبتر کانون براي انجام برخی از هزین
ها در اخمتار وي قرار می گترد تا ب تدریج ک هزین هاي مربوط انجام می شود در قبال اسناد و هزین هاي پرداخت شده مجدداَ وج
الزم را دریافت دارند.
تبصره :نحوه پرداخت ،تأمتم ،کنمرل ،تموی و تحویل تن واه گردان با رعایت مقررات مربوط بر اساس دسمورالعدلی خواهد بود ک
ب تصویب هتئت اجرایی خواهد رستد.
ماده 18
الف) امضاي قراردادها ،چک ها و اسناد تعهد ور کانون با توج ب ماده  2۰اساسنام کانون انجام می پذیرد.
ب) برداشت از حماب هاي بانکی کانون ک براي تن واه ایجاد می گردد با امضاي دبتر کانون و خزان دار کانون و یا هر ترتتب
دیگري ک ب تصویب هتئت اجرایی رستده باشد ،خواهد بود.
ج) اسناد مالی براي پرداخت از حمابهاي اصلی کانون بابت هزین ها و پرداخت ها بوستل خزان دار پس از رستدگی و ب موجب
اسناد مثبم تنظتم و ضدم تائتد خزان دار باید ب امضاي دبتر کانون و رئتس هتأت اجرایی رسد.
ماده 19
مأمور خرید و افرادي ک وجهی در اخمتار دارند از بتم کارکنان کانون انم اب و از لحاظ وج دریافمی ب عنوان عامل خزان دار
عدل می ندایند.
ماده 20
مواردي ک در ایم فصل از یتم نام ذکري از نها ب متان نتامده است ،منطبق بر اساسنام و قواعد و مقرراتی است ک در اصول
پذیرفم شده و یا در عرف حمابداري ممداول بوده و مغایر با قوانتم مالی ،قانون تجارت ،مالتاتی و سایر قوانتم ذیربط نباشد.
تبصره :ایم موارد حمی الدقدور بایممی در صورت نتاز تدریجاَ ب تصویب هتئت اجرایی و شوراي مرکزي برسد.
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فصل سوم  :تهیه و تصویب بودجه

ماده 21
کلت ارکان کانون موظفند هر سال بودج سال بعد را با توج ب ستاسمها و برنام هاي کانون طبق دسمورالعدلی ک ب تصویب هتئت
اجرایی خواهد رستد تهت کرده و هدراه با اطالعات و مدارک الزم حداکثر تا پایان ذر ماه هر سال ب دبترخان کانون ارسال دارند.
ماده 22
بودج کل کانون از ادغام بودج کلت ارکان بوستل خزان دار کانون ب تفکتک در مدها وهزین ها و بر اساس برنام ها و فعالتت
هاي کانون هدراه با اطالعات ومدارک الزم تهت و ب ضدتد گزار

توجتهی حداکثر تا پایان دي ماه هر سال براي سال بعد ب دبتر

کانون تملتم می گردد تا پس از تائتد ب منظور بررسی و اظهار نظر ب هتأت اجرایی کانون ارائ شود.
هتأت اجرایی کانون پس از تائتد بایممی بودج تنظتدی را حداکثر تا پایان بهدم ماه براي تصویب شوراي مرکزي ارسال نداید و
بودج مذکور پس از ابالغ (حداکثر تا پایان فروردیم سال بعد) از طرف شوراي مرکزي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره :هر گاه در جریان سال مالی تجدید نظر یا تغتتراتی در بودج مصوب هدان سال کانون الزم باشد ،بودج اصالحی یا ممدم
بودج کالَ یا بعضاَ حمب مورد بوستل دبتر کانون تنظتم و پس از تائتد هتئت اجرایی جهت تصویب ب شوراي مرکزي پتشنهاد خواهد
شد.
ماده 23
کانون ب منظور محاسب هزین اسمهالک دارائتهاي ثابت طبق قانون مالتات هاي مممقتم عدل می نداید.
ماده 24
در صورتی ک بودج کانون در زمان تعتتم شده ب شوراي مرکزي گزار

شده باشد مادامی ک ب تصویب شورا نرستده یا ابالغ

نشده باشد ،انجام هزین هاي جاري و تعهدات مربوط ب توسع ویا افزایش سرمای گذاري ب متزان ( 1/2یک و دو دهم) بودج
مصوب سال قبل ماهان و حداکثر تا س ماه با تصویب هتئت اجرایی مجاز خواهد بود و براي مدت بتشمر شوراي مرکزي تعتتم
تکلتف خواهد ندود.
ماده 25
در مورد ن قمدت از هزین هاي جاري وعدلتات مممدر ک نوعاَ انجام ن از یک سال مالی تجاوز می نداید کانون می تواند براي
مدت مناسب قراردادهائی ک مدت اجرائی ن بتش از یک سال مالی است منعقد نداید.
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فصل چهارم  :در یافت ها و پرداخت ها
ماده 26
در مدهاي تحقق یافم براثر فعالتت هاي کانون ،سرمای گذاري یا مشارکت و غتره ب حماب م صوصی ک ب هدتم منظور ب
وستل کانون افمماح خواهد شد واریز می شود .برداشت از ایم حماب با تعتتم محل مصرف با امضاهاي مجاز مذکور در اساسنام
خواهد بود.
ماده 27
هد ارکان کانون موظفند کلت وصولی هاي خود را از بابت در مدها بدون حق برداشت ب حماب یا حماب هاي بانکی تعتتم شده
کانون واریز ندایند و مراتب را هم زمان ب خزان دار اعالم دارند.
ماده 28
وجوهی ک بوستل کانون ب عنوان سپرده ،وج الضدان ،وثتق و نظایر ن دریافت می شود ،باید ب حماب یا حماب هاي بانکی
تعتتم شده ک با تائتد هتأت اجرایی ب هدتم منظور افمماح می گردد واریز شود.
تبصره :کانون مگر در مواردي ک ب تصویب هتأت اجرایی رستده باشد ،مجاز ب دریافت وج نقد از طرف هاي معامل خود ندی
باشد.
ماده 29
ضبط وجوه یا ضدانمنام ها یا اوراق بهادار ب نف کانون ک ب عنوان سپرده یا وج الضدان یا وثتق و نظایر ن دریافت می گردد
برابر مقررات انجام گرفم و ب حماب در مدهاي ممفرق منظور می شود.
ماده 30
کتل پرداخت ها توسط چک و از طریق حماب یا حماب هاي بانکی (حماب پرداخت) انجام خواهد شد.
تبصره :پرداخمهاي اتفاقی و جزئی از طریق تن واه گردان و ب طور نقد یا چک از محل حماب بانک تن واه گردان انجام می پذیرد.
ماده 31
هر گون پتش پرداخت یا علی الحماب با دسمور کمبی دبتر کانون انجام می پذیرد .پتش پرداخت یا علی الحماب در موارد زیر و در
حدود اعمبارات مصوب و با رعایت یتم نام معامالتی وسایر مقررات ذیربط قابل پرداخت می باشد:
الف) وجوهی ک براي خرید کاال یا خدمات قبل از تحویل کاال یا انجام خدمات بر اساس مذاکرات باید در مقابل رستد و تضدتم
مناسب ب تش تن هتئت اجرایی پرداخت گردد.
ب) وجوهی ک بابت افمماح اعمبارات اسنادي براي خریدهاي خارجی و هزین هاي ممعلق در وج بانک ها پرداخت می شود.
ج) مماعده حقوق ومزایاي کار کنان.
ماده 32
در صورتی ک پتش پرداخت و علی الحماب در موعد مقرر از طرف گترنده وج واریز نگردد ،خزان دار مکلف است عالوه بر کلت
اقدامات الزم معادل مبلغ پتش پرداخت و علی الحماب را از محل تضامتم و یا هر گون وجهی ک باید ب بدهکار پرداخت شود،
تأمتم و کمر نداید.
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ماده 33
وجوهی ک زائد بر متزان مقرر وصول شده اعم از ایم ک ایم دریافمی اضافی اشمباه پرداخت کننده یا واحد وصول کننده و یا عدم
انطباق مبلغ وصولی با مورد مربوط باشد و یا اینک ه تحقق اضافی دریافمی بر اثر رستدگی بازرس کانون یا واحد ذیربط یا مقامات
قضائی حاصل شود باید ب ذینف مممرد گردد.
ماده 34
کمر و جد وري و تموی ب موق کمور قانونی را ک قانون ب عهده کانون گذاشم برعهده خزان دار است.
ماده 35
اعمبار منظور شده در بودج هر سال تا خر اسفند ماه هدان سال قابل تعهد و پرداخت است و براي ن مقدار از هزین ها ک تا پایان
سال مالی انجام شده ولی پرداخت نگردیده اند ذختره مناسب در حمابها منظور می گردد ایم هزین ها در سال مالی بعد از محل
ذختره ها ایجاد شده قابل پرداخت می باشد.
ماده 36
حماب هاي بانکی مورد نتاز اعم از ریالی و ارزي مطابق با مقررات جاري کشور و ضوابط مورد عدل کانون ب پتشنهاد دبتر کانون
و ب تصویب هتئت اجرایی افمماح می گردند.
ماده 37
درصورت نتاز ،مبلغ تن واه گردان الزم ب مأموران خرید یا سایر کارکنان ممناسب با انجام فعالتت پرداخت می شود .ضوابط مربوط
ب تصویب هتئت اجرایی خواهد رستد.
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فصل پنجم  :سایر مقررات
ماده 38
اموال و دارائی هاي ثابت کانون عبارت از کلت دارائی هایی است ک مالکتت نها ممعلق ب کانون بوده و عدر مفتد نها بتش از یک
سال باشد و ب منظور اسمفاده در کانون کمب و براي فرو

مجدد تحصتل نشده باشد.

تبصره :1اخذ هر گون وام از ستممم بانکی کشور ک منوط ب در رهم گذاشمم اموال کانون باشد در قالب برنام بودج مصوب ساالن
و دوره اي و با تصویب هتأت اجرایی انجام می شود.
تبصره :2اموالی ک منفرداَ بهاي تدام شده نها 1.۰۰۰.۰۰۰ریال یا کدمر باشد براساس اصل اهدتت جزء دارائی هاي ثابت شناخم نشده
و بدون توج ب عدر مفتد نان ب حماب هزین مربوط منظور خواهد شد و هتأت اجرایی هرسال سقف رقم مذکور را تصویب
خواهد ندود .هدچنتم حقوق مالی تحصتل شده براي کانون از قبتل حق اممتاز (از جدل لتمانس نرم افزارها) ،سرقفلی ،حق انعشاب
ب و برق و گاز وتلفم و غتره جزء دارائی هاي ثابت کانون محموب می گردند .براي تش تن ایم دارائی ها با سایر دارائتهاي ثابت
در ممم صورت هاي مالی کانون دو عنوان الف) اموال ،ماشتم الت و تجهتزات وب) دارائی هاي ثابت نا مشهود در نظر گرفم خواهد
شد.
ماده 39
ستممم کنمرل اموال ممناسب با نتازهاي کانون ب موجب دسمورالعدل هایی است ک ب تصویب هتئت اجرایی خواهد رستد.
ماده 40
حمابرسی و کنمرل داخلی کانون ب منظور رستدگی ب اسناد مربوط ب در مد و هزین هاي دارائی و بدهی و طرز ثبت و نگهداري نها
و هدچنتم نظارت بر ستممم هاي مالی و حمابداري در طول سال ب عهده بازرس قانونی کانون می باشد.
ماده 41
معامالتی ک با واحد پول سایر کشورها انجام می شود بر اساس نرخ تمعتر بازار زاد اعالمی از سوي بانک مرکزي در زمان معامل ،
ب ریال تبدیل و ثبت می گردد.
ماده 42
رو

هاي مالی اعدال شده در یک دور مالی باید ب طور یکمان و ثابت در موارد مشاب اعدال گردد .در صورت تغتتر در رو

هاي مالی از ایم دوره تا دوره بعد ،جزئتات علل و تأثترات تغتتر رو

باید افشا گردد .در پایان سال مالی بدون چنتم گزارشی صورت

هاي مالی قابل طرح در شوراي مرکزي ن واهد بود.
تبصره :هر گون تغتتر در رو

هاي مالی کانون باید ب تصویب هتئت اجرایی رستده باشد.

ماده 43
ذختره هاي مربوط ب کارکنان کانون باید بطور مجزا در حمابهاي مربوط نگهداري شود.
ماده 44
سهام ،اسناد مالکتت دارائی ها ،تضدتم نام ها وسایر اوراق بهادار ممعلق ب کانون باید بنام کانون بوده و در محل کانون تحویل
ش ن ویا اش اص ممئول شود و یا در یکی از بانک ها یا موسمات مالی معمبر ک هتئت اجرایی تعتتم می نداید ،نگهداري گردد.

کد سند:

آیین نامه

تاريخ تنظيم96/08/28 :
تاريخ آخرين ويرايش96/12/16 :
شماره ويرايش2 :

صفحه8 :

جامع مالی کانون

کانون دانشآموخت گان نی کان

ماده 45
دسمورالعدلها و ضوابط مندرج در مواد ایم یتم نام پس از تهت در چارچوب ایم یتم نام و تصویب در هتئت اجرایی جزء
الحاقات و ضدائم ایم یتم نام می باشد.
ماده 46
کانون مکلف است فرم اظهار نام مالتاتی و یک نم

از صورت هاي مالی را در موعد مقرر (حد اکثر تا  4ماه پس از پایان سال

مالی ) و مندرج در قانون مالتاتهاي مممقتم ب اداره دارائی محل تملتم نداید.
ماده 47
هر گون تغتتر ،اصالح یا تکدتل ایم یتم نام ب پتشنهاد خزان دار یا دبتر کانون و تأیتد هتئت اجرایی و پس از تصویب شوراي
مرکزي صورت خواهد پذیرفت.
ماده 48
تکالتف مقرر در قانون تجارت و قانون مالتت هاي مممقتم و قانون کار ک جنب اجرائی مالی داشم باشد نتز جزء الحاق و ضدائم
ایم دسمورالعدل است ک ب تدریج موارد مربوط اسم راج و با پتشنهاد هتئت اجرایی و تصویب شوراي مرکزي ضدتد گردد و در
خر هر سال نتز موارد جدید را ب ن اضاف ندایند.
ماده 49
ایم یتم نام در  ۵فصل و  49ماده و  1۰تبصره و با رعایت اساسنام کانون تنظتم و در جلم  1396/12/16شوراي مرکزي ب تصویب
رستد و پس از ن الزم االجرا می باشد.

