کد سند:
تاريخ تنظيم96/08/28 :
تاريخ آخرين ويرايش96/12/16 :
شماره ويرايش3 :

صفحه1 :

آیین نامه
معامالتی کانون

کانون دانشآموخت گان نی کان

اين آيين نامه در اجراي بند  1.2ماده  17اساسنامه کانون به منظور يكسان سازي و نظام مند نمودن نحوه معامالت ،تقويت و توسعه
انضباط مالي و تسهيل در کنترل هاي داخلي کانون به شرح زير تهيه و تنظيم گرديده است.
ماده 1
کليه معامالت کانون اعم از خريد و فروش کاال و خدمات ،رهن ،اجاره ،استجاره ،مشاوره فني ،طراحي ،پيمانكاري ،اجرت کاري و
صلح و ساير موارد مربوط به خريد و فروش کاال و خدمات کانون طبق مفاد اين آيين نامه صورت خواهد گرفت.
تبصره :موارد مشمول مقررات و آيين نامه استخدامي و پرداخت هاي استحقاقي کارکنان از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشد.
ماده 2
خريد کاال و خدمات کانون از نظر مبلغ به سه طبقه تقسيم مي شود:
الف) معامالت کوچک (جزئي):
کليه معامالتي است که براي خريد يک يا چند قلم کاال يا خدمت مشخص به هر تعداد و ميزان که بر اساس يک درخواست انجام
معامله ،تنظيم شده و مبلغ مورد معامله از  50ميليون ريال کمتر باشد.
ب) معامالت متوسط:
معامالتي که مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معامالت کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچک تجاوز نكند.
ج) معامالت بزرگ( عمده):
معامالتي که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از سقف ارزش مبلغ معامالت متوسط باشد.
تبصره :معامالت به صورت ارزي يا ريالي -ارزي نيز مطابق اين آيين نامه انجام مي پذيرد .نرخ تسعير ارز براي تعيين حد نصاب
معامالت ارزي يا ارزي ريالي مطابق با نرخ بازار آزاد مطابق با اعالم سوي بانک مرکزي در زمان استعالم مي باشد.
ماده 3
شوراي مرکزي مي تواند ابتداي هر سال نصاب معامالت را بر اساس پيشنهاد هيأت اجرايي ،تصويب و ابالغ نمايد .مادامي که
حدنصاب جديدي تصويب نشده باشد مالک همان مصوبه قبلي است .عطف به ما سبق حد نصاب فقط با تصويب شوراي مرکزي و
حداکثر از ابتداي سال تصويب خواهد بود.
ماده 4
مبلغ براي معامالت کوچک و متوسط ،مبلغ مورد معامله و در معامالت بزرگ مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.
تبصره :مبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يک از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيک اقالمي که به طور متعارف يک مجموعه واحد
تلقي مي شوند ،به نصاب پايين تر برده شود .همچنين تقسيم کردن معامالت به اجزاء کوچک تر ،به طوري که معامله را از يک رديف
به رديف پايين تر منتقل کند ممنوع است.
ماده 5
فرايند انجام معامالت کوچک (جزئي):
در مورد معامالت جزئي ،مأمور خريد (فردي است که از طرف کانون براي خريد کاالي مورد نظر مأموريت يافته است) مكلف است
ال اقل به سه نفر فروشنده يا انجام دهنده کار مراجعه نمايد و پس از تحقيق کامل درباره قيمت يا اجرت کار صورت ريز مشخصات،
نام ،نشاني و قيمت هاي پيشنهادي آنان را تهيه و امضا و به خزانه دار ارجاع و پس از تأييد وي ،معامله را نقداً انجام داده و ذيل سند
هزينه را با قيد اين که معامله با حفظ کيفيت و ساير مشخصات مورد نياز به نازل ترين قيمت ممكن انجام شده است امضاء نمايد.
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تبصره :1در مورد معامالت جزئي کمتر از  %20مبلغ سقف معامالت کوچک ،مراجعه به سه نفر فروشنده يا انجام دهنده کار ضرورت
ندارد .ساير تشريفات مذکور بايد رعايت شود.
تبصره :2در مواردي که براي اينگونه خريدها به لحاظ مراجعه به خرده فروش ها ،ممكن است امكان اخذ فاکتور رسمي ميسر نباشد،
برگ خريد با امضاي مأمور خريد و خزانه دار به انضمام يک برگ رسيد انبار و يا برگ مصرف مستقيم جهت تسويه حساب معتبر
خواهد بود.
ماده 6
فرايند انجام معامالت متوسط:
در مورد معامالت متوسط متصدي امر از هريک از فروشندگان کاال يا انجام دهندگان کار که عده آن ها نبايد کمتر از سه نفر باشد
(مگر در مواردي که واقعاً عده فروشنده يا انجام دهنده کار در محل کمتر است) روي ورقه جداگانه استعالم کتبي به عمل آورد .در
برگ استعالم نوع جنس يا موضوع کار مورد معامله ،مقدار و مشخصات کامل فني آن بايد به وضوح تعيين شود .به عالوه فروشنده
کاال يا انجام دهنده کار نيز بايد حداقل بها ،تاريخ تحويل و نحوه دريافت وجه را در برگ استعالم نوشته و با تعيين نشاني کامل و
مشخصات شناسايي رسمي (کد ملي شخص حقيقييا شناسه ملي شخص حقوي)خود با قيد تاريخ ،امضا و مهر کند .در صورت مقايسه
آخرين قيمت هاي اخذ شده با ذکر شرايط معامله و نحوه پرداخت به شكل گزارشي توسط مأمور خريد و خزانه دار تنظيم گرديده و
به ضميمه استعالم ها و در صورت لزوم با نمونه هاي اجناس پيشنهادي براي تصويب به هيأت اجرايي تسليم خواهد شد.
تبصره :1استعالم بها بايد از سازندگان يا فروشندگان و يا ارائه دهندگان خدمات اصلي به عمل آيد و از معامله با موسساتي که حق
العمل کار يا دست دوم يا واسطه هستند اجتناب شود مگر در صورتي که معامله با فروشندگان يا ارائه دهندگان خدمات دست دوم يا
با واسطه با تشخيص و تأييد کتبي خزانه دار ،به صرفه وصالح کانون تشخيص داده شود .در مورد خريدهاي کاال و خدمات داخلي،
نمايندگان انحصاري و واردکنندگان عمده ،فروشندگان دست اول تلقي مي شود.
تبصره  :2در مواردي که فروشنده يا انجام دهنده کار کمتر از سه نفر باشند متصدي امر بايد در متن گزارش ،مراتب را قيد و امضا
نمايد.
تبصره  :3در مورد معامالت متوسط ،خزانه دار مي تواند پس از اخذ تأييد هيأت اجرايي معامله را از طريق مذاکره يا مناقصه انجام
دهد .در اين صورت اتخاذ تصميم راجع به اين معامالت با خزانه دار و دبير کانون است.
تبصره  :4در مورد خريد دارائي هاي ثابت در معامالت متوسط پس از تأييد دبير کانون نياز به تصويب هيئت اجرايي دارد.
ماده 7

فرايند انجام معامالت بزرگ (عمده):
معامالت بزرگ به پيشنهاد هيأت اجرايي و تصويب شوراي مرکزي طبق مقررات اين آئين نامه از طريق انتشار آگهي مناقصه يا مزايده
عمومي يا محدود ،اخذ استعالم يا مذاکره ،با رعايت ساير ضوابط و تشريفات مقرر انجام خواهد گرفت .در کليه معامالت بزرگ ،نياز
به تأييد شوراي مرکزي مي باشد و براي خريد دارائي هاي ثابت در صورتي که در برنامه بودجه ساالنه کانون قبالً به تصويب نرسيده
باشد مي بايست ضمن طي مراحل فوق ،مصوبه شوراي مرکزي نيز اخذ گردد.
تبصره :خريد هاي عمده انحصاري ،ازشروط برگزاري مناقصه مستثني مي باشند.
ماده 8
اين آيين نامه در  8ماده و  10تبصره در جلسه  1396/12/16شوراي مرکزي به تصويب رسيد و پس از آن الزم االجرا مي باشد

