
 بسمه تعالی

 در شرکتها و موسسات دانش بنیان نظام نامه مالیدارا بودن تعهدنامه 

مهر و امضا شده و تصوير  در سربرگ شركت تكميل، و پس از تصويب در هيات مديره شركت، تعهدنامهاين )

 (.شودآن در سامانه بارگذاری 
 

 ................موسسه/شرکت: از

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: به

 باسالم و احترام؛

 و مالی عمليات زمينه در.............. به شناسة ملّی حقوقی ................... موسسه/شركترساند  استحضار می به

طبق نظام نامه مالی مشخص كه در جلسه مورخ جاری  و های مالی، عملياتینسبت به ثبت فعاليتحسابداری خود 

 .نمايدتصويب رسيده است، عمل میهيئت مديره به ............... 

 :استاهم موارد مندرج در نظام نامه مالی شركت به شرح زير 

كليه وقايع عمليات مالی شركت و نحوه تنظيم، ثبت ونگهداری دفاتر و حسابها و ) اصول مالیكليات  .1

بموجب اين نظام نامه و بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده حسابداری خواهد  ،مالی هایگزارش

زيان  مالی، صورتحساب سود و سال صورتهای مالی شركت عبارتند از ترازنامه شركت در پايان /.بود

يادداشتهای همراه كه طبق استاندارد  برای يک دوره مالی و صورتحساب گردش وجوه نقد و

 .(شودتهيه می 1شماره  حسابداری

مدير مالی، رييس حسابداری،  عبارتند ازاعضاء واحد مالی شركت ) اعضاء و شرح وظايف واحد مالی .2

نظارت بر اجرای صحيح كليه  كارشناس حسابداری و تحصيلدار كه از جمله وظايف مدير مالی

اتخاذ ترتيبات الزم به منظور  و همچنين های مصوب مالی و معامالتیها و روشمقررات، دستورالعمل

 (.باشدمی صالحهماهنگی با بازرس، حسابرسان و ساير مراجع ذی

اثر فعاليتهای شركت به حساب يا حسابهای بانكی شركت  درآمدهای تحقق يافته بر) درآمد و هزينه ها .3

سنامه واريز می گردد و برداشت از اين حساب با تعيين محل مصرف با امضاء مجاز مذكور در اسا

كسر و جمع آوری و تسويه به موقع كسور قانونی را كه قانون بعهده شركت گذاشته بر  ./خواهد بود

 .(عهده واحد مالی است



كشور كه منوط به رهن گذاشتن اموال شركت باشد در قالب  اخذ هر گونه وام از سيستم بانكی) اموال .4

شركت بمنظور  ./ديره انجام می شودبرنامه بودجه مصوب ساالنه و دوره ای و با تصويب هيات م

 .(محاسبه هزينه استهالک دارائيهای ثابت طبق قانون مالياتهای مستقيم عمل می نمايد

به منظور دستيابی به هزينه محصوالت و خدمات توليد و ارايه شده شركت، هزينه ) قيمت تمام شده .5

 .(سابها ثبت می گرددمواد مستقيم مصرفی، دستمزد مستقيم و سربار ساخت محاسبه و در ح

بر ارزش افزوده و همچنين گزارش خريد و  مالياتشركت مكلف است فرم اظهار نامه ماليات و ) ساير .6

 ،فروش فصلی را طبق قوانين مربوطه تهيه و در موعد مقرر ارسال نمايد، تكاليف مقرر در قانون تجارت

ون كار كه جنبه اجرائی مالی داشته باشد نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده و قان ،قانون ماليتهای مستقيم

راج و با تصويب هيئت مديره الحاق و ضمائم اين نظام نامه است كه به تدريج موارد مربوطه استخ ءجز

روشهای مالی متخذه در يک  ./و در آخر هر سال نيز موارد جديد را به آن اضافه نمايند شدهه ضميم

مالی بايد بطور يكسان و ثابت در موارد مشابه اعمال گردد در صورت تغيير در روشهای مالی از  هدور

 .(اين دوره تا دوره بعد، جزئيات علل و تأثيرات تغيير روش بايد افشاء گردد

. شود تاييد می..................................... موسسه /فوق از سوی صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور شركت تعهد

و ( مديرعامل.................)دارای كد ملی ...................... فرزند ..............................خانم/اينجانبان آقای

ه ب( هيئت مديره عضو........................ )دارای كدملی ........................فرزند ...........................خانم/آقای

به نشانی ........................... به شناسه ملی ............ به شماره ثبت ..................... موسسه/شركتنمايندگی از 

با  ................: .......و شماره تلفن:......................................................................................................... قانونی

 زمينه در نماييم، موارد فوق را مطالعه نموده و گواهی می....................... امضای ذيل اين تعهدنامه، مورخ 

جاری طبق نظام نامه مالی مشخص  و های مالی، عملياتیحسابداری خود نسبت به ثبت فعاليت و مالی عمليات

خود را متعهد به رعايت  نماييم وئت مديره به تصويب رسيده است، عمل میهي............... كه در جلسه مورخ 

 . دانيممیآن 

 

  امضاء مدیر عامل  ..................موسسه/شرکت

  هیات مدیره عضوامضاء  مهر شرکت

در سربرگ شركت تكميل، و پس از تصويب در هيات مديره شركت، مهر و امضا شده و تصوير  اين تعهدنامه)

 (.شودآن در سامانه بارگذاری 


