
 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 معامالتينامةمالي و نظام

 زنجاناستانسازمان نظام مهندسي ساختمان

آئين نامه اجرائي ، نظام نامه مالي  73 مادة 19و  18در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بر اساس بندهاي 

 :و معامالتي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان به شرح زير تدوين مي گردد 

 مقررات عمومي  –اول  فصل 

سازمان داراي سيستم حسابداري بوده و هر گونه فعاليت مالي مي بايست در دفاتر رسمي سازمان ثبت و اسناد    -1 مادة

 .آن نگهداري شود 

 كليه درآمدها و هزينه هاي ساالنه در قالب بودجه مصوب مجمع و بر اساس اين نظامنامه ثبت و ربط -2 مادة

 .مي گردد  

 .خزانه دار امين هيئت مديره در امور مالي بوده و وظايف زير را بعهده دارد  -3 ةماد

 نظارت بر حسن اجراي امور مالي  – 1-3

 كنترل هزينه ها و تطبيق آن با بودجه مصوب ساالنه -2-3

 .عمومي  پيگيري و نظارت بر تهيه بموقع ترازنامه و بودجه پيشنهادي و ارائه آن به هيئت مديره و مجمع -3-3

 همكاري با بازرسان در جهت انجام امور حسابرسي  -4-3

 :امور مالي وظايف زير را عهده دار مي باشد  -4 مادة

 انجام كليه اصول متداول حسابداري در قالب سيستم مالي مصوب  -1-4

به مجمع عمومي براي تهيه بموقع ترازنامه ساالنه با نظارت بازرسان سازمان جهت تصويب هيات مديره و ارائه  -2-4

 .تصويب 

 .تهيه هر گونه آمار و اطالعات مورد نياز هيات مديره ، خزانه دار و بازرسان  -3-4

 همكاري با بازرسان بمنظور حسن اجراي امور حسابرسي و بازرسي  -4-4

بانكها با تصويب  افتتاح حساب بنام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان به هر تعداد و در هر كدام از -5-4

 .هيات مديره 

 .رسيدگي به صورتحسابهاي بانكي و رفع مغايرتها  -6-4
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پرداختها تماما از طريق صدور چك انجام مي گيرد و پرداختهاي ريز نقدي از محل تنخواه مصوب كه در  -5 مادة

ور مالي اعالم و ترميم تنخواه انجام اختيار كارپرداز يا كارپردازان مي باشد بايد در موعد مقرر با فاكتور معتبر به ام

 .پذيرد

صدور چك مستلزم درخواست وجه ، موافقت و دستور پرداخت مي باشد و چكهاي صادره با امضاي رئيس  -6 مادة

 .سازمان و خزانه دار و در غياب هر كدام از آنها با امضاي نايب رئيس اول معتبر مي باشد 

افقت اقدام مي نمايند و دستور پرداخت صرفا توسط رئيس سازمان يا نواب مسئولين واحدها تا مرحله مو – 7 مادة

 .رئيس در قالب بودجه مصوب صادر مي شود 

اين مبلغ در صورت نياز به . سقف مبلغ تنخواه كارپرداز يا كارپردازان با تصويب هيات مديره تعيين مي شود  – 8 مادة

 . مورد بازنگري قرار مي گيرد صورت ساالنه يا حداكثر در هر دوره هيات مديره 

 .كليه اسناد هزينه بايد به امضاي حسابدار و مسئول امور مالي برسد  -9 مادة

در قالب دستورالعمل پرداخت ...) حقوق و مزايا ، اضافه كاري ، حق ماموريت و ( كليه پرداختهاي مستمر  -10 مادة

 .رد حقوق و دستمزد و با رعايت ضوابط قانون كار انجام ميگي

پرداخت وجه به افراديكه طرف قرارداد مستمر سازمان نيستند ، مانند حق جلسه يا حق كارشناسي و كارمزد  – 11 مادة

 .ساعتي بر اساس جدول پرداختي مصوب خواهد بود 

 . هر گونه دريافت نقدي ممنوع مي باشد و دريافت وجه از طريق واريز به حسابجاري سامان انجام مي گيرد  -12 مادة

فقط دريافت وجوه حاصل از فروش مجالت ، كتب ، وسايل كمك آموزشي و فرمهاي : تبصره 

 . نظارتي بصورت نقدي بالمانع مي باشد 

 بودجه : فصل دوم 

بودجه ساالنه سازمان برنامه جامع مالي است كه توازن درآمد و هزينه را با حفظ تقدم درآمد به هزينه در  -13 مادة

 .امه ها و وظايف سازمان طي يكسال مالي مشخص مي نمايد قالب خدمات و برن

بودجه ساالنه بر اساس برنامه پيشنهادي واحدها و كمسيونهاي كاري توسط گروه منتخب هيات مديره تنظيم  -14 مادة

 .و پس از تائيد هيات مديره جهت بررسي و تصويب به مجمع عمومي ارائه مي گردد 

ماه حسب پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب  5دي بموقع تصويب نگردد حداكثر به مدت چنانچه بودجه پيشنها -15 مادة

 . بودجه مصوب سال قبل را در هر ماه هزينه نمود 12/1هيات مديره مي توان معادل 

 :سرفصلهاي درآمد سازمان شامل موارد زير مي باشد  -16 مادة



 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 حق وروديه اعضاي جديد  – 1-16

 عضاي حقيقي و حقوقي حق عضويت ساالنه ا -2-16

 آزمونها  -3-16

 كالسها ، دوره ها و سمينارهاي آموزشي  -4-16

 ) طراحي ، نظارت ، اجرا، كارشناسي ، گاز ، آب و برق ( كنترل خدمات مهندسي  -5-16

 كتاب ، نشريه و اگهي تبليغاتي -6-16

 كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان  -7-16

 كمكهاي بالعوض  -8-16

 ساير  -9-16

 :سرفصلهاي هزينه سازمان عبارتند از  – 17 مادة

 پرسنلي  -1-17

 عمومي  -2-17

 سرمايه اي  -3-17

 حق جلسات و حق الزحمه ها  -4-17

 هزينه هاي اداري  -5-17

 آموزشي و رفاهي  -6-17

 استهالك  7-17

 شوراي مركزي  -8-17

 ساير  -9-17

هيات مديره مي توان اعتبار موردد نظر در بودجه مصوب هر يك از  با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب – 18 مادة

به نحوي كه از اعتبار . درصد افزايش يا كاهش داد  20درصد و بين فصلها را تا  50فعاليتهاي داخلي در يك فصل را تا 

 .كلي تجاوز نكند 
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 :ترازنامه : فصل سوم 

د و زيان منتهي به پايان سال مالي هر سال را پس از بررسي و هيات مديره موطف است ترازنامه و صورت سو -19 مادة

تصويب به اطالع بازرسان رسانيده و سپس جهت بررسي و تصويب به مجمع عمومي تسليم نمايد و در هر صورت الزم 

 .است نظريه بازرسان قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيات مديره اعالم شود 

آئين نامه اجرائي بوسيله بازرسان انجام  82 مادةو رسيدگي به ترازنامه و بيالن ساالنه بر اساس حسابرسي  – 20 مادة

روز قبل از تشكيل مجمع عمومي كتبا به هيات مديره ارائه  15خواهد شد و اظهار نظر در اين خصوص بايد حداقل 

 .گردد 

خواست بازرسان براي در صورت لزوم مي توان از يك فرد حقيقي يا حقوقي به در: تبصره 

 حسابرسي دعوت نمود و 

حق الزحمه مربوط به خدمات حسابرسي طبق پيشنهاد بازرسان و تصويب هيات مديره قابل 

 . پرداخت مي باشد 

 معامالت : فصل چهارم 

 : معامالت سازمان از نظر مبلغ بر سه نوع مي باشد  -21 مادة

ميليون ريال خواهد بود و كارپرداز با اخذ دستور نسبت به استعالم  معامالت جزئي كه ميزان آن حداكثر تا ده) الف 

شفاهي قيمت با مراجعه به سه فروشنده بهاي ميانگين و مناسب را به دست آورده زير فاكتورها را به مسئوليت خود امضا 

 .مي نمايد 

در اين معامله . جاور نخواهد نمود  معامالت متوسط كه ميزان آن از ده ميليون ريال بيشتر و از صد ميليون ريال ت) ب

كارپرداز حداقل از سه نفر فروشنده يا ارائه دهنده خدمات مورد نياز بصورت كتبي با ذكر نوع و مشخصات كامل 

جنس يا خدمات مورد نياز و نيز مقدار و شرايط تحويل آنرا كه به مهر و امضاي ارائه دهنده رسيده باشد استعالم و 

 . ن معامالت جهت اخذ تصميم ارائه مي نمايد نتيجه را به كمسيو

اين نوع معامله بطور كلي با تشريفا ت مناقصه و . معامالت عمده كه مقدار آن از صد ميليون ريال بيشتر مي باشد ) ج

در اين معامله از بين دعوت شدگان بايد حداقل سه شركت كننده رقم پيشنهادي داده باشند و . مزايده انجام مي گيرد 

 .ر هر صورت معامله با تائيد كمسيون معامالت و تصويب هيات مديره انجام خواهد گرفت د

خريد خدمات و كاالهاي انحصاري با تائيد كمسيون معامالت و تصويب هيات مديره انجام : تبصره 

 .پذير مي باشد
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 :كمسيون معامالت از افراد زير تشكيل مي شود  – 22 مادة

 واب رئيس به انتخاب ايشان رئيس سازمان يا يكي از ن -1

 خزانه دار -2

 يكي از اعضاي هيات مديره با انتخاب هيات مديره  -3

 مالي  –مدير اداري  -4

 مدير واحد درخواست كننده  -5

. كمسيون معامالت داراي دفتر مستقل براي تنظيم و ثبت صورتجلسات معامالت مي باشد : تبصره 

مدير امور مالي سازمان دبير كمسيون . د يك نسخه از صورتجلسه بايد ضميمه اسناد مالي گرد

 .معامالت خواهد بود 

عضو هيات مديره در كمسيون معامالت به مدت يكسال انتخاب و معرفي مي شود و انتخاب مجدد نامبرده  – 23 مادة

 .براي سالهاي بعدي بالمانع مي باشد 

 . يده مختارخواهد بود سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهاي مناقصه و مزا – 24 مادة

) ترجيحا خزانه دار ( انعقاد هر گونه قرارداد با امضاي رئيس سازمان به همراه يكي از اعضاي هيات مديره   - 25 مادة

 .انجام مي گيرد 

درصد رقم قرارداد بصورت تضمين حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت  5همزمان با تنظيم قرارداد معادل  -26 مادة

 .يا سفته و يا ساير اوراق بهادار مورد تائيد خزانه دار سازمان از طرف قرارداد دريافت مي گردد  نامه بانكي

 نگهداري دارائي و حسابهاي سازمان : فصل پنجم 

زمين ، ساختمان ، تاسيسات ، ماشين آالت ، اثاثيه و غيره كه مطابق قانون سازمان حق : اموال سازمان شامل  – 27 مادة

 : ه بر آنها را دارد و عبارتند از تصرف مالكان

اموال منقول شامل كليه اموالي كه با توجه به ماهيت و نوع مصرف و طول عمر و قيمت متغير آن مستهلك مي  -1-27

 ...)اثاثيه ، تجهيزات ، ماشين آالت و .( شود و هزينه مربوط به آن قابل برگشت است 

و تاسيسات نصب شده در آنها كه با توجه به ماهيت نگهداري و  اموال غير منقول شامل زمين و ساختمان -2-27

 .مستهلك مي گردد 
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هر يك از اموال داراي كد . كليه اموال سازمان بايد صورت برداري شده در دفتر دارائي سازمان ثبت گردد  -28 مادة

ن را كنترل و نقل و انتقاالت جمع دار اموال حداقل در سال يكبار اموال سازما. مخصوص و شماره مربوطه خواهد بود 

 . را ثبت مي نمايد 

قيمت تمام شده هر كدام از اموال و هزينه هاي بعدي آن بايستي در دفتر دارائي ثبت و به تناسب هزينه  – 29 مادة

 .استهالك تعيين گردد 

تائيد رئيس سازمان نيز تحويل كاال يا انجام خدمات بايد به تائيد درخواست كننده برسد در معامالت عمده  -30 مادة

 .ضروري است 

هر يك از اموال مازاد سازمان در حد معامالت جزئي و متوسط با تصويب كمسيون معامالت و در حد  -31 مادة

معامالت عمده با تصويب هيات مديره از طريق مزايده فروخته شده وجه مورد معامله بعنوان درآمد سرمايه اي سازمان 

 .مصوب هزينه مي گردد  منظور و در قالب بودجه

اموال سازمان متعلق به عموم اعضاي سازمان مي باشد و هر گونه اقدامي در مورد آنها بايستي با رعايت مفاد  -32 مادة

 .استفاده اختصاصي از اموال سازمان بجز در ماموريتهاي ارجاعي و اداري ممنوع مي باشد . اين نظامنامه باشد 

 .ابهام در نحوه اجراي مواد اين نظامنامه با تصويب هيات مديره تكميل و تشريح مي گرددموارد مسكوت يا  – 33 مادة

به تصويب هيات مديره سازمان  20/7/88تبصره در تاريخ  4و  مادة 34نامه در ماين نظا – 34 مادة

 . رسيد و از تاريخ فوق الزم االجرا مي باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


