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 مقدمه

ما در دنیایی بسیار پیچیده و پویا زندگی می کنیم که دو ویژگی عمده دارد: منابع محدود و نیازهای نامحدود. همین محدودیت 

در امکانات و عدم محدودیت در نیازها و خواست های بشری است که توجه روزافزون به بهره وری را باعث شده است. از 

که  نیازهایهای بشری را سیر تصاعدی داده و از سوی دیگر، منابع کاهنده، برای یک سو، جمعیت رو به ازدیاد، گستره نیاز

هر لحظه به جهان گشوده می شوند، خبر از آینده ای نه چندان امید بخش دارند. در چنین شرایطی عقل ایجاب می کند که 

به دست آورند و ثانیاً راه چاره های مناسبی  نیک اندیشان، دورنگران و آینده سازان جامعه، اوالً خود، تصویر روشنی از واقعیات

 .برای بقا در چنین دنیای پرتحول و پرشتابی بیندیشند

الزمه موجودیت در جهانی این چنین پیچیده و سرشار از رقابت، بهره گیری از الگوهای نوین مدیریتی است که تفکر خالق و 

های ذهنی، بینشی و احساسی، در پی ایجاد افکار نو و مفاهیم جدید نگرش تغییرپذیری را تعمیم دهند و با به کارگیری توانایی

باشند. همواره نمی توان از نیروی کار انتظار داشت که بیشتر و تندتر کار کند. در این زمینه الزم است که به بهسازی روش ها 

 ر عاید گردد.و اصالح شیوه های کاری اقدام شود. تا با صرف زمان کمتر، ستاده های مناسبتر و مفیدت

امروزه سازمانی پویا و پایاست که هدف های خود را با شرایط و نیازهای محیطی تطبیق دهد و انعطاف الزم را برای تغییر در  

ساختار درونی خویش به نحوی که با تغییرات محیطی سازگار باشد، نشان دهد و مسئولیت های اجتماعی خود را با کیفیتی 

 .برتر انجام دهد
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 سیستمهای اطالعاتی مدیریت

 

 

 سیستم چیست؟

 

سیستم مجموعه ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود، کلیت جدیدی را پدید آورده 

انداجزای سیستم ضمن برخورداری از ارتباطاتی کنشی و واکنشی، از نظم و سازمان خاصی پیروی می نمایند و در جهت تحقق 

 .هدف های معینی که دلیل وجودی سیستم است فعالیت می کنند

هر سیستم از ساختاری تشکیل شده است و هر جزء نقش خاصی را در جهت تحقق هدف سیستم ایفا می کند. درهر سیستمی 

می شوند. در ضمن منابع ورودی یا درون دادها در اثر فرایندی به نام عملیات یا تبدیل  به منابع خروجی یا برون دادها تبدیل 

که سیستم به اهداف خود خواهد رسید. ترکیب  یک مکانیسم  کنترل بر فرایند عملیات نظارت دارد تا اطمینان حاصل شود

 سیستم را می توان در شکل زیر نشان داد:
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 ( Inputداده )

فعالیت سیستم را سبب می گردند. بدیهی دروندادها یا داده ها عبارتند از آنچه که به نحوی وارد سیستم می شود و تحرک و 

است که بدون تزریق داده, ادامه حیات سیستم ممکن نخواهد بود. در یک نظام سازمانی، داده ها عبارتند از مجموعه ای از 

 .طالعات و نیروی انسانی با درجات متنوعی از مهارتها وتخصصها, سرمایه, تکنولوژی

 

 ( Process فرایند )

ه سیستم وارد می شود طبق برنامه سیستم در جریان تغییر و تبدیل قرار می گیرد در واقع کار در سیستم انجام داده هایی که ب

 می شود و در نتیجه در داده ها تغییر به وجود می آید .

ه کسب نیرو فرایند داده، تبدیل و ستاده، جریانی مستمر و مداوم است . به این معنی که با صدور ستاده، سیستم بار دیگر آماد

 و تجدید فعالیت گردیده و این جریان به شکل گردشی دایره وار ادامه می یابد .

 

 ( Out putستاده )

داده هایی که در فرایند تبدیل قرار می گیرند, طبق نظم و سازمانی که بر سیستم حاکم است, به صورت کاال یا خدمت, به 

 عنوان خروجی از سیستم به محیط صادر می شوند.

        ( Feed backبازخورد )

 بازخورد فرایندی مستمر است که در آن قسمتی از ستاده, به عنوان اطالعات به داده پس فرستاده میشود و به این ترتیب    

 از ایجاد هر گونه انحراف از اهداف تعیین شده جلوگیری نموده و سیستم را خود کنترل میسازد.

سیستم ها گرایش به جاودانه سازی خود دارند و تا جایی که امکان داشته باشد به حیات خویش ادامه می دهند و چنانچه  

 در کار سیستم نقصی ایجاد شود دررفع آن می کوشند و برای ادامه حیات تالش می کنند

 در نگرش سیستمی بر اطالعات بازخورد توجه زیادی شده است.  √
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می ، مدیر با نظر گرفتن کلیه ارتباطات ممکن )در حد امکان( میکوشد تا به شناخت کاملتری از محیطی در نگرش سیست √

 خویش دست یابد و در موقعیت شناخته شده ای وظایف خویش را انجام دهد.

 از قشری فکر کردن و از تعصب ناآگاهانه و یک سو نگری جلو گیری میکند. √

 م در روابط بین عناصر است، به این معنا که هر عنصری دارای یک نقش می باشد.یکی ازویژگی مهم سیستم وجود نظ √

      سازمان به عنوان یک سیستم

سازمان یک سیستم است که منابع انسانی، اطالعات،  منابع مالی ومنابع غیر مالی را به عنوان ورودی سیستم دریافت میکند 

تبدیل می کند. مسئولیت عمده مدیر این است تا مطمئن شود سازمان   و با یک سری عملیات آنها را به محصول یا خدمت

 . به اهداف خود خواهد رسید. در واقع مدیر عنصر کنترلی سیستم است

 

 MIS (Management Information System) سیستم اطالعات مدیریت چیست 

 

 از که هایی داده و اطالعات و توجه با اند، کرده تعیین خود سازمان برای که اهدافی به رسیدن جهت در سازمان یک مدیران

یریت در مد اطالعاتی سیستم را اطالعات این. است گذار تاثیر سازمان روند بر که گیرند می تصمیماتی دارند، خود سازمان

 .اختیار مدیران قرار می دهد

و اطمینان باالتری برخوردار باشد، مدیران  هایی که در اختیار مدیران قرار می گیرد دارای صحت بیشترهرچه اطالعات و داده

یریت عواملی را که بر تصمیم گیری مد اطالعاتی سیستم با ریسک کمتری برای موسسه برنامه ریزی و تصمیم گیری می کنند.

مدیران تاثیر گذارند و همچنین با در اختیار قرار دادن اطالعات صحیح در زمان مناسب موجب کاهش ریسک برنامه ریزی 

 .وسسه می شود م

سیستمی که هدف اصلی آن رساندن اطالعات صحیح و کافی در رابطه با سازمان در کمترین زمان به مدیریت است. این سیستم 

دهد، مدیران با استفاده از این اطالعات سازمان را جمع آوری و نگهداری و پردازش می کند و در اختیار مدیران قرار می

 نمایند.ه ریزی و تصمیم گیری می اطالعات برای موسسه برنام
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 سیستم های اطالعات مدیریت در سطوح مختلف سازمان

 :به شرح زیر وجود دارد، که عبارتند از MIS بر اساس سطوح مختلف سازمان سه نوع

 .دهدمیبا پیگیری عملیات عادی موسسه، این اطالعات را در اختیار مدیران عملیاتی قرار : عملیاتی ردۀ اطالعات سیستم

های اداری تصمیم گیری و پیگیری ها را انجام کنند تا در فعالیتبه مدیران میانی کمک می: مدیریت ردۀ اطالعات سیستم

 .دهند

 .های مدیران ارشد در رابطه با سازمان کمک می کنداطالعات این سیستم در تصمیم گیری: راهبردی ردۀ اطالعات سیستم

 

 شناخت مرحله از بعد باشند، داشته کافی شناخت نخست مرحله در باید مدیریت اطالعاتی سیستم سازی پیاده به منظور سازمانها

آزمایش طرح جدید است،  MIS له بعدی پیاده سازیمرح کنند، می اجرا را آن آنالیز پایان با و کرده آنالیز را سیستم باید

 .در مرحله آخر استقرار طرح جدید می باشد

 MIS وظایف

  :عبارت است ازبه صورت خالصه  MIS وظایف

 طبقه بندی اطالعات  -

 های فنی و مالیبررسی  -

 .خدمات رایانه ایانجام   -

 های اطالعاتی مناسبفراهم کردن سیستم -

 مزایای سیستم های اطالعات مدیریت

با توجه به اینکه اطالعاتی جامع در رابطه با موسسه در اختیار مدیران قرار می دهد، امکان کشف نقاط ضعف و قوت موسسه 

وجود دارد. مدیر می تواند یک نمای کلی از موسسه داشته باشد. این اطالعات در برنامه ریزی برای آینده موسسه و تصمیم 

 .باشد موثرگیری مدیران می تواند بسیار 
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 در تصمیم گیری مدیران MIS نقش سیستم

اطالعات یک پایه و اساس منطقی برای فرایند تصمیم گیری است، تصمیم گیری فرایند تبدیل اطالعات به عملکرد می باشد. 

های کوتاه مدت و بلند مدت برای سازمان، موجب رشد و پیشرفت سازمان تصمیم گیری های درست و به موقع و برنامه ریزی

 .خواهد شد. سیستم اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را فراهم می آورد

 

 نقش سیستم اطالعاتی مدیریت در پشتیبانی عملکرد

اگر بخواهیم به صورت خالصه نقش سیستم اطالعات مدیریت در پشتیبانی عملکرد را بیان کنیم، می گوییم که این سیستم با 

سازمان، مانند اطالعات خرید و فروش، اطالعات حقوق و دستمزد، اطالعات کارکنان، ثبت و ذخیره کردن تمامی اطالعات 

 .اطالعات بازار، اطالعات مشتریان و سپس پردازش این داده ها، از عملیات سازمان پشتیبانی می کند

 نقش سیستم اطالعاتی مدیریت در پشتیبانی از تصمیم گیری

طریق ارائه گزارش های قابل درک و تفسیر به مدیران، میزان مغایرت و انحراف سیستم های اطالعات مدیریت می توانند از 

 .باید از تمامی عوامل محیطی و بیرونی سازمان آگاه باشد MIS مدیر .های مشخص شده را نشان دهنداز برنامه

 

 اجزای سیستم اطالعاتی مدیریت

تواند به تعداد زیادی است که می ساختاریسیستم به معنای  ، اطالعات و مدیریتسیستماز:  عبارتند مدیریت سیستم  اجزاء

کاربر خدمت رسانی کند. اطالعات یعنی نرم افزارهای اطالعاتی از طریق پایگاه داده توسط این سیستم به هم متصل و در 

 میدهد.باشند همچنین به تمام مدیران اطالعات مورد نیازشان را ارائه ارتباط می
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 MIS عناصر اصلی سیستم

 :سیستم اطالعاتی مدیریت دارای چند عنصر اصلی می باشد، که این عناصر عبارتند از

 .کامپیوتری که با استفاده از یک پایگاه اطالعات چندین نرم افزار اطالعاتی را به یکدیگر مرتبط می نماید -

 باشندارتباط مینرم افزارهای اطالعاتی از طریق پایگاه داده توسط این سیستم به هم متصل و در  -

  پشتیبانی از عملیات و تصمیم گیری ارائه اطالعات مورد نیاز به تمام مدیریان در سطوح مختلف -

 ، دائمی و فوری رابط کاربری ماشینی جهت پاسخگویی به جستجوهای موقت -

 

 تجزیه و تحلیل سیستم

به منظور بهبود سازمان است. مدیران موظفند در عین یکی از مهمترین وظایفی که برای مدیران برشمرده اند، وظیفه ایجاد تغییر 

حال که تعادل سازمان خود را حفظ می کنند، همگام با آخرین تغییرات و تحوالتی که در جهان رخ می دهد، تغییرات الزم 

 .بهره گیرندرا در سازمان خود به وجود آورند. و از جدیدترین روش ها و شیوه های انجام کار، در اداره امور سازمان خود 

تجزیه و تحلیل سیستم، فرآیند بررسی وضعیت موجود در یک سیستم، به منظور بهبود بخشیدن به آن از طریق ارائه راه حل های 

 .بهتر و مناسبتر است

تجزیه و تحلیل سیستم به ما کمک می کند تا موقعیت کنونی سازمان را به خوبی درک کنیم، از جریان کار مطلع شویم و آن را 

مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع نارسائیها و مشکالت، بهترین راه حل را انتخاب و توصیه کنیم. بنابراین تجزیه و تحلیل سیستم 

را می توان بررسی سیستم های فرعی یا زیرسیستم های موجود در سازمان تعریف کرد که به منظور کسب اطمینان از مناسب 

میزان اثربخشی آن ها می شود. هدف از تجزیه و تحلیل سیستم، ایجاد اصالح و بهبود در وضع بودن روش های جاری و ارزیابی 

 .سازمان از طریق رویه ها و روش های بهتر انجام کار است

در تجزیه و تحلیل سیستم روش های انجام کار تدوین و یا اصالح می شود. مانند روش استخدامی در سیستم پرسنلی، روش 

 ...یستم تدارکاتی و یا روش محاسبه قیمت تمام شده در حسابداری وانبارداری در س
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 :فواید تجزیه و تحلیل سیستم ها عبارت اند از

 .تجزیه و تحلیل سیستم ها اقدامی مناسب برای بررسی مسائل و مشکالت سازمانی است 1- 

خست با تشویق افراد به کار کردن با سرعت بهره وری یک سازمان را به طور معمول از دو طریق می توان افزایش داد: ن 2- 

 .بیشتر، دوم با ساده کردن و بهسازی روش های کار

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها را می توان اقدامی به منظور مددرسانی به مدیران و مقامات مسئول در زمینه سیاست  3-

 .گذاری و تصمیم گیری دانست

ان ساختار سازمانی مناسبتر، روش های اجرایی کارآمدتر و شیوه های عملیاتی پرثمرتر به با تجزیه و تحلیل سیستم ها می تو 4-

 .وجود آورد و بر میزان کارایی و اثربخشی و بهره وری در سازمان افزود

 .مودنیروی انسانی جلوگیری ن توانمی توان از نیرو و تالش کارکنان بهترین استفاده را کرد و از دوباره کاری و اتالف  5- 

 .باعث می شود تا از میزان اشتباهات و خطاها کاسته شود و امر تحویل کاالها و خدمات به مشتریان و کاربران سرعت یابد6-

یکی از مهمترین نتایج تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها به دست آوردن اطالعات دقیق و به هنگام از وضع موجود است 7-

 .برای برنامه ریزی در اختیار مدیران و مسئوالن قرار می دهد که این اطالعات مبنای مناسبی را

 

 تحلیل گر سیستم کیست؟

وظیفه اساسی  دو انجام طریق از تغییرات منظور  کارشناس آموزش دیده ای است که می تواند سازمان را در امر برنامه ریزی به

 :مدد رساند

 ارزیابی -1

 همیاری -2

تحلیل کننده اعمال و روابط موجود در کار را بررسی و ارزیابی می کند. در مرحله همیاری، منظور از ارزیابی، این است که 

 .تحلیل گر پیشنهادهای خاصی را برای بهبود کارآیی ارائه می دهد

مدیران می توانند با همکاری متخصصان ذیربط از طریق تجزیه وتحلیل سیستم ها و روش های انجام کار، بررسی تازه ای از 

 .برندپی بهای سازمانی به عمل آورند، با نحوه انجام کارها در وضع موجود آشنا شوند ،به کمبودها، نقایص و مشکالت هدف 

 



  مالی جدیدسیستم های              

 

 

 

 :مهمترین وظایف تجزیه و تحلیلگر سیستم

 .بررسی و تجزیه و تحلیل ترکیب و ساخت سازمان به منظور ایجاد تشکیالت مناسب با نیازهای سازمان - 1

 .مناسبترین سیستم ها، روش ها و شیوه های انجام کار در سازماناستقرار  - 2

 .تهیه اطالعات دقیق و به هنگام برای مدیران و مقامات مسئول -3

کوشش در هماهنگ ساختن سازمان با آخرین تغییرات و پیشرفت ها از طریق تجزیه و تحلیل مداوم و مستمر سیستم ها و  - 4

 روش های موجود

 .العمل های کتبی و مدون با کسب نظرات مقامات مسئول سازمانتدوین دستور - 5

 .بررسی و تجزیه و تحلیل نمودار جریان کار، به منظور جلوگیری از تداخل و تکرار و حذف مراحل زائد کار - 6

یکی کار)پیش بررسی و تجزیه و تحلیل چگونگی تخصیص جا و مکان، به منظور استفاده موثر از نیروی انسانی و تسهیالت فیز -8

 .بینی استقرار مناسب(

 .بررسی، کنترل و طراحی فرم های مورد نیاز سازمان - 9

 .زمان سنجی کار به منظور کوتاه کردن زمان انجام کار و ایجاد سرعت در ارائه کاالها و خدمات به مشتریان و ارباب رجوع - 10

 .اسنادبررسی و تجزیه و تحلیل سیستم بایگانی و مدیریت امور  - 11

 .)مانند سیستم های مکانیزه و کامپیوتری( بررسی نحوه استقرار و اجرای سیستم های جدید - 12

 .اعتالی روحیه تعاون و همکاری در بین کارکنان سازمان - 13

 .تالش در جهت افزایش سطح کارایی، اثربخشی و بهره وری درکل سازمان - 14

مده می باشد که هریک از چندین فعالیت تشکیل شده است. این مراحل عبارت اند تجزیه و تحلیل سیستم ها دارای سه مرحله ع

 : از

 تجزیه و تحلیل سیستم - 1

 :فعالیت های این مرحله به طور اختصار شامل موارد زیر است

 تشخیص و تعریف مسئله  -

 تعیین اهداف و محدودیت ها  -

 تشخیص نیازهای سیستم جدید  -



  مالی جدیدسیستم های              

 

 

 تلف تامین نیازهای فوقتعیین راه حل های مخ  -

 انتخاب بهترین راه حل با توجه به معیارهای مشخص  -

 طراحی سیستم - 2

 :در طراحی سیستم موارد زیر انجام میشود

 تعیین دقیق مشخصات سیستم انتخاب شده از لحاظ درون داده ها، برون داده ها، کنترل ها، فایل ها یا پایگاه داده ها - 

 زارها، نرم افزارها و نیروی متخصص الزمتهیه مشخصات سخت اف  -

 اجرای سیستم طراحی شده - 3

 :این مرحله شامل موارد زیر است

 تهیه و استقرار سخت افزارها و نرم افزارهای انتخاب شده در مرحله قبل  -

 آموزش نیروی انسانی به منظور پیاده سازی سیستم جدید  -

 قبلیجایگزین نمودن سیستم جدید با سیستم   -

 ارزیابی نتایج عملکرد سیستم جدید  -

 

ERP  سیستمها در قالب 

 

 تعریف کلی پودمان:

انگلیسی    (ولژما)فرانسه  یا  (مدول)  Module، که برای رساندن معنی "مان"و پسوند  "پـود "پودمان، آمیزه ای است از 

گرفته شده است، امروزه  "قطعه ی مبنای اندازه گذاری  "ساخته شده است. مفهوم مدول، که از اصل التینی مدولوس بمعنی 

قطعه ای مستقل در بافت عملیاتی ساخته شده از اجزای "در زبانهای اروپائی در مواردی مصرف می شود که می خواهیم به :

به گام معنی میشود  پیمانه کردن، بخش کردن، واحد کردن یا آموزش گام  پودمان ربیتی واژهدر علوم تاشاره کنیم. "مستقل 

. 

ش خاص کنار هم آموز یا وظیفه یک اجرای هدف با پودمانها که اینمیگویند  گیری نیز پودمان به واحد و یا استاندارد اندازه 

 جمله از دارند گوناگونی انواع پودمان ها .است پودمانها هر پودمان استقالل آن از دیگرخاصیت  قرار میگیرند .مهمترین



  مالی جدیدسیستم های              

 

 

یادگیری  که دانست درس از مستقل بخشی  هر پودمان آموزشی را می توان .غیره و افزاری نرم پودمان آموزشی، پودمان

 دیگری امکانپذیراست. با این وجود گاهی پودمانها پیشنیاز یکدیگر هستند . درس هر از فارغ محتوای آن،

تواناییهای تک تک اساس  بر یادگیری، فعالیتهای آن، در که یا طرح رفتاری است نقشه یک پودمان آموزشی،

 .میشود سازماندهی فراگیران

  
کوچکی تقسیم میشود که این  ا واحدها وگامهایی و بخشها به درسی برنامه کل آن طی که است آموزشی ، آموزش پودمانی

 شغل یا و مهارت با رابطه در را آن ، حال عین ودر میکند مطرح به عنوان جزئی از برنامه درسیامر به رغم آن که پودمان را 

های نیاز با رتباطا اصل ، اصل استقالل میتوان به از اصول آموزش پودمانیتلقی میکند .نیز کامل و خاصی،مستقل

 .کرد اشاره  فردی توجه به تفاوتهای اصل شغلی،

 

  اطالعاتی سیستمهای اهمیت

 وموثری مناسب نقش ، سازمانی نیازهای به پاسخگویی در کارآمد ابزارهای از یکی عنوانب است توانسته اطالعاتی سیستمهای

 فراموش کند،نباید می بازی امروزی سازمانهای بقای در  سیستمها این که ای ارزنده نقش وجودچنین با . باشد داشته عهده بر

 طور به را سازمان بنیان نامناسب، سازی پیاده یا و بجا نا استفاده صورت در که است شمشیری همانند سیستمها این که کرد

 نموده سازی پیاده را سیستمها این که است شده شرکتهایی %50 گریبانگیر کنون تا متاسفانه که خطری دهد بادمی بر کامل

 سازمان برای سیستمی نوع چه سیستمها این دهنده ارایه شرکتهای گستردگی به توجه با که شود می مطرح سوال این انداکنون

 انواع .بدانیم کاربردی نظر از را سیستمها این بندی طبقه انواع ابتدا باید سوال این به جواب برای که است. مناسب ما شرکت یا

 :کاربردی نظر از افزاری نرم سیستمهای

 از بسیاری از ای خالصه شامل که شوند می عرضه آماده پکهای بصورت سیستمها این : منظوره تک کوچک سیستمهای -1

 اسنادحسابداری صدور و فروش و خرید و بانکی و نقدی موجودیهای به مربوط عملیات باشدتمام می حسابداری عملکردهای

 تا1 شاغل برای معموال  باشند می کوچک مشاغل نیاز مورد معموال سیستمها این.شود می شامل را کاالها موجودی کنترل و

 سند: فروش فاکتور:  مشتری کاالدرخواست فروش فرایند مثال است ساده بسیار سیستمها این در حسابداری فرایند است نفره 5

 .فروش حسابداری

 و ندک می عمل جداگانه بصورت کدام هر که باشد می اداری و مالی سیستمهایی از ای مجموعه :ای جزیره سیستمهای -2

 بصورت سپس و شود می صادر فروش فاکتور فرش سیستم مثالدر . شود می بدل و رد سیستمها بین کاربراطالعات توسط
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 تک سیستمهای یافته تکامل سیستمها این البته شود می صادر حسابداری سند کاربر توسط سند صدور سیستم در جداگانه

   است ضعیف ارتباط این ولی باشد ارتباط ان اجزای بین موارد برخی در تواند می و است منظوره

 ابزار میدهد، انجام جداگانه را خود کار مجموعه هر چون بیاییم، کنار تغییرات با راحتی به توانیم می ما ای جزیره درسیستمهای

 .است تر پایین توقعات و سیستم به نیازها سطح واقع در و است بیشتر انسان است،نقش تر ساده

 

     )MIS (  Systems Information Management( مدیریت اطالعاتی سیستمهای -3

 این .رود می کار هب ایران سازمانهای اکثر در سیستمهاامروزه این . است اطالعات چه یکپار سیستمهای ،سیستمها این دیگر نام

 طبیعتاً و دارند منعطف غیر همواره و یکپارچه ساختاری اغلب که شوند می ارایه افزاری نرم بسته یک صورت به سیستمها

 .دهند پوشش دارند، اختصاصی و پیچیده فرایندهای که را بزرگ سازمانهای اطالعاتی نیاز توانندنمی

 فاقد ولی است شده کاملتر سیستم اجزای بین ارتباط که تفاوت این با . است ای جزیره سیستمهای یافته تکامل سیستمها این

 اطالعات ، سیستم پدیده سه از ترکیبی  سیستمها این . است محدود سیستمها این فرایندهای .است پذیر انعطاف قاعده و فرایند

 مدیریت برای دانیم می که همانطور باشد می اطالعات برپایه مدیریت معنی به مدیریت اطالعات سیستم. میباشد مدیریت و

 رقابت سیاست خودیک که  ها، هزینه کاهش-2 و رقابت استراتژی - 1کنیم پوشی چشم دوعامل از توانیم نمی 21 درقرن

 وارتباطات اطالعت آوریهای برفن مبنی اطالعات های سیستم کاربردن به دواستراتژی این کردن لحاظ میباشد.برای صادراتی

 .نماید می ضروری را

 فهم وقابل گردیده پردازش بایست می سیستم های داده عنوان به که اطالعاتی هستند. روبرو اطالعات باانبوهی  مدیران هامروز

 پیچیده کمی سیستمها این هادر فرآیند البته سازندمی برآورده را محدود نیازهای افزاری،نرم هایبسته درواقع، باشند وبازیابی

  فروش سابداریح سند -فروش فاکتور صدور-انبار از تحویل - مشتری درخواست فروش، فرایند مثال است 2 مورد از تر

  :است زیر شرح به سیستمها این بخشهای مهمترین

 انبار حسابداری- نقد وجوه و منابع مدیریت-  اعتبارات حسابداری-  هبودج کنترل و مالی حسابداری:  مالی حوزه -

 اموال ریحسابدا- 

 شیت( )تایم کارکنان ارکردک کنترل- انسانی منابع یتمدیر-   اداری اتوماسیون : اداری حوزه-  

 مدیریت - شفرو مدیریت   )تدارکات( داخلی خرید   )سفارشات( خارجی خرید  قراردادها مدیریت:بازرگانی حوزه- 

 توزیع

 تجهیزات و آالت ماشین تعمیرات و نگهداری  -تولید ریزی برنامه   - مهندسی اطالعات :تجهیزات و تولید حوزه -

https://www.bargozideha.com/share/tw4c2f5c-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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https://www.bargozideha.com/share/tw4c2f5c-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.bargozideha.com/share/tw4c2f5c-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.bargozideha.com/share/tw4c2f5c-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.bargozideha.com/share/tw4c2f5c-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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          تجمیعی و آماری گزارشات تهیه و آوری جمع: مدیریت حوزه- 

 

  ERP (  Planing Resource Enterprise(سازمانی منابع ریزی برنامه سیستمهای-4

-  مشتری  خواست در :سیستم این در فروش فرایند مثال شود می سازی پیاده سازمان فرایندهای اساس بر سیستم این

 کجا هر شوند، می قانونی و قاعده با کانال وارد سازمانها اینجا در. فروش حسابداری سند   -فروش فاکتور  -فاکتور پیش

 جزیره ازسیستمهای بیشتر افراد وابستگی سطح جهت همین به و بوده آگاه دقواع بایداز کند گیری تصمیم باشدسیستم قرار که

 است. یکپارچه و ای

 محدود کاربر.کند تغییر باید نیز سیستم نیازها تغییر با کند، می تغییر نیازها دارد. وجود هم تغییرات بحث مسئله، کناراین در 

 می ایجاد باسازمان تنگاتنگ ای رابطه ERP در پشتیبانی واقع در شود. می عمل وارد پشتیبانی که است مرحله این در و است

 .نماند عقب سازمان از عمالسیستم و کند ارائه نیز را درسیستم تغییر نیازها، تغییر پای هم بتواند تا کند

MIS  موجود های سیستم زیر ازسایر جداگانه بطور را ارشد مدیران و ذیصالح افراد گیری تصمیم برای نیاز مورد اطالعات 

 را الزم تناسب هم با مواقع از ای درپاره نیز شده تهیه گزارشات که بود حالی در واین نمود می گردآوری سازمان دریک

 تولید قسمت توسط شده ارائه شده تمام بهای با شد می تهیه صنعتی حسابداری توسط که ای شده تمام قیمت مثال  نداشت

 انبارداری و تولید ستادی، مدیریت مالی، امور بین اطالعات وکامل صحیح گردش عدم ناهمگونی این علت.نداشت همخوانی

 .بود

 ERP افزاری نرم های ولژما از مجموعه این که آورد می در کامل مجموعه یک رابصورت هم از منفرد های سیستم این 

 های سایرسیستم و فروش خریدو بارداری،ان تولید، حسابداری،.  است شده قبلی،تشکیل منفرد های سیستم از یک باهر معادل

 می متصل یکدیگر به نحوی به ها سیستم این که تفاوت بااین کنند می حفظ را خود ماهیت هنوز سازمان در موجود موازی

 اطالعات به میتواند براحتی مدیر یک مثال بطور و کرده پیدا جریان ها سیستم این کلیه در بطورسیال اطالعات گردش که شوند

 وجود طریق بدینMIS  های سیستم در دسترسی سهولت این و باشد داشته دسترسی آن دریک ... و انبارداری تولید، الی،م

 داشتن به نیاز بدون را ها ولژما از بعضی بتوان که پذیرهستند انعطاف آنقدر که است این ERP های ویژگی از یکی نداشت.

 .کرد اندازی راه مجموعه کل
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 ERP مفهوم و معنی تعریف

 

 رقابت،تغییر مشتری، :یافت شکل تغییر مهم پدیده سه تأثیر تحت کار و کسب بیستم، قرن اواخر

 .دهد نمی رضایت کیفیت هر و کاال هر به دیگر مشتری:

 .است کرده پیدا افزایش ممکن شکل باالترین به رقابت شدن جهانی گستردگی و جمعیت افزایش دلیل به رقابت:

 با را خود اگرکاالهای ای کننده تولید دیگرهر طرف از نیست تغییر بدون و ثابت خدمات خرید به حاضر مشتری هیچ:  تغییر

 صاحبان و کارفرمایان و سازمانها که امروز رقابت از پر دنیای در این بر عالوه ماند می عقب بازاررقابت در نکند همراه تنوع

  هستند روبرو ... و ، شرکا ، مشتریان ، قیبانر طرف از شماری بی فشارهای و بامشکالت مشاغل

 :است ذیل حیاتی عناصر به نیاز نماند عقب قافله از کننده تولید یا سازمان یک اینکه برای

 صحیح ریزیبرنامه و باال وریبهره -1

 محصوالت شده تمام قیمت کنترل -2

 کاال وجودی و مواد صحیح مدیریت -3

  ینگی نقد و سازمان ت تعهدا کنترل -4

جمع آوری و یکپارچگی فرآیند های یک سازمان در یک سیستم واحد ثبت و در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمان می 

شود. در واقع سامانه یکپارچه ای که دارای اهداف و اجزاء مشخص و معینی بوده و از اجزای سخت افزاری و نرم افزاری برای 

نام Enterprise   ResourcePlanning کندسیستم واحد برنامه ریزی منابع سازمانی یاجمع آوری اطالعات استفاده می 

 .نامیده می شود ERP اختصاردارد که به 

زی همه وظایف و بخش های موجود در یک سازمان به شویم باید بدانیم که یکپارچه سا ERP برای آنکه متوجه مفهوم

انجام می شود. امکان به اشتراک گذاری اطالعات و ارتباط  سازمانی منابع ریزی برنامه سیستم کمک سیستمی جامع به نام

 سیستم می توان گفت ERP بخش های مختلف با یکدیگر به وسیله یک دیتابیس واحد برقرار می شود. در تعریف مفهوم

ERP  ، یک راه حل نرم افزاری است برای تعریف فعالیت های واحد های مختلف سازمان که بین تمام بخش های مالی

 .حسابداری و منابع انسانی به صورت زنجیره عرضه مدیریت و مشتریان ارتباط ایجاد می کند

 سیستم های ERP  عهده دارندنرم افزار هایی هستند که وظیفه یکپارچگی اطالعات در سازمان را بر 

 سیستم های ERP وظیفه تسهیل و بهبود برنامه ریزی یکپارچه در سازمان را بر عهده دارند 

 مدیریت یکپارچه با ERP در سازمان ها ، باعث افزایش سرعت انجام فرایندها خواهد شد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
https://www.ariansystem.net/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.ariansystem.net/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-erp-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
https://www.ariansystem.net/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-erp-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
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 افزار نرم ERP بسته هایی شامل تعدادی ماژول هستند که تمام فرایندهای سازمان را پشتیبانی می کنند 

 مدیریت یکپارچه با ERP باعث بهبود کنترل منابع سازمان خواهد شد 

 

ERP ای دارند اند. این نرم افزارها عملکردهای بسیار گستردههای نرم افزاری هستند که برای مدیریت منابع ساخته شدهبسته

ها دهند که تمام فرآیندهایی که در کسب و کار در حال رخ دادن هستند را مدیریت کرده و بر آناجازه می سازمانه به ک

هستند. حتی واقعاً  ERPهمین  طراحی شده اند،ترین نرم افزارهایی که برای چنین کارهایی در نظارت کنید. در واقع جامع

های نرم افزاری برای بهبود کارآیی توان از این بستهزی باشد؛ در هر صورت میکند که حوزه کاری دقیقاً چه چیفرقی نمی

کند. با وری در تجارت کمک میبه افزایش بهره ،اتوماسیون یا همان روند انجام خودکار کارها شود.کسب و کار استفاده 

 .انجام بیشتر کارها را سرعت بخشیدهای کاری را خودکار کرده و روند توان جریانمی  ERPاستفاده از نرم افزارهای 

 

 ERP با یکپارچه مدیریت مزایای

 کاهش هزینه در کلیه واحدهای کسب و کار 

 کاروافزایش بازدهی در فرایند کسب 

 کار برای استانداردسازی فرایندهاویک پلتفرم قدرتمند کسب 

 کارویک کاتالیزور برای نوآوری در کسب 

  هاآوری دادهکارآیی، با جمعافزایش خودکار و هوشمند 

 کاروهای کسبکاهش ریسک 

 هاگذاری آنها با به اشتراکیکپارچگی اطالعات و داده 

 کار بهینهوهوش کسب 

 بهبود مدیریت زنجیره تأمین 

 کارهای پیچیدهوکار از طریق مدیریت فرایندهای کسبورشد کسب 

 شودها در طوالنی مدت میهجویی در هزینسازی فرایندها که منجر به صرفهساده 

 های مربوط به فناوری اطالعات و آموزش کاربران نهاییکاهش هزینه 

 کار برای تأمین نیازهای مشتریانوهای مختلف کسبتر در حوزهفراهم آوردن افق گسترده 

https://www.ariansystem.net/software/erp/
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 ریزی بهتری با دسترسی بهتر به پایگاه دادهگیری و برنامهگزارش 

 وکار و بهای تمام شده کاالی فروش رفتهسودآوری کسب امکان محاسبه و نظارت آنی بر 

 ها با اصالح پایگاه داده، پشتیبانی و امکان کنترل حقوق کارمندانافزایش رضایت و امنیت داده 

 

 ERPنحوه عملکرد نرم افزار 

آوری و در جداول ذخیره کار را جمعواند که اطالعات کسبای متمرکز وابستهبه یک پایگاه داده رابطه ERPنرم افزارهای 

دهد تا به ها، اجازه میو سایر بخش ، تولیدها به کاربران نهایی، از جمله امور مالی، فروشسازی متمرکز دادهکند. ذخیرهمی

 ل، دسترسی پیدا کنند.سرعت به اطالعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلی

های خود را مدیریت کنند، نرم افزارهای های مختلف با تعداد زیادی نرم افزار گزارشکه کارمندان در بخشبه جای این 

ERP کنند. اطالعات بروزشده در یک ماژول امکان تولید گزارش از یک سیستم واحد و متمرکز را فراهم میERP مانند ،

ها شود. سپس اطالعات مناسب در پایگاه داده مرکزی با سایر ماژولاه داده مشترک و مرکزی ارسال میامور مالی، به یک پایگ

 شود.به اشتراک گذاشته می

 ERP  وکارها شود تا کسبدهد که این امر باعث میکار را درلحظه در سرتاسر سازمان در دسترس قرار میوهای کسبداده

گیری امکان تصمیم ERPکاری موجود در نرم افزارهای وهای کسبات پاسخ دهند. دادهبه سرعت سازگار شده و به تغییر

 .کنند تری را در یک شرکت فراهم میآگاهانه

 

  ERPویژگیهای استفاده از

 دارند. به عبارت دیگر، چنین اپلیکیشنی با ERP وجود دارد که نیاز به پیاده سازی سازمانهازمینه ها وقسمت های زیادی در 

محافظت از اطالعات ، خودکارسازی برخی فرآیندها و ایجاد گزارش، باعث ساده تر عمل کردن در کسب و کار می شود. 

 :ERP از ویژگیهای استفاده بنابراین، عملیات و برنامه ریزی روزانه کارآمدتر و آسان تر می شود. ارزشمندترین
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 از به سرمایه گذاری های گران قیمت دارد، اما می تواند هزینه هایاگرچه این پلتفرم نی :های فناوری اطالعاتکاهش هزینه

IT را کاهش دهد و در مقابل کارایی آن را افزایش دهد. به جای صرف منابعی مانند کارمندان، پشتیبانی و هزینه مالی  سازمان

. عالوه بر این، کردع، متمرکز جام ERP تمام هزینه ها را بر روی یک پلتفرم نبرای مجوزها در سیستم های مختلف، می تو

کارکنان دیگر نیازی به یادگیری نحوه استفاده از طیف گسترده ای از ابزارها یا عملکردهای مختلف ندارند. این پلتفرم شامل 

 .را کنترل می کند سازمان و کسب و کارماژول هایی است که هر حوزه از 

فراهم  در رده های مختلف سازمان تنها برای هر بخش بلکه برای مدیراندسترسی به تمام فرآیندهای تجاری را نه :  دید بهتر

کمک می کند تا به سازمان  . این موضوع کردمی کند. در هر زمان می توان نتایج کار، و راندمان کاری کارکنان را مشاهده 

د گردش کار ثابتی داشته باشند، ارتباط را کنترل کند. کارمندان قادر خواهند بو کارو هر زمینه  دکارکنان خود را آگاه نگه دار

 .راحت تری برقرار کنند و به سرعت تصمیم بگیرند

     .با دید بهتری که پیدا می کنید، گزارش و برنامه ریزی بهتری دریافت می کنید :گزارش دستی دیگر وجود ندارد

ERP  یک منبع اطالعات قابل اعتماد، این برنامه برای هر بخش یک سیستم گزارش یکسانی برای هر فرآیند ارائه می دهد. با

می تواند گزارش های مفیدی تولید کند و داده ها را تجزیه و تحلیل نماید. اینکار به مقایسه عملکرد و کارایی بخش های 

مختلف بدون صفحات گسترده و ایمیل کمک می کند. به عنوان مثال، تمام گزارش های مالی الزم بدون مداخله فناوری 

 .عات تولید می شوداطال

، ساختار آن است. اکثر مهندسان پیشنهاد می کنند چندین بخش  ERPیکی از مهمترین مزایای :ماژول های انعطاف پذیر

سیستم را با هم پیاده سازی کنند تا تمام نیازهای شرکت برآورده شود. هر ماژول برای عملیات مستقل یا به دنبال یکسان سازی 

وکار شما هایی را انتخاب کنید که با فرآیندهای کسبتوانید تنها بخشوسعه یافته است. بنابراین، شما میبسته های بزرگتر، ت

 .مطابقت داشته باشند

، می توانید  ERPفعالیت های روزانه، دیگر زمان و تالش زیادی را در بر نمی گیرد. با پیاده سازی :بهتر شدن بیشتر بهره وری

راری خالص شوید و بار کاری کارکنان خود را کاهش دهید. بنابراین، آنها قادر خواهند بود روی از شر فرآیندهای دستی تک

کارهای مهم دیگری که درآمد شما را افزایش می دهد تمرکز کنند. عالوه بر این، این سیستم به هماهنگ کردن کلیه فعالیت 
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یندهایی مانند پیش بینی تقاضا، ایجاد سفارش و ردیابی های شرکت کمک می کند. شما به وسیله ی این سیستم می توانید فرآ

 .محصول را از مرحله تولید تا تحویل کنترل کنید

شده آوریتفاوت را احساس خواهند کرد. تیم کاری شما اطالعات جمع ERP مشتریان شما پس از اجرای :تعامل با مشتریان

می توانند به جای صرف زمان برای یافتن نام، سفارش و سایر داده  و ساختاریافته در مورد همه مشتریان را خواهند دید. آنها

های مصرف کننده در سیستم، بر ایجاد و حفظ روابط تمرکز کنند. به لطف تجزیه و تحلیل این پلتفرم، می توانید تعامل خود 

 .را با مشتریان بهبود ببخشید و همراهی آنها را با خودتان افزایش دهید

است. این امر بسیار  ERP یکی از ارزشمندترین مزایایسازمان انطور که قبال ذکر شد، ایمنی اطالعات هم :امنیت داده ها

مهم است زیرا سیستم پر ازاطالعات محرمانه مختلف، از سفارشات مشتریان گرفته تا گزارش های مالی تشکیل شده. بهترین 

. با انتخاب حلقه ای از افراد که می توانند اطالعات کندویژگی این سیستم این است که می توانید دسترسی به داده ها را کنترل 

شوند، که ها در فضای نگهداری و ذخیره میویرایش کنند، سطح امنیت آن را افزایش دهد. عالوه بر این، داده را ببینند یا

 .کندسرقت را برای هکرها دشوار می

 

  ERP ماژول های

یک اپلیکیشن دارای واحدهای کاربردی مختلف است که شامل ابزارهای مختلفی برای فرآیندهای مختلف  ERP سیستم

 :ERP است. مهم ترین ماژول های سیستمتجاری 

 به کارکنان کمک می کند تا تمام فرآیندهای مربوط به تامین زنجیره را کنترل کنند. به عنوان  :مدیریت زنجیره تولید

 .وجود دارد مورد نیاز برای تولیدمثال، همیشه نیاز به برنامه ریزی مقدار مواد 

 ت برای شرکت هایی که تولید خود را دارند مفید باشد. از کنترل این ماژول ممکن اس :مدیریت طول عمر محصول

طراحی پروژه و کیفیت آن آغاز می شود و ختم به بهاء و هزینه های تولید می شود و استفاده از قطعات و مواد را 

 .بهینه می کند
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 برنامه ریزی کنید، بودجه  دگانبا تامین کنن این امکان را می دهد تا جلسات کاری را  :مدیریت ارتباط با تامین کننده

 .را محاسبه کنید، و صورتحساب تامین کنندگان را دریافت نمایید

 این ماژول یکی از مهمترین عملکردها را انجام می دهد، زیرا می تواند ارتباط بین  :مدیریت ارتباط با مشتری

 .متخصصان بازاریابی شرکت و مشتریان را برقرار کند

 شرکت متوسط، یک شرکت بزرگ یا شرکتی دارید که قصد دارید رشد و توسعه پیدا کند،  اگر یک :منابع انسانی

این ماژول به بخش منابع انسانی شما کمک خواهد کرد که اینکار را انجام دهد. در چنین شرکت هایی، به سختی می 

تماس افراد و دستمزد آن  توان همه کارکنان را در نظر گرفت. این ماژول شامل یک پایگاه داده با تمام اطالعات

 .هاست، و حضور و غیاب کارمندان و مشارکت آن ها در شرکت ردیابی می کند

 یک ماشین، بسیار دقیق تر از یک فرد عمل می کند که می تواند بهترین ابزار باشد برای مدیریت دارایی  :ماژول مالی

ها و بخش ها جمع آوری کرده، اطالعات را تجزیه  . همچنین تمام داده های مالی را از سایر ماژولبدهی و سرمایه، 

 .و تحلیل می کند و گزارش نهایی را ارائه می دهد
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 زیر سیستم حسابداری

 

 انواع سیستم حسابداری

آوری و سیستمی است که عملیات جمع  Accounting Information Systems(AIS)سیستم اطالعات حسابداری 

ها، اطالعات مورد استفاده دهد و پس از پردازش این دادههای مالی را طی فرایندهای حسابداری انجام میسازی دادهذخیره

کند. سیستم اطالعات حسابداری در گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و ...( تولید میگیرندگان سازمانی را )سرمایهتصمیم

 های راهبردیشان کمک کند. گیرندگان و مدیران سازمان را در برنامهتواند تصمیمنهایت با ارائه گزارشهای هوشمندانه مالی می

تواند فقط شامل چند صفحه کاغذ و کتابچه راهنمای کاربر مبتنی بر یک سیستم هرچند یک سیستم اطالعات حسابداری می

عنوان سیستمی پیچیده مبتنی بر قابلیتهای فناوری اطالعات و تم اطالعات حسابداری بهحسابداری ساده باشد، اما امروزه سیس

 . فرایندها و روشهای سنتی و پیشرفته حسابداری است

 

 :شوندمی تقسیم بخش سه به عملکرد براساس حسابداری اطالعاتی هایسیستم انواع

 عملکرد اطالعاتی 

آوری رویدادهای مالی زیرمجموعه این عملکرد باشد. جمعاطالعاتی می حسابداری، عملکرد مهم ترین عملکرد سیستم

گردد، که مبنای شروع عملیات حسابداری است. این عملکرد در قسمت حسابداری مالی مورد استفاده قرار محسوب می

 .گیردمی

 عملکرد کنترلی 

نمایند. این عملکرد در یستم اطالعاتی استفاده میشده در سریزی، از اطالعات جمع آوریدر این عملکرد، مدیران برای برنامه

 .گیردقسمت حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار می

 

 

 



  مالی جدیدسیستم های              

 

 

 اجزای سیستم حسابداری

: اندشده تشکیل جز سه از هاسیستم تمامی که نمود عنوان باید سوال این به جواب برای چیست؟ حسابداری سیستم اجزای

                  و بازخورد                                                                                                                     خروجی ، پردازش ورودی،

 ورودی 

گزارش برای پردازش و ارائه دریک سیستم حسابداری ثبت رویدادها بر اساس اسناد و مدارک اولیه، به عنوان داده های سیستم 

اولیه مانند: فاکتورها، رسیدهای دریافت و پرداخت، و سایر اسناد پولی، که در حسابداری حسابداری، به برخی اطالعات

 .شوند، موردنیاز استمیرویدادهای مالی نامیده

 پردازش 

این کار ازطریق  سری عملیات دارند که امروزهاطالعات ورودی برای ارائه خروجی سیستم حسابداری، نیاز به انجام یک

 .پذیردافزارهای حسابداری انجام میرمن

ها بر دارایی ها، بدهی ها، هزینه ها، درآمدها و حقوق صاحبان اسناد و مدارک اولیه پس از تجزیه و تحلیل، تاثیر آن - 1

روزنامه عمومی سرمایه موسسه، حسب مورد بصورت بدهکار و بستکار در برگه سند حسابداری ثبت و پس از آن به دفتر 

 .گرددمنتقل می

              شودهای مربوطه در دفتر کل منتقل میثبت های انجام شده در دفاتر روزنامه عمومی و اختصاصی به حساب -2

زمانی که حجم رویدادهای مالی مربوط به یک یا چند حساب دفتر کل زیاد باشد، برای داشتن اطالعات جزئی و تفضیلی  - 3

 .این حساب های دفتر کل، از دفاتر معین و یا کارت های معین استفاد می گرددهر یک از 

 خروجی 

نتیجه پردازش داده ها در یک سیستم حسابداری، ارائه اطالعات مالی و صورت های گزارش های مالی است. خروجی این 

داده خروجی نتیجه  تصمیم گیرندگان باشد سیستم باید قابل اتکا، به موقع، بادقت، مختصر و مفید و مرتبط با نوع تصمیم گیری

 د.گیرپردازش داده ورودی است و تایید صحت رویدادمالیِ ثبت شده در این مرحله صورت می
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       بازخورد   ▪

گردد. صحت ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و انتقال آن ها به دفتر کل در پایان هرماه با تهیه تراز آزمایشی تایید می

تراز آزمایشی به عنوان ستاده های سیستم حسابداری و مبنایی برای کنترل پردازش اطالعات به عنوان بازخورد مورد استفاده 

قرارگرفته و بر اساس آن برخی اطالعات استخراجی مجددا پس از تغییرات برای اصالح سیستم حسابداری به صورت داده 

    گردندهای جدید وارد سیستم حسابداری می

 

 اجزای سیستم کنترل داخلی حسابداری

های اقتصادی در مسیر رسیدن به اهداف، باید برای رویارویی با رویدادهای غیرمنتظره و پاسخگویی، از سیستم کنترل بنگاه

طور مستمر فعالیت خود را به صورت شود یک سازمان بهداخلی استفاده نمایند. به مجموع اقدامات متوالی که موجب می

 پنج دارای حسابداری داخلی کنترل سیستم .گویندصحیح، کارآمد و موثر انجام دهد، سیستم کنترل داخلی حسابداری می

 :عبارتنداز که باشدمی جز

 محیط کنترل - 1

در این نگرش محیط استقرار مدیر و کارکنان حسابداری کنترل . به عنوان کاربران سیستم اطالعات حسابداری کارکنان

شود، پس این سیستمِ کنترل تا حد زیادی موثر زیرا تمام اطالعات و اسناد مالی در این محیط نگهداری می شود،می

پرسنلی که موظف به استفاده از این سیستم ها میشوند باید شرایط احراز آن را داشته باشند و بتوانند به خوبی از  .باشدمی

تحصیالت مرتبط و بسیاری دیگر ویژه گی هایی هستند که کاربران این ان استفاده نمایند. دقت ، جزیی نگری ، عالقه ، 

 .باشند داشته باید حسابداری سیستم های اطالعاتی

 ها دستورالعمل و ها روش - 2

وری ، مدیریت ، ذخیره سازی و پردازش اطالعات تعریف آبرای پیاده سازی این سیستم ها فرایند های خاصی نظیر فرایند جمع 

 .باید کاربران استفاده کننده این فرایند ها را به خوبی شناخته و نسبت به آنها اشراف کافی داشته باشندمی شود که 

 

 

 



  مالی جدیدسیستم های              

 

 

 های کنترلیفعالیت -3

برای انجام فرآیندهای جمع  روش ها و دستورالعمل ها داده ها و اطالعات مالی مرتبط با سازمان و فرایندهای کسب و کار

گیری های منظم، پشتیبانای، حسابرسیهای دورهبه عملیاتی مانند کنترل. داده های مالی آوری، مدیریت و ذخیره سازی

 .گویندهای کنترلی میگردد، فعالیتافزار حسابداری که باعث اطمینان از روند حسابداری میاز نرم

 

 

 اطالعات و ارتباطات - 4

سیستم ها و شبکه های کامپیوتری که  فناوری اطالعاتزیرساخت . برنامه نرم فزاری جهت پردازش داده ها نرم افزار

ترین وظیفه حسابداری ارائه مهم دهند تا سیستم اطالعات حسابداری در اختیار افراد مرتبط قرار بگیردامکان می

ت چنین اطالعادسترسی گیرنده باشد. همباشد، اما میزان اطالعات باید متناسب با سطحاطالعات و گزارش به افراد می

 .موقع گزارش شود تا بتوان درصورت نقصان، به رفع آن پرداختباید به

برای پیاده سازی سیستم اطالعات حسابداری موسسات درخواست کننده باید سیستم شبکه هم در موسسه خود داشته  

پیاده سازی نرم  باشند . شبکه امکان تبادل اطالعات درون سازمان را بین افراد مرتبط فراهم میکند بدون سیستم شبکه

 . افزارهای حسابداری ناقص باقیمانده و با مشکل مواجه می شود

 

 نظارت - 5

 .مسائل امنیتی درون سیستم جهت حفاظت از داده و اطالعات مالی ایجاده شده کنترل های داخلی و اقدامات امنیتی

طور صحیح مورد عملکرد داخلی، به شود که مدیریت برای بررسی و ارزیابینظارت به مجموعه فرآیندهایی گفته می

هایی دهد. در حالت کلی، مدیریت باید توانایی شناسایی عدم موفقیت در کنترل را داشته باشد و تصمیماستفاده قرار می

 د.برای بهبود محیط انجام ده

اطالعات درون در مرحله نهایی هم باید سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در شرکت طوری باشند که حفاظت از  

شبکه به خوبی انجام شده و اطالعات در دسترس همگان قرار نگیرد و فقط افراد ذیربط امکان دسترسی به داده ها و 

 . نتایج ان را داشته باشند
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 وظایف سیستم اطالعاتی حسابداری

 سازی اطالعات یک سازمان با قابلیت بررسیجمع آوری و ذخیره -1

 منظور بهبود کیفیت و افزایش بازدهیگزارش به مدیران بهپردازش داده و ارائه  -2

 های داخلیطراحی کنترل -3

 

 های سیستم اطالعاتی حسابداریویژگی

 شناسایی سیستم حسابداری -1

 تجزیه و تحلیل، ارزشیابی سیستم حسابداری -2

 طراحی سیستم حسابداری -3

 اجرای سیستم حسابداری -4

 اطالعاتی حسابداریوارسی مسیرهای سیستم  -5

 داری سیستم حسابدارینگه -6

 

باشد. حال به مرور های اطالعاتی دستیابی به یک هدف مشترک، و موفقیت آن در رسیدن به هدف موردنظر میوظیفه سیستم

 :پردازیمرسانند میچهار ویژگی که سیستم را به هدف می

 .موقع و دردسترس باشداطالعات به - 1

 .استاندارد تهیه شود زماندر مدت - 2

 .توانایی مرتفع نمودن نیازهای اطالعاتی سازمان را داشته باشد - 3

 .کنندکان گرددموجب رضایت استفاده - 4
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 دسته بندی ها در سیستم های اطالعاتی حسابداری

  موسسه و بنگاه دسته اول چرخه درآمد بوده که هر فعالیت یا رویدادی مالی یا غیر مالی که به تولید درآمد در

 . اقتصادی منجر شود را گویند

  دسته دوم چرخه مخارج نامیده می شود هر چرخه درآمدی قطعا حاصل یک چرخه مخارج است هیچ سازمان

تواند درامد داشته باشد مگر آنکه مخارج یا هزینه در آن ایجاد شود . مثال سازمانی که از تولید کفش درآمد  قانونی نمی

ای تولید کفش هزینه ها و مخارجی نظیر خرید مواد اولیه ، حقوق کارکنان ، مالیات و غیره داشته و کسب کرده است بر

 . آنها را ثبت و نگهداری نموده است

  چرخه تولید دسته سوم این رویداد ها بوده و تولید فرایندی است که طی آن با صرف هزینه های مشخصی محصول

 . دساخته و از فروش آن درامد کسب می شو

  چرخه منابع انسانی یک جنبه مالی غیر مستقیم برای تولید و سازمان است . یعنی افراد انسانی در تولید محصول

نقش اساسی داشته و بدون انها تولیدی وجود نخواهد داشت . هزینه های دستمزد و بیمه و غیره این نیروی انسانی جزیی از 

 .چرخه منابع انسانی می باشد

چرخه تامین مالی بوده و در واقع هر فعالیتی  ءت و بنگاه اقتصادی برای انجام امور مختلف از جمله تولید جزتامین مالی شرک

 .که منجر به تامین پول برای شرکت گردد جزو این چرخه محسوب می شود

 

 مراحل پیاده سازی سیستم های اطالعاتی حسابداری

  کاری در پیاده سازی سیستم اطالعات حسابداری باید امکان بررسی های اولیه و زیر ساختی : قبل از انجام هر

سنجی انجام شود یعنی امکانات موجود برای یک چنین کاری در سازمان ارزیابی شده و اصال معلوم شود این کار شدنی 

پیاده سازی است یا خیر . مثال اینکه سازمان سرمایه کافی برای انجام این کار را دارد ؟ سیستم سخت افزاری شرکت برای 

مناسب است ؟ موسسه افرادی را دارد که بعد از پیاده سازی بتوانند از ان استفاده کنند و بسیاری مقدمات و سوالت دیگر 

 . که باید حتما پاسخ داده شود

  طراحی سیستم برای سازمان : طراحی باید با توجه به نیازهای بنگاه اقتصادی باشد و مواردی که باید در سیستم

  .جهت ثبت وجود داشته باشد تعیین می گرددحتما 
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  ماده نصب آآماده سازی سخت افزار ها :بعد از مرحله طراحی کلیه سخت افزارهایی که باید درگیر این کار باشند

 . شوند و نرم افزار مربوطه بر روی آنها نصب می گردد نرم افزارهای طراحی شده می

 ش قرار می گیرند : یعنی قبل از اینکه اطالعات از دفاتر کاغذی به طور در مرحله بعد این نرم افزارها مورد آزمای

زمایشی وارد شده و آزمون ها ی صحت عمل بر روی آن انجام آکامل وارد سیستم شوند بخشی از اطالعات به طور 

سناد و میگیرد تا از درست کار کردن آن اطمینان کامل حاصل شود چرا که داده های یک شرکت یکی از مهمترین ا

 . نها بوده و در صورت از بین رفتن می تواند حتی سبب ورشکستگی موسسه هم گرددآمدارک 

  ازمون نهایی سیستم پیاده سازی اطالعات : مرحله تست کیفیت نهایی بوده و بعد از این مرحله برای اجرایی شدن

 . برنامه اطمینان حاصل می شود

  دستورالعمل های مربوطه : برای کار با برنامه این مرحله باید انجام آموزش کاربران و توضیح روش های اجرایی و

موزش کافی نبینند صالحیت استفاده از آن را نخواهند آ می شود . کاربران کامپیوتر تا وقتی نسبت به استفاده از این برنامه

 . داشت

 فزارها نصب میگردد : در در نهایت بعد از طی مراحل فوق سیستم اطالعات حسابداری طراحی شده روی سخت ا

مرحله نصب کلیه اطالعات قبلی باید به نرم افزار جدید منتقل گردد این مرحله بسیار حساس بوده و کوچکترین اشتباه می 

 .تواند به از بین رفتن اطالعات منجر شود

ص و متبحر در این خصوص امکان سنجی ، طراحی ، نصب و استفاده از سیستم های اطالعات حسابداری باید توسط افراد متخص

صورت گیرد که البته کار ساده ای هم نبوده و نیازمند تخصص و تجربه است . صاحبان بنگاههای اقتصادی و مشاغل می توانند 

برای انجام این مهم در موسسات خود از شرکت های خدمات حسابداری و حسابرسی و مالی استفاده نمایند و البته در این 

  .عتبر مراجعه نمایندخصوص به موسسات م

 

 امنیت سیستم اطالعات حسابداری

امنیت به معنای حفاظت سیستمهای اطالعاتی در مقابل دسترسی افراد غیرمجاز به اطالعات یا خدمات است و اطالعات 

شود. به منظور تأمین نیازهای اطالعاتی جامعه، استفاده از سیستمهای شده را شامل میشده، در حال پردازش یا گزارشذخیره

نبال افزایش استفاده از این سیستمها و همچنین پیچیدگی و گسترش آنها، شرکتها داطالعات حسابداری در حال افزایش است. به
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رو هستند. مهمترین تهدید در رابطه با سیستمهای اطالعاتی، دسترسی افراد غیرمجاز به با مخاطراتی در مورد این سیستمها روبه

                                                 .                                                                                                                            تواند آن را انکار کنداطالعات است. امنیت کافی برای اطالعات موضوعی است که هیچ سازمانی نمی

شود. امنیت اطالعات حفاظت از سیستم اطالعاتی در مقابل خطرات و تهدیدهای موجود، در واقع امنیت اطالعات نامیده می 

  کارگیری فناوریدنبال پیشرفتهای گسترده در بهدر پردازش معامالت حسابداری، یک نگرانی و موضوع اساسی است. به

شده است. بیشتر این تهدیدها در اثر دستیابی و دسترسی افراد غیرمجاز به  ای برای مشکالت پرخطر ایجادکامپیوتر، زمینه

سه  .کندسیستمهاست. این تخلفات امنیتی میلیونها دالر برای شرکتها هزینه و تهدیدهای جدی برای امنیت سازمان ایجاد می

                                        .              روش برای امنیت سیستمهای اطالعات حسابداری در نظر گرفته شده است

 

امنیت فیزیکی: امنیت فیزیکی داراییها عنصری است که در هر سیستم حسابداری وجود دارد؛ مانند استقرار تجهیزات  -1 

شده و محدود کردن دسترسی به افراد مجاز و نصب قفلهای الزم بر روی کامپیوترهای شخصی و کامپیوتری در اتاقهای قفل

           .یگر تجهیزات کامپیوتری شرکتد

ها از طریق کامپیوتر و وسایل ارتباطی، سطح بعدی امنیت ها و برنامهامنیت دسترسی: دسترسی محدود و منطقی به داده - 2

محدود کردن  است. کاربران باید تنها اجازه دسترسی به اطالعاتی را داشته باشند که مجاز به استفاده از آنها هستند. سیستم برای

داند یا اختصاصی کاربر است، میان کاربران مجاز و غیرمجاز تفکیک قایل دسترسی باید بتواند با استفاده از آنچه تنها کاربر می

 .شود، که متداولترین روش به این منظور، استفاده از رمز عبور است

وسیله فراهم کردن برنامه جامع امنیتی است. ا و اطالعات بههها و اطالعات: روش امنیتی دیگر، ایجاد امنیت دادهامنیت داده - 3

ها دسترسی داشته باشد و چه اطالعاتی نیاز دارد، این ها و برنامهسازد که چه کسی ممکن است به دادهاین برنامه مشخص می

ی و اجرای برنامه امنیتی اطالعات در کدامیک از این سیستمها وجود دارد. مدیر ارشد سازمان باید مسئولیت طراحی، سرپرست

 .را بر عهده گیرد

شرکتها برای کاهش خطر ناکامی در انتقال اطالعات باید بر شبکه اطالعاتی خود نظارت و نقاط ضعف آن را شناسایی کنند، 

را نحوی طراحی کنند که توانایی پردازش اطالعات در اوج فعالیت شرکت پرونده پشتیبان نگهداری و شبکه اطالعاتی را به

 .یابدها و پشتیبانی اطالعات به حداقل ممکن کاهش میداشته باشد. همچنین، خطای انتقال اطالعات با رمزگذاری داده
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 مودار خصوصیات کیفی اطالعات حسابدارین

 

تاثیر شود که در تصمیم گیری سهامداران برون سازمانی نسبت به رویدادهای سازمان به اطالعاتی گفته می: بودن مربوط ▪

  .گذاردمی

و  از اشتباه عاری که اتکاستقابل اطالعاتی . اتکا باشد قابل مفید باشد باید همچنین اطالعات اینکه برایاتکا بودن:  قابل ▪

 قابل معقول ایهگون یا به است آن بیان مدعی باشد که چیزی آن معرف طور صادقانه باشد و به بااهمیت جانبدارانه تمایالت

  کند. رود بیانانتظار می

های قبل و واحدهای مشابه قابل مقایسه باشد و برای صورت مالی یک شرکت باید با صورت مالی سال: بودن مقایسه قابل ▪

 .های حسابداری و افشای مناسب رویه و ارقام مقایسه موردنیاز استتحقق این امر رعایت ثبات رویه در روش

اطالعات صورت مالی باید قابل فهم باشد. قابل فهم بودن اطالعات یعنی اقالم به صورت درست ادغام و : بودن فهم قابل ▪

های تجاری طبقه بندی شوند و توان استفاده کنندگان از صورت مالی در آگاهی باید در حد و اندازه معقولی نسبت به فعالیت

 .و حسابداری باشد

 

 

https://www.fardadgroup.com/wp-content/uploads/2021/11/sample-chart-of-quality-characteristics-of-accounting-information.jpg
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 نرم افزار حسابداری خوبهای یک ترین ویژگیمهم

 :ارائه گزارش های مالی کاربردی و دقیق -1

ترین ویژگی های یک نرم افزار حسابداری خوب است. های مالی کاربردی و دقیق و تجزیه و تحلیل آنها جزو اصلیگزارش

حسابداری باید بتواند گزارش های کند. بعالوه نرم افزار این ویژگی به شما در برنامه ریزی و رسیدن به اهدافتان کمک می

حقوق کارکنان و گزارش خرید  و بیمه قانونی مورد نیاز سازمان را نیز ارایه کند. گزارش های مالیات بر ارزش افزوده، مالیات

 .ها هستندو فروش فصلی از این دست گزارش

ها، درآمد و ها، بدهیدریافت، موجودی، داراییاین نرم افزار باید راهی برای وارد کردن بدهی های حساب، مطالبات قابل 

به خوبی این کار را انجام  نرم افزار حسابداری ابری و تحت وب هزینه ها و غیره با یک رابط یکپارچه فراهم کند. یک

 .دهدمی

 

 :رابط کاربری ساده و قوی -2

برای بررسی .با محیط گرافیکی ساده، قوی و کاربر پسند، کار با نرم افزار را آسان خواهد کرد نرم افزار حسابداری یک

کنیم وقتی در حال تحقیق افزار حسابداری خوب حتماً محیط کاربری آن را بررسی کنید. اکیدا توصیه میژگی های یک نرموی

در مورد نرم افزارهای حسابداری هستید، حتما قبل خرید دمو آنها را امتحان کنید. در واقع ارایه دموی آزمایشی و رایگان یکی 

 .ری قوی و مطمئن استاز نشانه های یک نرم افزار حسابدا

 

 :سایر نرم افزارهای مدیریتی یکپارچه با-3

افزارهای مدیریتی اشاره کرد. نرم توان به یکپارچه بودن آن با و سایر نرمهای یک نرم افزار حسابداری خوب میاز ویژگی

کنند. ابری و یکپارچه بودن نرم افزارهای توانند کل سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی را تجمیع افزارهای آنالین و یکپارچه می

 .کندمدیریتی کار را برای مدیریت سازمان آسان می

 

https://www.hoofer.cloud/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%88%d8%a8/
https://www.hoofer.cloud/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%88%d8%a8/
https://www.hoofer.cloud/
https://www.hoofer.cloud/
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 :روزرسانیقابلیت ارتقاء و به -4

های به موقع، نرم افزار شما از اکثر تهدیدات و اشکاالت احتمالی در امان است. همچنین برای همگام شدن با روزرسانیبا به

الگوهای حسابداری و غیره، نرم افزار شما باید تواناتر و مجهزتر شود. این امر تنها  بیمه و سایر قوانین  تغییرات قوانین مالیاتی،

 .پذیر استروزرسانی مناسب امکانبا ارتقا و به

 

 :متناسب با نوع کسب و کار و نیازهای حسابداری آن -5

متناسب با نیازهای کسب باشد. در واقع محیط و است که  یکی دیگر از ویژگی های یک نرم افزار حسابداری خوب این

امکانات نرم افزار حسابداری باید انعطاف پذیر و پویا باشد. یعنی سیستم حسابداری باید متناسب با نیازهای کاربر و نوع کسب 

 .و کار و نیازهای حسابداری آن تنظیم شود

 

 :پشتیبانی و خدمات پس از فروش -6

دهد. پشتیبانی و دهنده نرم افزار حسابداری، خدمات و پشتیبانی پس از فروش عالی ارایه میارائهکه  شودباید اطمینان حاصل 

 .گرددکند مشکل رفع کمک میبه سرعت  خدمات پس از فروش خوب در صورت بروز مشکل 

 

 امنیت باال -7

افزار حسابداری، توانایی های بموقع نرمروزرسانیشود. بهترین اولویت در بین مشاغل در نظر گرفته میامنیت داده به عنوان مهم

کند. در انتخاب نرم افزار حسابداری وکار کمک میها و آرامش خاطر کسبذخیره سازی و پشتیبان گیری به بهبود امنیت داده

 داشته باشید. آنالین به این نکته توجه 
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 سرعت خوب -8

کند. ها را فراهم مییک سیستم حسابداری، با درنظر گرفتن الگوهای سفارشی برای کاربران امکان ورود سریع و دقیق داده

سرعت اطالعات را تولید کند.  افزار حسابداری خوب این است که پس از ثبت معامالت، بههای یک نرمبنابراین، از ویژگی

 .باید بتواند به طور خودکار گزارش دهدهمچنین 

 

 زیر سیستم دریافت و پرداخت

حسابداری دریافت و پرداخت به تمامی عملیاتی اطالق می شود که در آن حسابهای بانکی ،صندوق و تنخواه گردان های 

حسابداری دریافت و پرداخت  مربوط به کسب و کار در آن درگیر بوده و یا به نوعی مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع ما در

 یک طرف آن حسابهای بانکی،صندوق و تنخواه گردان ها را داریم.

تمامی ورودی ها و خروجی های مربوط به اینها در حسابداری دریافت و پرداخت مدیریت می شود و ثبت و ضبط می گردد.هر 

یات دریافت و پرداخت متفاوتی می باشند و باید به کدام از آیتم های حسابهای بانکی،صندوق ها و تنخواه گردان دارایی عمل

 .این عملیات و حسابداری آنها آشنا باشیم 

 .وجه نقد: عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانکها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی

ت با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از جریان وجه نقد: عبارت است از افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشی ازمعامال

 شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها. 

 نقدینگی یک شرکت، توانایی تامین وجه نقد در صورت نیاز است.

کاملترین تعریف وجه نقد از لحاظ حسابداری عبارتست از: آنچه که اگر به بانک ارائه شود معادل ارزش اسمی آن، بدون قید 

 شرط و فورا توسط بانک پرداخت گردد.و 

  وجوه در راه -تنخواه گردان -موجودی نزد بانکها  - موجودی صندوق عبارت است از: موجودی نقد

 ناپذیر ، مورد توجه تمامی شرکت ها است که در صورت نبود آن، مروزه، وجه نقد به عنوان یک ضرورت اجتنابا •

قادر به ادامه حیات اقتصادی خود نیستند . در واقع، وجه نقد سیال ترین و بهترین دارایی شرکت است، که اگر به 
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های بزرگی در شرکت خواهد شد و اگر بدون مهارت و برنامه ریزی نشده خوبی مدیریت شود، منجر به موفقیت

 د. مدیریت شود، چه بسا ، موجبات ورشکستگی شرکت را نیز فراهم آور

وجه نقد برای عملیات روزانه شرکت دارای اهمیت حیاتی است. از آنجایی که بخشی از داراییهای شرکت که به  •

شکل وجه نقد نگهداری میشود بسیار اندک بوده و اغلب بین یک تا سه درصد داراییهای را تشکیل میدهد، مدیریت 

 نع شدن از تنبل ماندن وجوه، بسیار حساس و دشوار است. کارآمد وجوه نقد، به ویژه از نظر حل نیازهای نقدینگی و ما

حد بهینه و مطلوب نقدینگی چقدر است؟ یعنی چقدر باید باشد که میزان آن نه بیش از حد نیاز باشد :مدیریت نقدینگی

 که در هر دو حالت شرکت متضرر میشود.  ونه کمتر که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه نشود

 برای تعیین نقطه بهینه نقدینگی باید به دو عامل اساسی و عمده توجه کافی شود:  •

 رکت حداقل به چه مقدار وجه نقد برای پرداخت های خود نیاز دارد ؟ ش

  شود؟ گذاری سرمایه چگونه باالتر بازده به رسیدن برای و ؟ است چقدر نیاز بر مازاد مبلغ 

 سه انگیزه برای نگهداری وجه نقد

  انگیزه معامالتی: -1 

گذارند و از ها ، همیشه باید توازن نقدینگی خود را حفظ کنند، چون مبالغ پرداختی تاثیر منفی روی نقدینگی میشرکت 

ها همیشه باید حداقل مقدار وجه نقد را نزد خود نگهدارند، طرفی دریافتها نیز تاثیر مثبت بر وجه نقد دارند، بنابراین شرکت

 گویند. را پوشش دهند، که به این امر توازن معامالت میتا بتوانند با آن عملیات روزانه 

 انگیزه احتیاطی: -2 •

ها باید ها و موسسات قابل پیش بینی و کنترل نیست، بنابراین شرکتچون ورود و خروج نقدینگی همیشه در شرکت 

رتکب اشتباه شده باشند، همواره مقداری وجه نقد برای موارد اتفاقی وبرای مواقعی که در پیش بینی و برنامه ریزی م

شود. هر قدر احتمال گویند، از این وجوه در مواقع اضطراری استفاده مینگهدارند که به این حساب، ذخیره احتیاطی می

 کت باید وجه نقد بیشتری نگهدارد.روی دادن این گونه حوادث بیشتر باشد، شر
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 انگیزه سفته بازی:  -3 •

زنی و تخفیفات  چانه محاسن و مزایا از بتوانند تا باشند داشته دسترس در ای توجه قابل نقد وجه باید ها شرکت مواقع بعضی  

شود، به مانده سفته و بهره برداری از فرصتهای پر سودی که پیش می آیداستفاده کنند . وجوهی که بدین منظور نگهداری می

 بازی شهرت دارد.

 

گیرد لیکن پرداخت هزینه های جزئی و آنی به جهت تسریع درکار برمبنای این کلیه پرداختهای شرکت توسط بانک انجام می

شود انجام خواهد گرفت بدین منظور مبلغ مشخصی تحت عنوان آیین نامه و از محل تنخواه گردان که به همین منظور ایجاد می

 د تا فرآیند مورد نظر تحقق یابد.تنخواه گردان در اختیار فرد معینی تحت عنوان تنخواه داریا کارپرداز قرار می گیر

تنخواه گردان: عبارت است از وجهی با سقف معین و ثابت که جهت پرداخت هزینه های جزئی و آنی در دوره مالی، پس 

 ازتائید هیئت مدیره و به صورت چک از حساب بانکی شرکت در اختیار تنخواه دار قرار داده می شود.

 برای  از کلیه هزینه های ضروری و فوری که امکان و لزوم پرداخت از طریق صدور چک هزینه های جزئی و آنی: عبارت است

 .ندارد وجود آنها

 

 تعیین سقف مبلغ تنخواه گردان

 سال هر ابتدای در میزان سقف مبلغ تنخواه گردان بنا به درخواست تنخواه دار با ارائه دالیل توجیهی وتصویب هیئت مدیره

 :گیرد قرار توجه مورد باید ذیل موارد گردان تنخواه مبلغ سقف میزان تعیین در.گردد می تعیین

 متوسط هزینه های جزئی و آنی روزانه یا هفتگی در دوره مالی. - الف

 برآورد مدت زمان ترمیم تنخواه گردان. -ب 

 

در محل مناسبی وجوه تنخواه گردان متعلق به شرکت بوده و نباید تصرف شخصی در آن صورت گیرد.وجوه مذکور باید 

 در دفتر کار تنخواه دار، موجود و آماده باشد.
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تنخواه دار ، خود مسئول هزینه و یا خریدهای مربوطه بوده و مسئولیت صحت و سقم عملیات و هرگونه کسری وجه نیز  

 بر عهده وی می باشد .

 

ا به تفکیک عوامل هزینه، طبقه بندی و فرم تنخواه دار می بایست اسناد هزینه کرد خود ر نحوه ارائه اسناد تنخواه گردان:

صورت هزینه از محل تنخواه گردان که به به تائید مدیر عامل رسیده را به همراه مدارک و مستندات مربوطه ، جهت رسیدگی 

 و تأمین مالی مجدد، تحویل واحد مالی نماید.

 

وجوه تنخواه گردان را به عهده داشته و تنخواه دار نیز واحد مالی مسئولیت نظارت بر نحوه گردش  نظارت بر تنخواه گردان:

می بایست در صورت درخواست واحد مالی، مدارک تنخواه گردان به همراه گزارش مانده وجه در اختیار را جهت کنترل و 

 شمارش تحویل واحد مالی نمایند. امور مالی نمی تواند خود دارنده تنخواه گردان باشد.

 

گردان:مبالغ تنخواه گردان می بایست در پایان هر سال مالی به طور کامل تسویه و مانده وجوه آن به تسویه حساب تنخواه 

حساب شرکت واریز شده و فیش بانکی  مربوطه به واحد مالی ارسال گردد.تبصره: در صورت ضرورت و نیاز شرکت و تأیید 

 زد وی باقی بماند.مدیرعامل، مانده وجوه نزد تنخواه دار می تواند در پایان سال ن

 

 کنترل داخلی پرداختهای نقدی

عبارتند از کلیه روش ها و رویه هایی که توسط مدیریت وضع می شوند. بدین منظور که تا آنجا که ممکن است اطمینان 

حاصل گردد که دارایی ها حفاظت می شوند، بدهی ها به موقع پرداخت می شوند و ثبت حساب ها صحیح و قابل اعتماد 

 .است

 

 :است بخش دو شامل  ارکان سازمانی واحدهای اقتصادی

الف: ارکان تصمیم گیری شامل مجمع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای تجاری و هیات امنا و شوراهای عالی در مورد 

 موسسات و سازمان های وابسته
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 ب: ارکان اجرایی شامل هیات مدیره ، مدیران و کارکنان

 

 اقتصادینقش کنترل ها در هر واحد 

شی تعیین شده به وسیله آنان توسط ارکان اجرایی م خط اجرای صحت به نسبت بتوانند گیری تصمیم ارکان اینکه  الزمه

 .است  اطمینان حاصل نمایند استفاده از کنترل

 

 کنترل های حاکم در واحد اقتصادی

 الف: کنترل های از خارج

شامل آن کنترل هایی که از جانب مراجع خارجی یعنی دولت و قانون گذار بر هر واحد اقتصادی اعمال می شوند مانند الزام 

 اداره جانب از شده تعیین استانداردهای رعایت لزوم – مالیاتی اظهارنامه ارائه به واحد الزام –واحد اقتصادی به نگهداری دفاتر 

 رسیدگی مسوول تنها ایندو و باشد نمی حسابرس و حسابدار وظیفه ها کنترل این کفایت به رسیدگی که است بدیهی. استاندارد

 .باشند که دارای تاثیرات مالی هستند می ها کنترل از دسته آن صحت به

 ب: کنترل های داخلی

که ممکن است اطمینان عبارتند از کلیه روش ها و رویه هایی که توسط مدیریت وضع می شوند. بدین منظور که تا آنجا 

حاصل گردد که دارایی ها حفاظت می شوند، بدهی ها به موقع پرداخت می شوند و ثبت حساب ها صحیح و قابل اعتماد 

 .است

 :انواع کنترل های داخلی عبارتند از

مستقیمی در صورت کنترل های عملیاتی : آن دسته از کنترل هایی هستند که اصوال مربوط به امول مالی نیستند و هیچ تاثیر 

 … و انبارداری نحوه ، استخدام نحوه مانند ندارند مالی  های

کنترل های مالی : آن دسته از کنترل هایی که از طریق آنان مدیریت می تواند نسبت به صحت حسابها و تنظیم صورتهای مالی 

 .اطمینان حاصل کند

 

 تقسیم بندی کنترل های داخلی مالی

عبارت است از حداقل کنترل های داخلی الزم جهت فعالیت های مالی یک واحد نظیر نگهداری اسناد  الف: کنترل های پایه :

 :و دفاتر الزم جهت فعالیت های اقتصادی که می باید بدون توجه به حجم فعالیت های هر واحد اقتصادی رعایت شود مانند
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 ستفادهاستفاده از شماره سریال چاپی برای فاکتورها و فرم های مورد ا -

 .معین دفاتر با ها حساب این مرتب مقابله و( …نگهدای حساب های کنترل )مانند کنترل موجودی ساخته شده .  -

 .مشاهده عینی دارایی های ثبت شده در فواصل زمانی مناسب -

 (بررسی اجمالی دفاتر و سوابق و حساب ها )مانند مانده بستانکار یک حساب هزینه در دفاتر معین -

 .آزمایش محاسبات و صحت مدارک معامالت پس از وقوع و قبل از ثبت در دفاتر -

 استخراج تراز آزمایشی دوره ای -

 

ب: کنترل های انضباطی : آن دسته از کنترل هایی می باشند که توسط مدیران به منظور حصول اطمینان نسبت به صحت اجرای 

 :مورد اجرا گذاشته می شوند. این کنترل ها عبارتند از کنترل های پایه و حفاظت از دارایی ها تنظیم و به

کنترل های سرپرستی : یعنی بررسی و آزمایش کنترل های پایه انجام شده توسط مقام مسئولی مستقل از تهیه کنندگان کنترل 

عموالت توسط های پایه مانند تهیه صورتهای مغایرت بانکی توسط فردی غیر از مسئول نگهداری دفتر بانک و صندوق که م

 .یردپذسرپرستان قسمت های مربوطه انجام می 

 

کنترل های حفاظتی : کنترل هایی که به منظور حفظ دارایی ها به کار گرفته می شود تا از وارد آمدن خسارت جلوگیری شود. 

کت یا جلوگیری از تردد مانند جلوگیری از دسترسی افراد غیر مسئول به اسناد و مدارک مالی مانند اوراق سهام و اوراق مشار

 .افراد غیر مسئول به انبار موجودی کاال

تقسیم وظایف : عبارتست از تقسیم وظایف بین کارکنان به نحوی که هیچ کس مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا 

 .ثار آن نخواهد بودانتها به عهده نداشته باشد. بدین ترتیب در صورت اشتباه شخص مسئول قادر به از بین بردن آ

 

 کنترل موجودی های نقدی

 

هدف اصلی از رسیدگیهای حسابرس به موجودیهای نقدی این است که مطمئن شود تا اوالً مانده های موجودیهای نقدی 

اصوالً وجوه نقد جزو آن دسته .صندوق و بانک مندرج در صورتهای مالی وجود و در اختیار و تحت کنترل شرکت می باشد

 .استفاده کنندگان را به خود جلب می کند یدارائیهایی است که بعلت دسترسی آسان ، بیشترین توجه سواز 

کنترل داخلی موجودیهای نقدی شامل دریافت ها و پرداختهای نقدی ، واریز آن به حساب بانکی ، صدور و امضاء چکهای 

 .حسابهای خصوصاً در مؤسسات بزرگ یک نفر نباشد بانکی ، سپرده های بانکی سرمایه گذاری وجوه مازاد بر احتیاج و
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 :دریافت توسط ماشین های دریافت دریافت نقدی

 .کلیه نوارهای داخلی ماشین فقط نزد اشخاص مسئول و شخصی مانند حسابداری باشد -

مدیر مسئول برساند و در  اگر فروشنده مبلغی را به اشتباه وارد کرد باید موارد رسید مربوط را به موقع و بالفاصله به امضاء -

 .دهد تحویل صندوق در  اخر وقت کار خود جزو پولهای موجود

 .برگشت جنس باید جدا از مسئولین ماشین های دریافت باشد و صندوق دار هیچ وجهی را نباید پرداخت کند -

 .مسئول ماشین حتما باید در یک نوبت کار، یک نفر باشد -

 

 پرداخت مرتبط با تفصیلی حسابهای بانکیعملیات حسابداری دریافت و 

حسابهای بانکی شما باید با جزئیات تمام در خزانه داری یا واحد دریافت و پرداخت نگهداری شود.اطالعات بانک با نام بانک 

و شعبه آن،شماره حساب،نام صاحب حساب یا افتتاح کننده حساب،نوع حساب و شرایط برداشت باید در این اطالعات باید 

گهداری گردد.پس ما از این اطالعات به عنوان اطالعات پایه دریافت و پرداخت برای ثبت تمامی رویدادهای حسابداری ن

 .مرتبط با واحد دریافت و پرداخت نیاز داریم

 :چه زمانی از حساب بانکی استفاده می کنیم؟ما زمانی از حساب بانکی استفاده می کنیم که اتفاقات زیر روی داده باشد

 اریزی به حساب بانکی صورت گرفته باشدو .1

 از حساب بانکی برداشتی صورت گرفته باشد .2

 چکی از حساب بانکی صادر شده باشد .3

 چک مشتریان به حساب بانکی واگذار شده باشد .4

با رویدادهای فوق حسابداری دریافت و پرداخت درگیر ماجرا شده و از آن استفاده می گردد.هر کدام از رویدادهای 

ری فوق دارای سند حسابداری است و ما باید ثبت های حسابداری مربوطه را از طریق اطالعات دریافت و پرداخت حسابدا

 :صادر و به واحد حسابداری ارسال نمائیم.ثبت های مربوط به هرکدام از رویدادهای دریافت و پرداخت به شرح زیر می باشد

 سند حسابداری واریز به حساب بانکی  ● 



  مالی جدیدسیستم های              

 

 

واریزی به حساب بانکی شما صورت بگیرد باید منبع آن را مشخص نمائید.منبع یعنی اینکه مبلغ واریزی بابت چه اگر یک 

 :چیزی بوده است.اگر واریزی بابت فروش کاال یا خدمات بوده است ثبت زیر برای آن صادر میگردد

 بستانکار  مشتری تفکیک به  افتنی/ فروشدری حسابهای/   بدهکار     بانکی حساب تفکیک به    موجودی بانکهای ریالی

ل موجودی بدهکار می گردد. برای حساب بستانکار یا مقاب حساب موجودی بانک های ریالی پس با واریز حساب بانکی

   .حساب های بانکی شما باید به بابت واریز دقت نمائید

 

 سند حسابداری برداشت از حساب بانکی ●

هماطور که در باال اشاره شد یکی از عملیات مربوط به حساب بانکی برداشت از حساب بانکی است که دارای سند حسابداری 

 :کنیم و ثبت حسابداری آن به شرح زیر می باشد می است و ما از آن در حسابداری دریافت و پرداخت استفاده

   کاربستان    بانکی حساب تفکیک به     ریالی های بانک موجودی/   بدهکار     هزینه مرکز تفکیک به   بابت هزینه

 چکی از حساب بانکی صادر شده باشد ●

بلندمدت استفاده می شود و چون این چک قرار در این رویداد برای جبران تعهدات کسب و کار، از چک های کوتاه مدت و 

هست از یک حساب بانکی پرداخت گردد جزو عملیات حسابداری دریافت و پرداخت می باشد و ثبت حسابداری آن به شرح 

 :زیر می باشد

 حساب تفکیک به     (بلندمدت یا مدت کوتاه)اسنادپرداختنی/   بدهکار     هزینه مرکز تفکیک به   بابت هزینه

 تانکاربس    بانکی

 

 چک مشتریان به حساب بانکی واگذار شده باشد  ●

فتد که ما یک چکی از مشتری دریافت کنیم و در زمان سررسید چک بخواهیم آن را به حساب ا این رویداد زمانی اتفاق می

این عملیات دریافت و پرداخت، بانکی خود واگذار نمائیم.در این صورت ما باید آن را در دفتر چک مربوط ثبت کرده و برای 

 :آن به شرح زیر می باشد ثبت های حسابداری سند حسابداری صادر کنیم که
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https://www.chaabok.com/1397/09/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA/
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 بستانکار    مقابل طرف تفکیک به   دریافتنی اسناد/   بدهکار     بانکی حساب تفکیک به   اسناد در جریان وصول

های دریافتنی نزد صندوق هم استفاده می شود که  البته در برخی از شرکت ها به جای اسناد دریافتنی از سرفصل حساب چک

 .تفاوتی نمی کند.همچنین اسناد تجاری و غیرتجاری هم با توجه نوع رویداد حسابداری ،قابل استفاده می باشد

در صورتی که چک واگذار شده به بانک وصول شود یعنی مبلغ تعیین شده در آن به حساب بانکی واریز گردد در این صورت 

 به   وصول جریان در اسناد/   بدهکار     انکیب حساب تفکیک به   ی زیر صادر می گردد: موجودی بانک های ریالیثبت ها

 بستانکار    بانکی حسابهای تفکیک

در صورتی که چک واگذار شده به بانک واخواست شود یا اینکه برگشت بخورد در این صورت ثبت های زیر صادر می 

 :گردد

   بستانکار    به تفکیک حسابهای بانکی   وصول جریان در اسناد/   بدهکار     مقابل طرف تفکیک به   شدهاسناد واخواست 

چهار رویداد مهم مربوط به حسابهای بانکی را شرح دادیم هر چند رویدادهای دیگری هم برای حسابهای بانکی وجود دارد 

 .زیادی ندارند تفاوتهمانند دریافت تسهیالت،ضمانت نامه های بانکی که زیاد 

  

 عملیات حسابداری دریافت و پرداخت مرتبط با تفصیلی صندوق

تفصیلی صندوق هم دارای عملیات حسابداری دریافت و پرداخت است و نیاز هست تا به این عملیات حسابداری آشنا 

 :باشیم.مهترین منشا این عملیات به شرح زیر می باشد

 وجه نقد .1

 دریافت چک .2

 خرج کردن چک .3

 پرداخت وجه نقد .4

 استرداد چک .5
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 دریافت وجه نقد توسط صندوق 

تمامی مبالغی که بصورت نقد به واحد دریافت و پرداخت تحویل داده می شود مربوط به عملیات حسابداری دریافت و پرداخت 

 :بوده و ثبت های حسابداری آن به شرح زیر می باشد

 بستانکار    مقابل طرف تفکیک به   نقد وجه بابت/   بدهکار     صندوق تفکیک به   صندوق ریالی

 خدمات یا کاال فروش از ناشی نقد وجه هست ممکن مثال.باشد می نقد وجه تحویل عامل همان بابت وجه نقد در این قسمت

 سپس و شده شناسایی نقد وجه ایجاد عامل باید بنابراین.شرکت های هزینه یا و شرکت گردان تنخواه استرداد از ناشی یا باشد

 .گردد بستانکار

 

 دریافت چک توسط صندوق 

در این رویداد ما چکی را از طرف حساب های خود دریافت کرده و در صندوق شرکت نگهداری می کنیم.این یک عملیات 

حسابداری دریافت و پرداخت بوده و باید برای آن ثبت حسابداری صورت گیرد.ثبت حسابداری مربوط به دریافت چک به 

 :زیر باید در دفاتر حسابداری شرکت صادر گردد شرح

 حساب هر یا)دریافتنی حسابهای/   بدهکار     مقابل طرف تفکیک به   چک های دریافتنی نزد صندوق)اسناد دریافتنی(

 بستانکار    مقابل طرف تفکیک به   (دیگری

است و مرتبط با واحد دریافت و پرداخت می  همان طور که مشاهده می نمائید این رویداد حسابداری دارای سند حسابداری

 .باشد و خزانه دار شرکت باید آمار و اطالعات این نوع اسناد را داشته باشد

 

 خرج کردن چک دریافتی 

این رویداد زمانی اتفاق میفتد که شما بخواهید چک های دریافتی از طرف حسابهای خود را به بستانکاران کسب و کار خود 

خرج کردن  برای ایفای تعهدات بستانکاران خود از چک های موجود در صندوق استفاده نمائید اصطالحا به آنبدهید.اگر شما 

 این و شود صادر حسابداری سند آن برای باید و است پرداخت و دریافت حسابداری عملیات یک که گردد می اطالق چک

 به   د صندوقنز دریافتنی های چک/   بدهکار     مقابل طرف تفکیک به   پرداختنی حسابهای: باشد می زیر شرح به سند

 بستانکار   صندوق تفکیک
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خرج کردن چک دریافتی هم یک نوع عملیات حسابداری دریافت و پرداخت هست و نیاز هست برای آن سند حسابداری 

 .صادر گردد و یکی از ثبت های متداول حسابداری می باشد و الزم هست به آن تسلط داشته باشید

 

 پرداخت وجه نقد 

یکی دیگر از رویدادهای حسابداری مرتبط به دریافت و پرداخت، پرداخت وجه نقد از صندوق می باشد.معموال برای پرداخت 

های کوچک از وجه نقد صندوق استفاده می شود.مثال برای پرداخت کرایه آژانس از موجودی نقد در صندوق استفاده می 

هزینه های پذیرایی از موجودی نقد صندوق استفاده می شود.چون موجودی نقد نزد صندوق زیاد شود.یا اینکه برای پرداخت 

 .نیست بنابراین خیلی برای پرداخت های بزرگ نمی توان از آن استفاده کرد

واقع به حساب توجه داشته باشید وجوه نقد نزد صندوق اگر به ارقام معناداری برسد،باید آن را به حساب بانکی منتقل نمائیم .در 

بانکی واریز کنیم از این رو این هم یک رویداد حسابداری است برای صندوق و حساب بانکی.برای صندوق جزو پرداخت 

 .وجه نقد محسوب شده و برای حساب بانکی جزو دریافت وجه نقد می باشد

تی که مربوط به هزینه ها باشد به عملیات حسابداری دریافت و پرداخت مربوط به پرداخت وجه نقد از طریق صندوق در صور

 که صورتی در بستانکار   صندوق تفکیک به صندوق/   بدهکار     مرکز تفکیک به  شرح زیر می باشد: هزینه)مربوطه(

 موجودی: میگردد صادر زیر حسابداری های ثبت صورت این در باشد بانکی های حساب به واریز بابت نقد وجه پرداخت

 جزو هم فوق رویدادهای بستانکار   صندوق تفکیک به صندوق/   ربدهکا    بانکی حساب تفکیک به  ریالی بانکهای

  است. حسابداری های ثبت متداولترین

 استرداد چک

اگر شما چکی را به طرف حسابها پرداخت کرده اید یا اینکه از آنها دریافت نموده اید، به هر دلیلی به شما عودت داده شود،در 

رویداد حسابداری بوده و در عملیات حسابداری دریافت و پرداخت برای آنها ثبت حسابداری وجود دارد و باید این صورت 

 .در دفاتر حسابداری شرکت ثبت و ضبط گردند

 :ثبت های حسابداری مربوط به استرداد چک های پرداختی به شرح زیر می باشد
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 های ثبت بستانکار   بانکی حساب تفکیک به   سابهای پرداختنیح/   بدهکار    مقابل طرف تفکیک به  اسناد پرداختنی

 بدهکار    مقابل طرف تفکیک به  دریافتنی حسابهای: باشد می زیر شرح به دریافتنی های چک استرداد به مربوط حسابداری

 . بستانکار   بانکی حساب تفکیک به  نی نزد صندوقدریافت های چک /

استرداد چک عمدتا به دلیل عدم تامین موجودی توسط صادرکننده چک و یا اشکال در ذکر این نکته ضروری هست که 

محتوای چک صادر شده مسترد می گردد و معموال هم چک جایگزین دریافت یا پرداخت می شود و یا اینکه معادل مبلغ 

 .چک ،وجه نقد داده می شود

  

 زیر سیستم بودجه و تامین اعتبار

  بودجه واژه 

شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری ( یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطالق می Bougetواژه بوژت ) 

می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس 

و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج 

نامیده می شد. به تدریج معنی اصطالح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات  Budgetعرضه می داشته است در انگلیس 

در انگلیسی و “ تباج”آن شد. بعدا که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است, این صورت بنام 

 بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد. 

قبل از انقالب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین 

یز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه ن

 . شد

 در سطح کالنتعاریف بودجه 

 در اقتصادی های نظریه از متاثر  نیز تعاریف  این. است شده ارائه  دیدگاهها, نظریه ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه

شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و فرهنگی بوده  تاثیر تحت نیز دولت زمینه در موجود دیدگاههای و است بوده دولت مورد

است. در یک بررسی کلی می توان گفت نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و 
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ی و مالی درآمده توسعه دولت و جامعه, مراحل و تحوالت مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فن

است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولت و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای 

دولت, عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده و از دهه سوم قرن میالدی به علت رواج اقتصاد کینزی که دولت را به مداخله در فعالیت 

نمود, بودجه دولتی به عنوان ابزار اقتصادی و مالی, عالوه بر نقش های اری اجتماعی تشویق و ترغیب میگذاقتصادی و سرمایه

های اقتصادی و مالی را نیز بر عهده گرفت و باالخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و سیاسی, نقش

های مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطالعاتی امروزه, بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روش

نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه عالوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی, نقش حساس 

ی سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ریزیهاریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامهو مهم برنامه

جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و 

فرهنگی بیانجامد, مهمترین عامل در وقوع این امور, گزینش درست اهداف, استراتژی ها و نهایتاً رسالت های سیستم برنامه ها 

 ه است. وطرحهای بودج

چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام مفاهیم 

آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد، کار دشواری است. دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف زمانمند و مکانمنداند و به همین 

کان های متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده است. تعریف های زیادی برای بودجه شده است که به چند خاطر در زمان ها و م

 نمونه از آن به شرح زیر اشاره می شود:

 .است دولت خرج و دخل بودجه        ·

 ولت. د های هزینه و درامدها به مربوط است مالی سند یک بودجه        ·

قوقی مالی ایران به عمل آمده است در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب ح نظام در بودجه از که قانونی تعریف اولین   ·

بودجه دولت سندی است که معامالت دخل و خرج مملکتی »شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است:  1289سال 

از یک سال شمسی  عبارت که گویند می مالی سنه را مزبور مدت. گردد می  برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب

 «. است
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 آمده چنین که شود می مربوط شمسی 1312 اسفند 16 مصوب عمومی محاسبات قانون به مربوط قانونی تعریف دومین   ·

 ملی شورای مجلس تصویب به که شمسی یکسال مدت برای است مملکتی مخارج و عواید کلیه بینی پیش الیحه بودجه: است

 . باشد رسیده

مجلس شورای اسالمی، در این قانون،  1/6/1366مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  تعریف سومین   ·

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی »بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: 

د هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآور

 می شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

 . بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:1

ه به وسیله دستگاهها پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودج -الف

 از طریق حساب هایخزانه داری کل اخذ می گردد.

پیش بینی پرداخت هایی که از محل درامد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای  -ب

 اجرایی می تواند در سال مربوط انجام دهد.

 رامد و سایر منابع تامین اعتبار..بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی د2

 «..بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می شود3

 از تعریفی هر بوده، بودجه ماهیت جزو ای برنامه  با دقت بیشتر در تعریف بودجه متوجه می شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و

. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال باشد داشته تکیه مذکور گانه سه های پایه بر باید بودجه

حاکم، بر یکی از جنبه های سه گانه فوق تآکید بیشتری نموده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای 

جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم 

 دارند.

 با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد می توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد:
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 .بودجه برنامه مالی دولت است؛ 1

 . بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛ 2

 .بودجه پیش بینی آینده است؛ 3

در برگیرنده کل درآمدها و هزینه های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و بودجه سایر  .بودجه4

 موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛ 

 . هزینه ها برای نیل به سیاست ها و هدفهای معین و قانونی دولت می باشد.؛ 5

  برسد؛ مقننه قوه تصویب به باید که است سندی .6

 بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند. داشتن بدون دولتی هیچ  .7

 : داد تشخیص توان می را عمده دسته سه آمده عمل به بودجه از که تعاریفی انواع میان در  بر این اساس

 بودجه تاکید می ورزند.  اقتصادیتعاریفی که بر جنبه  -الف

 تاکید می ورزند.  اجتماعیتعاریفی که بر جنبه های  -ب

 جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزند. بر که تعاریفی -ج 

  

 بودجه  تحولسیر 

مفهوم بودجه همگام با تکامل دولت ها و پیچیده تر شدن وظایف دولت, تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می توان به 

 :چهار مرحله متمایز تقسیم کرد
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ها بود و می باشد, تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه 1935تا  1920در مرحله اول که تقریباً از  

 حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود. 

بزار مدیریت مالی بود و خود را در مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد, استفاده از بودجه به عنوان ا

گیری کارظاهر ساخت و بر بودجه ای تاکید داشت که کار و اصالح ساختار مناسب, بهبود مدیریت و برنامه های اندازه

 فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد. 

ادی آغاز شد و روی پیشرفتهائی که مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتص

 در تکنولوژیهای تصمیم گیری و اطالعاتی رخ داده بود تمرکز داشت. 

مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزاری برنامه 

 یر تکوین بودجه را می توان به شرح ذیل برشمرد: ریزی راهبردی )استراتژیک( گردیده است. بر این اساس س

 بودجه به عنوان ابزار کنترل  -الف

 بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی  -ب

 بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی  -ج

 بودجه به عنوان ابزار راهبردی)استراتژیک(  -د

 

 بودجه تهیه  ضرورت 

می دانند . مجموع کوشش هائی که صرف تدوین و “ فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود”بودجه بندی را 

از منابعی است که معموالً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطالح “ حداکثر استفاده”تخصیص منابع می شود به منظور

ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده “ داف مطلوباه”هستند. بنابراین در راه رسیدن به “ کمیاب”اقتصادی

گردد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت که با حداقل هزینه, حداکثر استفاده به عمل آمده است.تضاد و برخورد این 
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 از که رساند می گیری نتیجه چنین  دو واقعیت یعنی نامحدود بودن نیازها و محدود بودن منابع, انسان متفکر و اندیشمند را به

رضایت به دست آید، و این نخستین تصور “ حد متناسب”یاری گرفت که  آنچنان نامحدود نیازهای رفع برای باید محدود منابع

 بودجه است و ضرورت بودجه نویسی نیز از همین مسئله ناشی می شود. 

 اهمیت بودجه 

بودجه بندی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها دارد. در مرحله اول, 

بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم می کند و فعالیتهای مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه 

لیتها تعیین می شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, و تقسیم این فعالیتها بین مجریان فعا

بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهم ترین ابزار کنترل و نظارت 

جه بندی را در سطح کالن)دولت( که قابل تصمیم بر عملکرد دولت و سازمانها محسوب می شود. بنابراین اهداف و مقاصد بود

 به سطوح سازمانی نیز می باشد, را می توان به شرح ذیل بیان کرد: 

 بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت و سازمانها است.  -الف

 بودجه وسیله تحصیل مجوز قانونی برای فعالیتهای دولتها و سازمانها است.  -ب

 بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولتی و سازمانها است:  -ج

بودجه قوی ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع  -د

 و وجوه عمومی است. 

 سی است که عبارتند از:ها دارای چهار نقش اساهای اقتصادی و اجتماعی دولتبودجه در راستای سیاست

 ـ تامین کاالها و خدمات عمومی 1

ها به صورت ها به عهده دولت است و هزینه آناین نوع کاالها در بازار وجود ندارند و قابل خرید و فروش نیستند عرضه آن

ها، ها، راهارتند از پارکگردد. نمونه این نوع کاالها عبمالیات از طریق بودجه یا به طور مستقیم از مردم جامعه دریافت می

 خدمات پستی، خدمات امنیتی و ...

 ـ تامین عدالت اجتماعی 2
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تواند از اهداف بودجه باشد. دولت در تحقق بخشیدن به هدف تامین عدالت می مندی تمام اقشار جامعهفقرزدایی و بهره

بودجه را به نحوی تنظیم کند که در کم کردن  هایتواند ترکیب درآمدهای مالیاتی و همچنین کم و کیف هزینهاجتماعی می

های توان مشخص کرد که استفاده کنندگان از هزینهفاصله طبقاتی و تعدیل توزیع درآمد افراد موثر باشد با مطالعه بودجه می

از طبقات مردم ها بر دوش کدام یک دولت کدام اقشار و طبقات جامعه هستند و از طرف دیگر بار تامین منابع درآمد این هزینه

 جامعه است.

 

 ـ تامین توسعه اقتصادی 3

ای به اعتبارات هزینه و نیز روند حجم اعتبار های سرمایهها از نظر نسبت اعتبارات تملک داراییی دولتبا مطالعه بودجه

 توان میزان و پیشرفت جامعه را به سوی رشد اقتصادی ارزیابی کرد.های زیربنایی میطرح

 ات اقتصادیـ تامین ثب 4

گذارند. در شرایط تورمی ای، در عرضه و تقاضای کل جامعه اثر میهای بودجهها از طریق وصول درآمدها و انجام هزینهدولت

 همچنین و دهد کاهش را کل تقاضای تا دهدمی افزایش را مالیات یا کاهش را خود هایهزینه  دولت با اعمال سیاست انقباضی

 افزایش را خود هایهزینه یا کاهش را خود مالیاتی درآمدهای انبساطی، هایسیاست اعمال با بیکاری شیوع و رکود دوره در

 قدرت خرید را به جامعه تزریق کند. و داده افزایش را کل تقاضای تا دهدمی

 

 فلسفه وجودی بودجه

نوعی از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد  انسانها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده اند تا نیازها و خواسته های خود را به

تأمین نمایند. اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که در اختیار دارد محدود 

وه تعقل و قدرت است، می توان گفت که بشر با دنیایی مملو از کمیابی زندگی می کند و لذا در مواجهه با این مشکل از ق

تجزیه و تحلیل و توان پیش بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که در اختیار 

دارد، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید. با عنایت به مباحث مطرح شده، می توان گفت: فلسفه وجودی بودجه نویسی دو 

 یازهای نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد.عامل است: یکی ن
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 بودجه در جهان

 میالدی مقرر شد مقرر شد که مالیات ها و عوارض به تصویب دولت برسد. 1215انگلستان: در سال 

های اداری شروع  میالدی نظارت پارلمان بر مخارج عمومی و تصویب درامدها و هزینه های دولت و سازمان 1344در سال 

 شد.

میالدی این نظارت ها با مخالفت هایی مواجه می شد اما در این سال با تصویب الیحه حقوق، حق مزبور تثبیت  1616تا سال 

 گردید.

میالدی حق تصویب مالیات ها به پارلمان داده شد و حق تصویب و نظارت بر  1789فرانسه: پس از انقالب کبیر و در سال 

 پیش بینی شد. 19در اواخر قرن اجرای بودجه 

 میالدی پیشنهاد شده است. 1914آمریکا: اولین بودجه به صورت فعلی در سال 

 

 بودجه در ایران

در ایران و قبل از انقالب مشروطیت هر شهرستان برای خود بودجه ای داشت که به وسیله مستوفیان )ماموران وصول خزانه و 

ظیم می شد. در مرکز کشور نیز بودجه ای تهیه می شد. بودجه لشکر و قشون به صورت جدا حسابداران( زیر نظر وزیر مالیه تن

( و تدوین اولین 1285از سایر ارکان دولت تصویب می شد و در نهایت به تصویب پادشاه می رسید. با انقالب مشروطیت )

 .قانون اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صالحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت

تهیه نموده است ولی وی قبل از  1289در ایران اولین بودجه به مفهوم امروزی را صنیع الدوله هدایت وزیر مالیه وقت در سال 

تقدیم بودجه به مجلس ترور شد و وزیر بعدی بودجه تهیه شده را به نام او به مجلس پیشنهاد کرد. در این بودجه که عمده ترین 

ریالی پیش بینی  146ر180ر000ریالی و هزینه  141ر160ر000رزی تشکیل می داد، درامد بخش آن را مالیات بخش کشاو

 ریالی برخوردار بوده است. 5ر020ر000شده بود. بدین ترتیب اولین بودجه پیشنهادی ایران از کسری بودجه به میزان 
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 اولین  پیشنهاد شد به تصویب مجلس نرسید. این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها نیز یا بودجه ای پیشنهاد نشد و یا اگر

س رسید. روش صنیع مجل تصویب به 1302 خرداد در که است 1302 سال به مربوط شد تصویب مجلس توسط که ای بودجه

 د از آن به صورت دیگری تدوین شد.که درامدهای نفتی به بودجه تزریق شد، ادامه پیدا کرد و بع 1320الدوله تا سال 

 

 تعریف بودجه و اعتبار  

ای تنظیم و ارزیابی ه در یک دوره زمانی مشخص در آینده است و معموال به صورت دورههزینه و درآمد از برآوردی بودجه

 آوردمی پول که دیگری چیز هر تقریبا یا دولت یک تجارت، یک مردم، از گروهی فرد، یک برای توانمی را شود. بودجهمی

 .کرد تهیه کندمی خرج و

 قبل از دهدمی امکان شما به هزینه برنامه این ایجاد .گویندمی آن اعتبار شود میزانبه مقدار پولی که برای هر موضوع تعیین می

 که زمانی. خیر یا داشت خواهید کافی پول دهید انجام خواهیدمی یا دهید انجام باید که کارهایی انجام برای آیا که کنید تعیین

تواند برنامه ریزی کند و مطمئن شود که درآمدی برای ازمان بودجه بندی خود را به درستی انجام دهد، میس یا شرکت یک

 .ها داردجبران هزینه

 

 چرا بودجه بندی مهم است

 که کندمی تضمین کنید، ایجاد هزینه برنامه یک خود پول برای که دهدمی را امکان این شما به بندیبودجه از آن جایی که

ها و همیشه پول کافی برای چیزهایی که نیاز دارید و چیزهایی که برای شما مهم هستند در اختیار داشته باشید. تمام شرکت

 یا ساالنه فصلی، ماهانه، هفتگی، روزانه، –ها دارای چندین موضوع هزینه هستند که باید به طور مداوم پرداخت کنند سازمان

 .محقق نموده و ماموریت خود را انجام دهند را خود اهداف تا  – دیگر موارد
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تواند از هرگونه بدهی بیشتر جلوگیری کند. ها مهم است و با رعایت آن سازمان میبودجه برای اطمینان از پرداخت این هزینه

بهتری بگیرید، برای شرایط اضطراری آماده شوید، از  مالی تواند به شما کمک کند تصمیماتبندی میعالوه بر این، بودجه

 .خود متمرکز بمانید مالی تر روی اهداف بلندمدتبدهی خارج شوید و از همه مهم

 

 های سازمانینقش نرم افزار بودجه و اعتبارات در مدیریت هزینه

تواند به حفظ بودجه شما از خطاهای های سازمانی است که میدر واقع ابزاری برای مدیریت هزینه افزار بودجه و اعتباراتنرم

ای که به هر موضوع اختصاص داده شده است های بودجهای سازمان و ردیفبا افزایش موضوعات هزینه.انسانی کمک کند

شود، های زیادی که در طول یک دوره مالی برای پرداخت به واحد اعتبارات سازمان ارسال میدرخواستو همچنین به واسطه 

ای که برای موضوعی خاص اختصاص یافته بوده به دلیل شود و بسیار مشاهده شده که بودجهمدیریت هزینه کار دشواری می

های مربوط به آن موضوع با مشکل روبه رو تامین هزینه اشتباه انسانی صرف موضوع دیگری شده است و نهایتا سازمان برای

کند تا بتوانید گزارشات دقیق و درلحظه از نحوه عملکرد افزار مناسب به شما کمک میهمچنین داشتن یک نرم.شده است

 .های بهتری داشته باشیدگیریتان تهیه نموده و در راستای آن تصمیمبودجه

 به را ای بودجه اغلب اند، مواجه دقیقی تصمیمات  برنامه و با و هستند داشتن برنامه ایل بهبه طور معمول سازمان هایی که م

 با سیستم هوشمند یک به که شده باعث سازمان هایسیستم گستردگی طرفی از. داد خواهند اختصاص کنترل و ریزی برنامه

زی شدید احساس نیا ریزیعملیات بودجه در هاسازمان مدیریت به اطالعات تحلیل و تجزیه و بندیطبقه آوری،جمع قابلیت

 .شود

 امکان این مدیران به باشد شده تعریف سازمان یک نیازهای با متناسب کامال که صورتی در نرم افزار بودجه و اعتبارات یک

 روی بر منسجم و یکپارچه مدیریتی و باشند خاطر آسوده اعتبارات کنترل و تخصیص محاسباتی امور بابت از تا دهد می را

 .باشند داشته سازمان منابع

 کاال، خرید تنخواه، پرداخت، و دریافت تا مالی اسناد صدور حوزه به مربوط نرم افزار بودجه در واقع می توان گفت که یک

 .گرفت برخواهد در را هزینه امور کلیه در اعتبارات کنترل و بوده قراردادها و پیمان
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 های دولتی چیستاعتبارات در سازمانافزار امکانات شاخص نرم

ها تر است. آناین مفاهیم پیچیده های دولتیهای دولتی و هم در خصوصی کاربرد دارد. در سازمانافزار هم در سازماناین نرم

ای خود را برای هر هافزار اعتبارات ما موافقت نامهتوانند در نرمرسانند که میای را با دولت به تصویب مینامهموافقت هر ساله

 شود تغییر دستخوش نامهموافقت این مالی دوره یک در اگر همچنین. باشند داشته تامین اعتبار سال مالی تعریف کرده و از آن

 .ر دهندتغیی را خودشان اعتباری هایمحل و نموده ثبت آن در را مربوطه هایاصالحیه توانندمی

 معموال تخصیص اعتبار های خود را مدیریت کند لذابودجه انجام دهد و کمبود بودجهبایستی مدیریت از آنجایی که دولت می

 افزارنرم در را خود دوره هر هایتخصیص میزان میتوانند دولتی هایسازمان و شودمی انجام هاسازمان برای ایدوره صورت به

 امکان نیز دارد مختلف زمانی فواصل در سازمان که هاییوجهدریافت و هاوجهدرخواست . همچنین ثبتنمایند ثبت اعتبارات

 هستند، اعتباری محل چه و فصلی چه و برنامه چه از اینکه با متناسب را هاآن دیدگاه اعتبارات سیستم در توانندمی و است پذیر

 .مایندن ثبت

 

    ERPسیستم در قالب افزار بودجه اعتباراتهای نرممزیت

ها یا الحسابها، علیپرداختها، پیشتوانند عملیات تامین اعتبار خود را انجام دهند و بابت تنخواهمیها در سیستم ما سازمان

ها را تعهد پرداخت نموده و یا در گیرد تامین اعتبار داشته باشند و آنهای قطعی که در طول یک دوره مالی صورت میهزینه

های اصلی ی این موارد بخشی از گامل تعهد شده تامین اعتبار کنند. همهها را از محتوانند آنزمان سر رسید پرداخت، می

 .تواند ثبت شود که هم برای بودجه هزینه ای و هم بودجه سرمایه ای قابل استفاده استهستند که در یک سیستم اعتبارات می

یت مانده اعتبار داشته باشد و اگر سازمان قابلیت اصلی که این سیستم دارد این است که به سازمان این امکان را میدهد که مدیر

دهد که در این محل اعتبار بیشتر از این مقدار در محل اعتباری بیش از حد مصوب در حال هزینه کردن است هشدار می

 .ندسازد تا اقدامات الزم را به انجام رساول اعتبارات را از منفی شدن اعتبار اگاه میئتوانید مصرف داشته باشید و مسنمی

افزار است. این توان به صورت کامال سفارشی شده برای هر سازمانی تعریف شود از دیگر مزایای این نرمگزارشاتی که می

ها، فصوالت و مراکز هزینه و نهایتا گرفتن تصمیمات مدیریتی بسیار اهمیت گزارشات در بررسی عملکرد نسبت به منابع، برنامه

 .دارند
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 های نرم افزار بودجه و اعتبارات زیرسیستم

 معموال که عاملین ماژول. نمود اشاره درآمد و عاملین مالی توان به دو ماژول افزار اعتبارات میهای نرمدر خصوص زیر سیستم

پرداخت تنخواه به عامل و همچنین فرآیند تسویه تنخواه مورد استفاده  مدیریت فرآیند جهت دارد وجود دولتی هایدستگاه در

 .گیردقرار می

. شوندمی تعیین عامل مالی دارند افرادی به عنوان هایی که از نظر جرافیایی پراکندگیهای بزرگ یا سازمانیمعموال در سازمان

نمایند. عاملین وظیفه دارند های حوزه تحت پوشش خود استفاده میها از ستاد تنخواه گرفته و از آن جهت تامین هزینهآن

 .های دریافتی خود را با ارائه اسناد هزینه با ستاد تسویه نمایندتنخواه

های خود را انجام دهد. زمانی که تامین اعتبارها توسط ستاد بق با بودجه مصوب هزینهیک سازمان دولتی موظف است مطا

شود. اما زمانی که این وظیفه به دهد این موضوع توسط ستاد کنترل میشود و ستاد خودش این مصرف را انجام میانجام می

 .اشتباهی مصرف نمایدشود این نگرانی وجود دارد که عامل تنخواه را در محل ها سپرده میعامل

های الزم در طی دوره نسبت به خصیص اعتبار به سرفصل های هزینه ای و درآمدی و همچنین کنترلت امکان نرم افزار بودجه

 شده تمام بهای ارزیابی طرف به را سازمان دارد که پذیری انعطاف ساختار با نرم افزار بودجه.بودجه مصوب را فراهم می نماید

ه ریزی عملیاتی نیز ابزارها و امکانات الزم را در اختیار مدیران قرار بودج به مربوط امور انجام برای و برده پیش خدمات و کاال

گیری به تفکیک منابع و مصارف بودجه و صدور سند حسابداری اتوماتیک عالوه بر آن مدیران می توانند به گزارش.می دهد

 .سازمان نیز بپردازند ای و مالیهای بودجهبه تفکیک تمام فعالیت

از سوی دیگر یکی از اصلی ترین فرآیندهای یک سازمان، پیش بینی اعتبار الزم در هر سال مالی جهت مهیا نمودن زمینه تامین 

نرم افزار بودجه .آن می باشد که این مهم نیز تنها به واسطه بررسی کارشناسی دقیق سوابق مالی سنوات قبل ممکن خواهد بود

سیستم  و تجزیه و تحلیل دقیق، باعث می شود که بتوان از راه ارتباط با بندیطبقه سازمانی، اطالعات گردآوری با تو اعتبارا

م، و عملکرد یکپارچه سیست افزار حسابدارینرم به واسطه انعکاس اطالعات مالی.جه را انجام دادبینی بودپیش  حسابداری مالی

 .می توان به اطالعات مورد نیاز برای پیش بینی بودجه سال های آینده و بازه های زمانی گوناگون دست یافت
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می توان سرفصل های  آن از استفاده با و باشد می مالی حسابداری سیستم سیستم، زیر یک واقع در سیستم بودجه و اعتبارات

اسناد  همچنین با این سیستم می توان در زمان به ثبت رساندن. ف کردبودجه را جهت کنترل و جلوگیری از انحرافات تعری

 خوب نرم افزار بودجه و اعتبار یک.شد بودجه برای شده تعریف ثبت سندهای خارج از طیف از مانع اتوماتیک طور به مالی

ای سازمان را های بودجهعملیات بودجه و اعتبارات سازمان و امکان کنترل انحرافات احتمالی از سقف ثبت امکان مدیران به

 .می دهد و نیز طبق نیازها و برنامه ریزی های مدیران در سازمان های مختلف منعطف می باشد

 استفاده از نرم افزار بودجه و اعتبارات چه تغییراتی در سازمان به وجود خواهد آورد

 ارسال خودکار اسناد مربوط به رویدادهای اعتباراتی به نرم افزار حسابداری 
 تعبیه دوره های زمانی گوناگون در بودجه از طریق تعیین تاریخ شروع و تاریخ پایان 
 معرفی چندین پروژه با تعیین منابع تامین اعتبار و نیز قابلیت تهیه چاپ از پروژه ها 
 ی عمرانی و اختصاص دادن منابع به پروژه هابه ثبت رساندن برآورد هزینه ها 
 ثبت پیش بینی بودجه های درآمدی به صورت مستقیم و یا امکان فراخوانی از بودجه های درآمدی سال های قبل 
 ثبت پیش بینی هزینه های جاری به صورت مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های جاری سال های قبل 
 ه صورت مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های عمرانی سال های قبلثبت پیش بینی هزینه های عمرانی ب 
 اختصاص دادن منابع تامین اعتبار به منظور پیش بینی بودجه هزینه های عمرانی دارای پروژه و نیز بودجه های عمرانی 
 دهثبت بودجه های جاری و عمرانی و درآمدی به صورت مستقیم و یا از راه انتقال پیش بینی های ثبت ش 

 

 قابلیت گزارش دهی نرم افزار بودجه و اعتبارات

 های ذینفعهایی کامل و جامع به مدیریت و سازمانامکان تهیه و ارسال گزارش 

 گزارش گیری از تفریغ بودجه و تحقق منابع 

 ثبت اسناد مطابق با فصول هزینه و نظارت بر آن ها با برنامه ریزی 

  مصرفی به صورت لحظه ایامکان مقایسه بین بودجه مصوب و بودجه  
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  امکان ثبت و ذخیره حساب های بودجه ای براساس تمامی طبقه بندی های قانونی مانند برنامه، فصل، فعالیت، طرح و

 پروژه

 اعتباری یا قطعی  تهیه گزارش از دفاتر اعتبارات طبق اسناد هزینه 

  توسط وزارت داراییارائه گزارش از کارکرد ساالنه بودجه مطابق با فرم های تصویب شده 

 گزارش گیری جامع براساس طبقه بندی های بودجه ای مانند برنامه، فصل، فعالیت، طرح و پروژه 

 

 امکانات و نحوه کارکرد نرم افزار بودجه و اعتبارات

  تعریف کدینگ و انتخاب دوره از جمله کدینگ درآمد، کدینگ هزینه و امکان انتخاب شهر و سازمان مرتبط با

 ریدوره جا

 معرفی انواع درآمد شامل درآمد عادی، خاص، اعتباری و … 

 به کارگیری کدینگ برنامه حسابداری در بخش معرفی کدینگ درآمدها 

 برآورد درآمدها به تفکیک درآمد 

 تعیین منابع مصوب به همراه درصد سهم جاری و درصد سهم عمرانی 

 برنامه، فصل، فعالیت، طرح و پروژه به شکل پلکانی تعریف کدینگ بودجه براساس طبقه بندی های قانونی از جمله : 

 امکان ثبت و کنترل تعهدات در سه وضعیت : بررسی نشده، بررسی شده و تأیید شده 

 امکان صدور سند حسابداری خودکار براساس اطالعات درج شده به وسیله کاربر 

 قابلیت کنترل مستقیم بودجه تخصیصی با سیستم مالی 

  بینی متمم بودجه و نیز انتقال سیستمی آن به متمم بودجهامکان ثبت پیش 
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 های زیرسیستم عاملین حسابداری مالی ویژگی

کند که تنخواه که دقیقا سازمان برای عاملش تعیین می داده شود ای پوشش این دغدغه را به گونه می بایستافزار عاملین در نرم

کند و عامل ها و جزئیات مصرف هزینه را برای عامل تعیین میها، برنامهفصلبرای چه محل اعتباری باید مصرف شود و تمام 

فرستد دقیقا برای همان موضوعات هزینه موظف است دقیقا آن بودجه را برای همان محل مصرف کند و اسناد هزینه که می

کنند و یک سیستمی برای ستاد ارسال میهای خود را ثبت کرده و اسناد هزینه را به صورت ها هزینهباشند. در این سیستم عامل

افزار مدیریت شود و چرخه پرداخت تنخواه و تسویه تنخواه در این نرمگردش کار منظم بین عامل و ستاد تعریف می

 .ای از مصرف تنخواه و مانده تنخواه عاملین از دیگر مزیت های اصلی نرم افزار استهمچنین ارائه گزارشات لحظه.شودمی

 

 زار درآمد زیرسیستم عاملین حسابداری مالی افنرم

کند. افزار درآمد است که درآمدهای سازمانی را مدیریت میشود نرمافزار اعتبارات میافزار بعدی که زیرمجموعه نرمنرم

از سمت چه  شود که اطالع ندارند از کجا وهایی در حسابشان واریز میها معموال با این مشکل روبه رو هستند که پولسازمان

 .کسی واریز شده و این بالتکلیفی تا زمانی که واریز کننده اعالم واریزی داشته باشد برای سازمان وجود دارد

شناسه واریز درآمدی خودشان را مطابق  بتوانندها سازمان تا پذیر باشد امکان تعریف شناسه واریز امکان در سیستم می بایست

تواند بگوید این پرداخت توسط چه شخصی ها، سیستم میبا اختصاص شناسه واریز به وصولیبا الگوی مورد نظر تعریف کنند. 

توانند در سیستم توانند شناسایی درآمدهای خودشان را انجام دهند. همچنین میها میو برای چه موضوعی واریز شده و سازمان

های زمانی مختلف وارد حقق درآمدهای خود را در بازهبینی اولیه درآمدشان را ثبت کنند، شناسایی درآمد و تدرآمدها پیش

 .بینی خود مقایسه کنندتوانند با پیشنمایند و گزارشات درآمدی مورد نظر خود را داشته باشند و می
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 افزارهاافزار اعتبارات با سایر نرمارتباط نرم

دهد که تامین است که این امکان را می سیستم حقوق و دستمزد افزار اعتبارات قابلیت اتصال آن باهای نرمیکی از قابلیت

بر در سازمان است به راحتی انجام دهند. در نظام تعهدی صدور سند ار سند حقوق را که یک کار بسیار پیچیده و زماناعتب

های اعتباریش مشخص شود یک کار پیچیده است. امکان حقوق به واسطه این که آرتیکل های زیادی دارد و باید تمام محل

بسته به محل اعتبار تعیین شده در اعتبارات به راحتی سند  دتوانمی وجود دارد اعتبارات افزارنرم در که سند اتوماتیک تولید

 .داتوماتیک برای حسابداری ارسال نمای

است. هر سازمانی در طول دوره  قراردادها بخش دیگر بحث اتصال سیستم اعتبارات به سیستم خرید تدارکات و سیستم

انجام شود یا قراردادی بسته شود دهند که الزم است که قبل از این که خرید یا خریدهای متنوعی انجام می قراردادها مالی

 .تعهدهای اولیه بابت تامین اعتبار آن گرفته شود

تواند از طریق اتصال با سیستم قراردادها و خرید ابتدا بسته به نیاز سازمان یک خرید یا قرارداد را تعهد به سیستم اعتبارات می

ها را از محل تعهد شده تامین نماید آن هزینهیافت میپرداخت نماید و نهایتا در زمانی که صورت وضعیت برای پرداخت در

 .اعتبار نماید

 

 زیر سیستم حقوق و دستمزد

 سیستم حقوق و دستمزد

نوان دستمزد یک کارمند مورد توافق قرار می گیرد، معموالً هر ماه مستقیماً به حساب بانکی مبلغ معینی از پول که هر سال به ع

او واریز می شود. از دیدگاه اداره یک کسب و کار، حقوق را می توان به عنوان هزینه بدست آوردن و حفظ منابع انسانی برای 

حسابداری حقوق و دستمزد از این  د.شونه حقوق نامیده میاجرای عملیات در نظر گرفت و سپس به عنوان هزینه پرسنل یا هزی

های شرکت به شمار می رود و از طرف دیگر منبع درآمد پرسنل است، بنابراین یابد که از طرفی یکی از هزینهبابت اهمیت می

باید در محاسبه و پرداخت آن بسیار دقت کرد. در این سیستم اجزا تشکیل دهنده حقوق و دستمزد شامل دوایر مختلف، مانند: 

https://www.chargoon.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af/
https://www.chargoon.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af/
https://www.chargoon.com/%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
https://www.chargoon.com/%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
https://www.chargoon.com/%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
https://www.chargoon.com/%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
http://www.orcaspl.com/Fa/atravision-erp/atra-erp-financial-systems/atra-erp-finance-payroll.html
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ها مشخص شدن میزان حقوق و دستمزد آن همه هماهنگ کار نتیجه که باشد، می …یره کارگزینی، دایره ثبت اوقات کار ودا

 .پرسنل می باشد

پرسنلی،  وظیفه این سیستم، محاسبه حقوق پرسنل است. جهت محاسبه حقوق الزم است تا اطالعات الزم از سیستم های

به سیستم حقوق و دستمزد ارسال شود. در صورت استفاده از  کرد، آموزش و رفاهکارگزینی، حضور و غیاب، ارزیابی عمل

تمامی این سیستم ها در سیستم یکپارچه، تمامی این اطالعات به صورت اتوماتیک به حقوق و دستمزد ارسال می شود. اما اگر 

اکسل اطالعات قرار داده شده است تا  هر یک از این سیستم ها، استفاده نشود، در بخش حقوق و دستمزد امکان ایمپورت از

 ورود اطالعات به راحتی صورت پذیرد.

را پیاده سازی و در محاسبات حقوق و دستمزد استفاده کند. همچنین  و مالیات ای بیمه قوانین انواع تا دارد را قابلیت این سیستم 

 امکان محاسبه معوق حقوق در هر دوره به تعداد نامتناهی وجود دارد.

فرآیند محاسبه حقوق به این صورت است که می توان در هر لحظه با دریافت آخرین اطالعات از سایر سیستم ها، عملیات 

محاسبه حقوق را به صورت آزمایشی یا واقعی انجام داد. پس از انجام محاسبه حقوق، امکان ثبت پرداخت و دریافت خروجی 

ش، می توان تنظیم نمود بخشی از حقوق محاسبه شده پرداخت شود. مثال یک با فرمت بانک مورد نظر وجود دارد. در این بخ

درصد خاص یا بر اساس یک فرمول خاص )مثال حقوق پرسنل منهای اضافه کار و...(. بنابراین، این امکان وجود دارد که در 

حقوق برخی از پرسنل را از هر دوره حقوقی، چندین پرداخت بانک انجام داد. همچنین این امکان وجود دارد که پرداخت 

طریق صندوق انجام داد. در مرحله بعدی، سیستم خروجی های استاندارد مورد نیاز برای سازمان بیمه و سازمان مالیات را ایجاد 

و دراختیار کاربر قرار می دهد. این امکان وجود دارد که در یک دوره حقوقی، چندین خروجی بیمه )با شماره دیسکت 

دین خروجی مالیات تهیه نمود. به منظور رعایت استانداردهای خروجی مالیات، این امکان در بخش تشکیالت متفاوت( و چن

سازمانی قرار داده شده که با تعریف هر شغل، کد شغل متناظر مالیاتی آن هم معرفی شود. با دریافت خروجی های بیمه و 

و بعدا در دسترس کاربران است. در نهایت، امکان صدور مالیات، سوابق و فایل خروجی به صورت پیوست نگهداری شده 

 سند اتوماتیک حسابداری از روی محاسبه حقوق وجود دارد.

در بخش دیگری از حقوق و دستمزد، امکان ثبت دریافت یا پرداخت موردی به پرسنل سازمان وجود دارد. این پرداخت ها 

ر پرداخت، می توان اقساط بازپرداخت و دوره حقوقی شروع می تواند به صورت گروهی یا انفرادی انجام شود. در ه
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بازپرداخت را نیز مشخص نمود. با هر بار محاسبه حقوق در هر دوره حقوقی، اقساط پرسنل به صورت اتوماتیک کسر و به 

 عنوان کسورات در فیش حقوقی درج می شود.

 می دهد:شکل زیر، فرآیند محاسبه حقوق را در سیستم حقوق و دستمزد نمایش 

 

 

 

  حسابداری حقوق و دستمزد

 

شود، با تجزیه و تحلیل حسابدار موسسه به لیست فرایندی که در آن اطالعات مختلف در ارتباط با کار پرسنل جمع آوری می

شود. حسابداری حقوق و دستمزد سهم نیروی کار را در تولید محصوالت محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل تبدیل می

های مورد استفاده در مورد حقوق و دستمزد در هر موسسه باید به نحوی باشد که متناسب با نوع فعالیت موسسه، کندسیاستمی

 .شرایط محیطی و در نهایت اهداف اصلی موسسه را دنبال کند

ین فرایند به توجه و مدیر بخش حقوق و مزایا باید برای پرداخت دقیق حقوق و مزایا یک برنامه ریزی دقیق داشته باشد. ا

نظارت مداوم بر تغییرات مالیاتی و سایر مواردی نیاز دارد که باید در این فرایند در نظر گرفته شوند.فرایند حقوق و دستمزد را 

 های قبل از پرداخت، پرداخت حقوق و پس از پرداخت.توان به سه مرحله تقسیم کرد: فعالیتمی
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 های قبل از پرداخت حقوقفعالیت ●

های پرداخت، سیاست مرخصی و های یک شرکت اعم از سیاستدر مرحله اول، برقراری سیاست تعریف سیاست شرکت:

 مزایا و سیاست حضور و غیاب بسیار مهم است.

اند تا پردازش استاندارد حقوق و تان به درستی مشخص و امضا شدهشرکت مدیریت توسط هامطمئن شوید که این سیاست

 دستمزد به درستی ایجاد شود.

آوری اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد معموال بخش  تعامل با چندین بخش شرکت و جمع جمع آوری اطالعات ورودی:

توانند اطالعات مهمی مانند تجدید نظر دند میانجام میجدایی ناپذیر از روند حقوق و دستمزد است. افرادی که این کار را 

 در میزان حقوق و دستمزد در اواسط سال و اطالعات حضور و غیاب را هم در اختیار شما قرار دهند.

ای مانند مدیریت های یکپارچهتواند طاقت فرسا باشد اما سیستم حقوق و دستمزد دارای ویژگیها میجمع آوری این داده

 تر کند.های سلف سرویس کارمندان است تا فرایند کار را آسانو حضور و غیاب و پورتالمرخصی 

ها به خط مشی شرکت های ورودی و بررسی پایبندی آنگام بعدی در این فرآیند اعتبارسنجی داده تایید اطالعات ورودی:

محروم نشده است و هیچ کارمند غیرفعالی است. در این مرحله باید بررسی کنید که هیچ کارمند فعالی از مزایای حقوق 

 تواند مزایای اضافی دریافت کند.نمی

 پرداخت حقوق و دستمزد ●

گیرد تا در واقع حقوق و دستمزد پردازش شوند. های ورودی در سیستم قرار میدر این مرحله از فرایند حقوق و دستمزد، داده 

 کسورات الزم است.این فرایند منجر به پرداخت خالص حقوق پس از کسر 

 های الزم برای کاهش خطا اقداماتی انجام شود.بعد از انجام این مرحله، بهتر است برای تطبیق مقادیر و بررسی

 فرایند پس از پرداخت ●

شود. سپس مدیر در زمان پردازش تمام کسورات قانونی مانند وام، مالیات و بیمه کارمندان از حقوق کسر می تطبیق قانونی:

 کند.های دولتی ارسال میحقوق و دستمزد را برای سازمان مبلغ

هایی که تنظیم توان از طریق فرمها را میتواند متفاوت باشد. بیشتر این هزینهتکرار شدن این فرایند بسته به میزان کسورات می

 شود.ها ثبت میشده است تهیه کرد. پس از پرداخت تمام کسورات، گزارش
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مهم است که هر سازمانی پرونده کلیه معامالت مالی خود را برای فرآیند حقوق و دستمزد ثبت  دستمزد:حسابداری حقوق و 

 شود.های عملیاتی است که در دفتر حساب ثبت میهای هزینهترین قسمتکند. دستمزد یکی از مهم

ازپرداخت به طور دقیق به سیستم های حقوق و بمدیریت حقوق و دستمزد همیشه باید این اطمینان را بدهد که تمام داده

 شود.حسابداری شرکت یا )برنامه ریزی منابع سازمانی( وارد می

تواند به طور نقدی، چک و یا انتقال بانکی به حساب کارمند واریز شود. به طور معمول کارفرمایان حقوق حقوق می پرداخت:

 دهند.کارمند را به طور مستقیم به حساب کارمند انتقال می

از پردازش حقوق و دستمزد، شرکت باید اطمینان حاصل کند که حساب بانکی بودجه کافی برای پرداخت حقوق و  پس

 دستمزد را دارد.

ها شامل جزئیاتی مانند شناسه کارمند، شماره حساب های حقوقی از بانک به شرکت است. این فیشمرحله بعدی دریافت فیش

 بانکی و میزان دستمزد است.

کنید که دارای یک پورتال خدمات شخصی برای کارمندان است، انتشار فیش سیستم حقوق و دستمزدی استفاده میاگر از 

 های حقوقی خود به راحتی وارد سیستم شوند.توانند برای دسترسی به حساب و فیشتر خواهد بود و کارمندان میحقوقی آسان

های بخش مالی یا تیم مدیریتی ممکن است گزارشی درباره هزینه پس از تکمیل و پرداخت دستمزد ماهانه، گزارش نویسی:

ها را جمع آوری کنند و اطالعات ها باید دادهکارمندان بخششان درخواست کنند. مدیر مالی برای جمع آوری این گزارش

 مورد نیاز را ارائه دهد.

 دلیل اهمیت سیستم دستمزد و حقوق

 را کارمندان حقوق باشد. این سیستم نه تنها مسئولیت محاسبهها مییستم شرکتحقوق و دستمزد بخشی جدایی ناپذیر از س

دلیل اهمیت سیستم دستمزد و حقوق  6 به زیر در. کندمی محافظت شرکت از مالیاتی قوانین از پیروی از اطمینان با بلکه دارد

 کنیم:اشاره می

 روحیه کارمندان 

ها دادن حقوق به موقع است. داشتن یک سیستم حقوق و دستمزد ظ روحیه آنبخش مهمی از راضی نگه داشتن کارمندان و حف

گذارد. پرداخت کند بدون شک، بر روحیه کارمندان تاثیر مثبت میکه به موقع و به طور مداوم حقوق کارمندان را پرداخت می
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ت به طور کلی بر محیط شرکت شود کارمند ثبات مالی شرکت را زیر سوال ببرد. این مسئله ممکن اسدیر حقوق باعث می

تاثیر بگذارد و در نتیجه نگرش منفی در کارمندان ایجاد کند و باعث کم کاری و در نتیجه کاهش عملکرد مثبت کارمندان 

 شود.

 اندازد.ای است که قلب را به تپش مینیروی کار یک شرکت در واقع قلب آن شرکت است و حقوق و دستمزد به موقع وسیله

  و خدمتکار جبران 

تواند شامل پاداش و کند. جبران خسارات یک کارمند میسیستم حقوق و دستمزد فراتر از پرداخت حقوق کارمند کار می

ها و افزایش حقوق مربوط به افزایش عملکرد از طریق سیستم حقوق و اضافه کاری با احتساب بر روی حقوق باشد. پاداش

 شود.دستمزد مدیریت می

 اعتبار شرکت 

شرکت عالوه بر اینکه در قبال کارمندان خود یک تعهد مالی دارند، بلکه باید این اطمینان را به کارمندان بدهند که میزان یک 

ها با قوانین مالیاتی و استخدامی کشور مطابقت دارد. پیروی از قوانین تقنینی و تأمین تعهدات مالیاتی باعث حقوق و دستمزد آن

ین افزایش اعتبار یک شرکت در نهایت باعث جذب و حفظ استعدادهای قابل توجهی خواهد شود. اپایداری یک شرکت می

 شد.

 مجمع عمومیدهی به گزارش 

ضعیت کارمندان خود را به صورت فصلی یا ساالنه و و هاپرداخت دستمزد، و حقوق مالیات بازپرداخت میزان باید شرکت یک

شما اغلب به اندازه حقوق و دستمزد شما و نوع مشاغلی که در حال  های مربوطه گزارش دهد. نیازهای شرکتبه وزارت

 ستگی دارد.بگسترش آن هستید 

 پیروی از قوانین وزارت کار 

توان اطمینان داشت که کارمندان موثر و پیروی از قوانین وزارت کار یکی دیگر از کارهایی است که با اطاعت ار آن می

 ی کرده اید.راضی دارید و همچنین از قوانین پیرو
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 و بیمه پرداخت مالیات 

ها باید مقدار مالیات و کسورات را از حقوق کارمندان کسر کنند و آن را به موقع به برای پیروی از قوانین مالیاتی شرکت

کنند و بخشی از آن ممکن است از های مزایای کارکنان را تأمین میادارات مالیاتی پرداخت کنند. کارفرمایان اغلب هزینه

های تأمین اجتماعی و بیمه درآمد ناخالص کارمندان حاصل شود. سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت همچنین باید پرداخت

 را از حقوق ناخالص یک کارمند کسر کند. تکمیلی

 کند.های حقوق و دستمزد، این سیستم تمامی کسورات را به دقت از حقوق کارمند کسر میدر سیستم

 و دستمزدزیر سیستم جامع حقوق 

جبران خدمات عبارت از هر آن چیزی است که برای کارکنان در روابط استخدامی دارای ارزش است. جبران خدمات جامع 

در برگیرنده عایدات مالی )حقوق و دستمزد( و غیرمالی است که برای جبران وقت، تالش و استعدادهایی که کارکنان صرف 

های حوزه منابع شود. ارتباط بهنگام بین زیر سیستم حقوق و دستمزد و سایر زیرسیستممیکنند برای آنها فرآهم سازمان می

های زمانبر و در نتیجه اتالف زمان، بین حوزه اداری و ای طرح گردیده است که از عملیات تکراری، کنترلانسانی به گونه

 یابدحوزه مالی دستگاه کاهش می

 امکانات زیر سیستم حقوق و دستمزد

 افزار حقوق و دستمزدیین محدوده دسترسی کاربران جهت استفاده از هر یک از امکانات مختلف نرمتع .1

پرسنلی،   های از جمله سیستم ERP مجموعه افزارهاینرم کلیه با افزار حقوق و دستمزدیکپارچگی و ارتباط نرم .2

 حضور و غیاب، وام، مهمانسرا و حسابداری مالی

 سیستم پرسنلی د شدهمشاهده آرشیو احکام تایی .3

 افزار حقوق و دستمزدسیستم پرسنلی توسط کاربر نرم تایید پرداخت احکام صادره فرستاده شده از سوی .4

 افزار حقوق و دستمزدتایید پرداخت احکام صادره فرستاده شده از سوی سیستم پرسنلی توسط کاربر نرم .5

 های درج شده در سیستم پرسنلی جهت پرداخت در حقوق و دستمزدانتخاب ماموریت .6

 سیستم حضور و غیاب دی و گروهی ازدریافت اطالعات کارکرد حضور و غیاب به صورت فر .7

 Excel یا درج اطالعات کارکرد حضور و غیاب از طریق فایلاستخراج و  .8

https://tinaksoft.com/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84%db%8c/
https://tinaksoft.com/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84%db%8c/
https://tinaksoft.com/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af/
https://tinaksoft.com/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af/
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 افزار حقوق و دستمزداصالح اطالعات کارکرد وارد شده در نرم .9

های جدید و خاص هر سازمان با استفاده از های محاسباتی حقوقی به صورت پویا و اضافه نمودن آیتمتعریف آیتم .10

 فرمول، روش به حضور و غیاب و های پرسنلیسیستم کلیه اطالعات وارده درنویسی و با امکان استفاده از فرمول    محیط 

 مختلف شروط از استفاده با و ماتریس و جدول

 :های حقوقی به روش فرمول با استفاده از موارد زیرامکان ساخت آیتم .11

 افزار پرسنلیهای حکمی صادر شده در نرمخروجی آیتم 

 ل در سیستم پرسنلیتعیین شرایط با توجه به اطالعات پرسن 

 های کارکرد )فراخوانی شده توسط سیستم حضور و غیاب(آیتم 

 های حقوقی ایجاد شده در سیستم حقوق و دستمزدسایر آیتم 

 افزاراستفاده از کلیه اطالعات وارد شده جهت پرسنل در فیلتر نمودن ایجاد تعاریف، محاسبات و گزارشات در نرم .12

های قانونی و سازمانی خاص هر انواع استخدام موجود در سازمان و وارد نمودن آیتمایجاد الگوهای حقوقی جهت  .13

 یک از انواع استخدام

 تعریف انواع بیمه، بازنشستگی، مالیات، ماموریت، عیدی، سنوات و خرید مرخصی از طریق فرمول نویسی .14

افزار قبلی تعریف و محاسبه شده در نرم های سازمانی و قانونی توسط کاربر با امکان آرشیو قوانینتعریف کلیه آیتم .15

 حقوق و دستمزد

تخصیص اطالعات حقوقی پرسنل اعم از الگوهای حقوقی، بانک پرداخت حقوق، شماره بیمه و حساب پرسنل به  .16

 صورت گروهی و انفرادی

مه و مالیات جهت های نا متناوب به صورت افزاینده و کاهنده با قابلیت لحاظ نمودن بیتعریف نامحدود انواع پرداخت .17

 های مختلفهای مذکور در دورههر یک از پرداخت

های درخواستی آنها در های مختلف و تهیه لیست و دیسکت پرداخت حقوق مطابق با قالبامکان تعریف بانک .18

 افزار حقوق و دستمزدنرم

 ها و کسورات پرسنلاندازها، پسمدیریت وام .19

 افزار حقوق و دستمزداستفاده از فیلترهای اطالعات پرسنل در نرمانجام محاسبات مختلف حقوق و مزایا با  .20
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 افزارنرم در شده تایید و صادر احکام اساس بر پرسنل جهت کسورات همراه به محاسبه عادی حقوق و دستمزد انجام .21

 غیاب و حضور افزارنرم کارکرد اطالعات و احکام موثر تاریخ به توجه با پرسنلی

دوره دوره به تعداد نامحدود به صورت مرتبط و یکپارچه با محاسبات عادی و میان  دستمزد میانمحاسبه حقوق و  .22

 های قانونی اعم از مالیات و بیمهقبلی خود در سیستم از لحاظ محاسبات آیتم

ساعات  های مشمول بیمه و مالیات و غیر موثر در جمع فیش حقوقی مانندهای سهم کارفرما و مجموع آیتمنمایش آیتم .23

 اضافه کار، روزهای کارکرد و غیره در باالی فیش حقوقی

محاسبه حقوق و معوقه جهت افرادی که بیش از یک حکم در ماه داشته به صورت نسبت روزهای موثر هر کدام  . .24

 از احکام

 افزار پرسنلیمحاسبه از احکام نردبانی صادر شده در نرم . .25

افزار حقوق دوره و معوقه به تفکیک در نرمبات انجام شده عادی، میان انجام محاسبه مجدد بر روی هر یک از محاس .26

 و دستمزد بدون تکرار مراحل محاسبه حقوق

 توضیح و نمایش خطاهای موجود جهت پرسنل در حین انجام محاسبات حقوق و مزایا .27

 توسط کاربران  های حقوقی شخصی از طریق منوی اداریمشاهده آرشیو فیش .28

ای حقوقی پرسنل به تفکیک محاسبات انجام شده در سیستم بصورت انفرادی و گروهی توسط همرور آرشیو فیش .29

 افزار حقوق و دستمزدکاربر نرم

 های امضاء کنندگان اسناد حقوق و دستمزد جهت استفاده در انتهای گزارشات سیستمامکان تعریف مجموعه .30

 از پیش تعریف شده توسط کاربر درج مستقیم سند حسابداری در سیستم حسابداری مالی در الگوی .31

 افزار حقوق و دستمزد در الگوی از پیش تعریف شده توسط کاربراز نرم Excel استخراج سند حسابداری با فرمت .32

و به ازای الگوهای تعریف شده در سیستم و استفاده از اطالعات  Word تعریف نسخه چاپی فیش حقوقی در فایل .33

 پرسنلی در آن

اندازهای پرسنل اعم از مانده ها و پس های محاسبه شده و کسورات و اطالعات آخرین وضعیت وامآیتممشاهده کلیه  .34

 ها در نسخه چاپی فیش حقوقیانداز و اقساط پرداخت شده/ مانده واموام و پس 

های ماندارایی به تفکیک محاسبات عادی و معوقه جهت ارائه به وزارت دارایی جهت ساز txt دریافت خروجی فایل .35

 دولتی )با انجام تنظیمات مورد نظر در داخل برنامه توسط کاربر(
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 های ایجاد شده در سیستمهای ترکیبی و آیتمتعریف گزارشات پویای محاسباتی و استفاده از کلیه ستون .36

 داشبورد مدیریتی بسیار زیبا جهت نمایش گزارشات مهم سیستم در یک نگاه .37

 های دولتیدریافت دیسکت عیدی جهت سازمان .38

 دریافت گزارشات درخواست وجه و خالصه لیست حقوق و مزایای پرسنل جهت ارائه به وزارت دارایی .39

جهت تحویل به سازمان بیمه   و دیسکت Excel ،Word ها مختلفبا فرمت تامین اجتماعی دریافت گزارش بیمه .40

 تامین اجتماعی

مورد نیاز جهت درج در سایت  Excel اظهارنامه بیمه خدمات درمانی، فایل)بیمه خدمات درمانیدریافت گزارشات  .41

 (بیمه

های مختلف در قالب گزارش چکیده ها در دورهدریافت گزارشی از کل دریافتی و کسور پرسنل به تفکیک آیتم .42

 کاریدوره

 وق و دستمزدافزار حقدریافت گزارش از اطالعات حقوقی وارد شده پرسنل در نرم .43

 ای حقوق پرسنل در دو دوره مختلف در قالب گزارش تفاوت حقوق پرداختیدریافت گزارش مقایسه .44

دریافت دیسکت و لیست پرداخت حقوق بانک به تفکیک بانک های تعریف شده و به ازای هر محاسبه عادی و یا  .45

 دورهمیان

های نامبرده و کاهنده تعریف شده در سیستم در ستون های افزایندههای ترکیبی و جایگذاری کلیه آیتمتعریف ستون .46

 جهت استفاده در گزارشات پویای محاسباتی

 های ترکیبی اضافه شده در یک ستون ترکیبیها و ستونایجاد عملیات ریاضی بر روی آیتم .47

صورت کاری بو همچنین انتخاب دوره Excel ، و Word هایدریافت کلیه گزارشات پویای محاسباتی در قالب .48

 تا جهت انتخاب محدوده گزارش -از

 

 

 

 

https://tamin.ir/
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 زیر سیستم حسابداری انبار

 حسابداری انبار

انبارها به عنوان یکی از بخش های اصلی هر سازمان نقش مهمی را در واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ایفا می کند. 

دارایی های یک مجموعه را شامل می شوند حسابداری همچنین به دلیل اینکه اقالم و موجودی های انبارها قسمت عظیمی از 

انبار از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار شده است. همین دالیل کافی است تا اهمیت انبارداری و حسابداری انبار درک کنیم. 

 اما حسابداری انبار دقیقا به چه معناست؟

شناخته می شود به مجموعه ای از عملیات ها و فرآیندهای  Store accounting حسابداری انبار که در زبان انگلیسی با نام

حسابداری گفته می شود که موجودی انبار را مشخص می کند. در واقع در حسابداری انبار آنچه که در نهایت مشخص می 

 .نبار نیستشود مبلغی از موجودی انبار است و منظور از موجودی انبار، تعداد و مقدار محصوالت و مواد اولیه موجود در ا

در طی این فرآیند عملیات انبارگردانی هم انجام می شود. به طور معمول فرآیند حسابداری انبار و انبارگردانی در پایان هر 

دوره مالی انجام می شود. با اینکه در بیشتر مجموعه ها پایان یک دوره مالی یک ساله است اما در بسیاری از سازمان ها نیز 

ماهه هستند. نکته مهم این است که براساس استانداردهای حسابداری حداقل هر یک سال باید  6اهه و م 3دوره های مالی 

 .فرآیندهای حسابداری انبار و انبارگردانی انجام شود

 

 انبارهدف حسابداری ا

تلف بسیار مهم موجودی انبار دارایی تجاری هر سازمان محسوب می شود و ارزیابی آن برای کسب و کارها در اندازه های مخ

است. موجودی انبار از مواردی است که مستقیما با سود و مالیات شرکت ها در ارتباط است و می تواند در آن ها تاثیر بگذارد. 

مدیران سازمان های تجاری با استفاده از اطالعات موجودی انبار در مورد کنترل هزینه های نگهداری موجودی، سفارش، 

اسب و جلوگیری از کمبود مواد اولیه تصمیم می گیرند و اینجاست بیشتر از هر زمان دیگر اهمیت تامین کاال در زمان من

 .حسابداری انبار مشخص می شود
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هدف از انبارگردانی و حسابداری انبار دستیابی به موجودی کمی و وضعیت کیفی کاالها و کنترل دارایی موجود در انبار 

 :د توضیح دهیم می توانیم کاربرد حسابداری انبار را در موارد زیر تعریف کنیماست. اگر بخواهیم کامال در این مور

 دریافت و نگهداری و توزیع صحیح و سریع مواد، کاال و وسایل مورد نظر 

  جلوگیری از ضرر و زیان گسترده واحدهای اقتصادی با کنترل دقیق موجودی انبار و جلوگیری از ازدیاد بیش از حد

 موجودی

  تعداد موجودی انبار و جلوگیری از صرف هزینه بیش از حد و هدر رفت سرمایه در گردشکنترل 

 کاهش و تسهیل عملیات های حسابداری در پی صدور قبض انبار و تسهیل پرداخت مبلغ کاال به فروشنده 

 دث محاسبه محاسبه مبلغ موجودی های در انبار به قیمت تمام شده انجام می شود و در صورت خسارت ناشی از حوا

 خسارات با این قیمت ها انجام می شود

 

 انواع موجودی انبار 

به طور کلی در تمام واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی یا غیر تولیدی موجودی انبار به چند دسته کلی تقسیم می شود. همه 

این موارد باید مورد بررسی و اندازه دسته بندی های دیگر زیر مجموعه این دسته ها قرار می گیرند. در حسابداری انبار همه 

 .گیری قرار بگیرند

 .مواد خام )مواد اولیه(: در مجموعه های تولیدی از مواد خام برای تهیه و تولید کاال استفاده می شود .1

مواد و ملزومات مصرفی: مواد و ملزومات مصرفی موادی هستند که به طور مستقیم در فرآیند تولید دخالت ندارند،  .2

صورت غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند. این ملزومات معموال در امور جانبی بهره برداری میشوند. برای  اما به

 .مثال لوازم تحریر مورد نیاز در یک سازمان تولیدی نوعی از ملزومات مصرفی است

یل به محصول یا بخشی از یک مواد در جریان تولید: به موادی که در فرآیند ساخت و تغییر قرار دارند اما هنوز تبد .3

 .محصول کامل نشده اند

 .کاالی ساخته شده: کاالیی که فرآیند ساخت آن کامل شده و برای فروش و عرضه آماده است .4

اجناس خریداری شده: برخی اجناس هم هستند که تنها برای فروش خریداری شده اند. در این محصوالت نه تغییری  .5

 .فرآیند تولید یک محصول جدید استفاده می شودایجاد می شود، نه از آن ها در 
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 مهمترین وظیفه در حسابداری انبار

اولین و مهمترین کاری که باید در زمینه حسابداری انبار انجام شود، شناسایی و بررسی اسناد است. اسناد مرتبط با انبار به طور 

 .دسته تقسیم می شوند 4کلی به 

 اسناد خرید در حسابداری انبار .1

 اسناد انتقالی بین انبار .2

 بهای تمام شده سند تولید شده .3

 بهای تمام شده کاالی صادره .4

عنوان همگی با مواد اولیه، کارهای در حال انجام و کاالهای  4اما چرا باید این اسناد بررسی شوند؟ چون این اسناد مرتبط با این 

 .ر مورد موجودی انبار بدهندباقیمانده در انبار مرتبط هستند و می توانند اطالعات دقیقی د

 اسناد خرید در حسابداری  ●

هزینه هایی که انجام می شوند باید بر اساس فاکتورهای موجود سند زده شوند. همچنین باید به اسناد تخفیفات، ارزش افزوده 

نکته را هم باید در نظر هزینه های انجام شده و مشخصات طرف دیگر معامله نیز توجه شود و این موارد نیز لحاظ شوند. این 

گرفت که ممکن است هزینه های دیگر مثل هزینه های گمرک، هزینه های انبارداری، حمل و نقل و غیره نیز مشخص نباشند. 

 .در این شرایط تا زمانی که قیمت نهایی مشخص نشود امکان تعیین قیمت حواله فروش نیز میسر نیست

 اسناد مرتبط با انتقال بین انبار ●

ی انتقال کاال و مواد اولیه بین بخش های مختلف یک مجموعه الزم است که اسنادی ثبت شود. بررسی این اسناد نیز می برا

تواند در حسابداری انبار و بررسی موجودی مورد استفاده قرار گیرد. برای انتقال کاال به بخش های مختلف یک واحد تولیدی 

 .انبار مبدا است. مبلغ این سند باید برابر با بهای سند ورود مواد به انبار مقصد باشد اولین قدم تعیین قیمت سند حواله انتقالی
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 اسناد بهای تمام شده کاالی تولید شده ●

این مرحله سخت ترین مرحله در بخش حسابداری انبار است، چرا که عالوه بر هزینه مواد مصرفی برای هر محصول باید هزینه 

 .نقل و سایر هزینه ها برای کاالی تولید شده را با توجه به محصول تهیه شده محاسبه و لحاظ کنیمهای جانبی، هزینه حمل و 

 بهای تمام شده کاالی صادره از انبار ●

در فرآیند حسابداری انبار باید برای هر کاال در زمان خروج آن از انبار قیمتی نهایی مشخص شود. اما محاسبه این قیمت چطور 

 :قیمت خروج از انبار بر اساس روش های زیر مشخص می شودانجام می شود؟ 

 سیستم ارزیابی ادواری موجودی 

 سیستم ارزیابی دائمی موجودی 

 سیستم ارزیابی ادواری  ●

هم شناخته می شود گویای نحوه کار آن است. با استفاده  Periodic Inventory system نام این سیستم که با عنوان

ی موجود تنها در پایان دوره مالی تعیین می شود. با استفاده از این سیستم موجودی های پایان دوره از این سیستم مبلغ کاال

شمرده می شوند و ارزش مالی آن ها بر اساس روش های پذیرفته شده گردش بهای تمام شده که از استانداردهای 

الی خروجی پایان دوره مالی را با کسر حسابداری محسوب می شوند تعیین می شود و سپس حسابدار بهای تمام شده کا

کرد ارزش آن از بهای تمام شده کاالی در دست محاسبه می کنند. این سیستم به طور معمول در شرکت هایی مناسب 

 .است که تنوع آیتم های موجود در آن زیاد و بهای تمام شده آن کم باشد

 سیستم ارزیابی دائمی موجودی ●

ارزیابی موجودی استفاده کنید گزارش مستمر و لحظه به لحظه ای از تغییرات میزان موجودی در صورتی که از این سیستم 

 .کاال به دست می آورید
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نکته مثبت سیستم ارزیابی دائمی موجودی، عدم نیاز به شمارش موجودی کاال در پایان دوره های مالی است. البته این مورد 

ماهه( دارند نکته مثبتی محسوب می شود، چرا که در تمام  6ماهه یا  3دت )برای مجموعه هایی که دوره های مالی کوتاه م

 .مجموعه ها برای تایید مانده موجودی کاال، موجودی کاالی پایان دوره باید حتما حداقل یکبار در سال شمارش شود

 باید در حساب موجودی الزم به ذکر است که در سیستم ارزیابی دائمی موجودی تمام مبادالت خروج و ورود موجودی کاال

ها ثبت شود. در صورتی که بهای تمام شده نیز با گذشت زمان دچار تغییراتی شود، باید یکی از روش های ارزیابی پذیرفته 

 .شده در حسابداری گردش بهای تمام شده انتخاب شود و از آن برای ارزشیابی استفاده شود

 

 موجودیروش های مختلف ریالی کردن اسناد در ارزیابی 

 :دسته اصلی تقسیم می شود 4مهمترین روش های ریالی نمون اسناد در ارزیابی موجودی به 

 First in First out (FIFO)  روش اولین صادره از اولین وارده .1

 Last in First out (LIFO)روش اولین صادره از آخرین وارده .2

 Weighted average  روش میانگین موزون و میانگین متحرک .3

 Specific identification  شناسایی ویژهروش  .4

 روش اولین صادره از اولین وارده FIFO 

در این روش فرض بر این است که اولویت مصرف برای کاالهای موجود در انبار با کاالهایی است که زودتر وارد انبار شده 

 FIFO است که جدیداً خریداری شده است. روشاند. بنابراین پس از خروج کاالی مورد نیاز آنچه در انبار می ماند، کاالیی 

 .ها استروشی سازگار با گردش انبار بسیاری از شرکت

ها، در صورتی که کاال و محصوالت موجود در انبار تاریخ مصرف محدودی نداشته باشند در این روش با افزایش سالیانه قیمت

شود. زیرا شرکت برای جایگزینی این کاالها وز به بازار عرضه مییا مناسب با تقاضای بازار باشند؛ کاالی قدیمی مطابق قیمت ر
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و محصوالت باید هزینه بیشتری را بپردازد. بنابراین فروش این کاالها سود ناخالص بیشتری برای شرکت به همراه دارد ولی 

 .دهددرمقابل، میزان مالیات دوره ای را نیز افزایش می

 روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO 

برخالف روش قبل، اولویت مصرف کاالهای موجود در انبار با جدیدترین کاالهایی است که به انبار وارد  LIFO در روش

شده اند. در نتیجه با خروج اقالم مورد نیاز، آنچه در انبار باقی می ماند کاالهای قدیمی است. با افزایش قیمت سالیانه و فروش 

 .ه کاالها بیشتر و در نتیجه سود ناخالص کمتری برای شرکت محاسبه می شودآخرین اقالم خریداری شده، هزین

نتیجه سود کمتر، پرداخت مالیات بر درآمد کمتر برای شرکت است. الزم است در مقاله حسابداری انبار چیست؟ بگوییم 

اده می کنند همواره هایی که از این روش استفبرای گردش موجودی کاالها روشی معمول نیست، زیرا شرکت LIFO روش

در انبار خود کاالهای قدیمی و تاریخ گذشته خواهند داشت و حتی این روش برای برخی ممیزان مالیاتی کشورها نیز مورد 

 .قبول نیست

 روش میانگین موزون و میانگین متحرک 

شرکت هایی که از این  روش میانگین موزون، مناسب کاالهایی است که نوسان قیمت بسیار کمی را تجربه می کنند. اغلب

روش برای انبارداری خود استفاده می کنند، در انبار خود سطحی از کاالی مشخص را دارند. در این روش برای محاسبه قیمت 

تمام شده موجودی پایان دوره، باید قیمت تمام شده ی کاالی آماده فروش را بر تعداد کاالی آماده فروش تقسیم و در نهایت 

 .ر تعداد موجودی پایان سال ضرب نمود. الزم به ذکر است این روش در بین حسابداران مقبولیت بیشتری داردعدد حاصل را د

 روش شناسایی ویژه 

شوند که در هنگام خروج امکان دستیابی به فی خرید همان کاال امکان در این روش کاالها در انبار به گونه ای نگهداری می

ی کاالهایی مناسب است که فرایندها و مواد اولیه آن قابل شناسایی است. به عنوان مثال پذیر است. روش شناسایی ویژه برا

اقالم گران قیمت مانند طال و جواهرات، اتومبیل، فرش دستباف و موارد مشابه دیگر که امکان ردیابی آنها فراهم است با این 

 .شوندروش شناسایی می
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باید تعداد کاالی موجود تعیین و بهای تمام شده تک تک کاالها بر اساس فی  برای بهای تمام شده پایان دوره در این روش

توان به کمک نصب برچسب و دستگاه های انجام شده برای آنها را با هم جمع نمود. در دنیای امروز میخرید و هزینه

را محاسبه نمود. در نهایت تاکید  راحتی بهای تمام شده در روش شناسایی ویژههای نرم افزاری مربوط بهبارکدخوان و سیستم

 .کنیم که روش حسابداری برای گردش موجودی انبار باید متناسب با هر کسب و کاری انتخاب و اجرایی شودمی

 

 ی یکپارچهحسابداری انبار به کمک نرم افزارها

محاسبه هزینه ها، انبارداری های یک شرکت یا سازمان به حساب می آید که برای کنترل موجودی و انبار از مهم ترین بخش

توان تعریف نمود. با هدف افزایش دقت و سرعت در انبارگردانی و هایی است که در یک سازمان میاز مهم ترین مسئولیت

نرم افزار حسابداری با رویکرد یکپارچه شامل  . کنترل موجودی انبار نرم افزار انبار مختلفی طراحی و به بازار ارائه شده است

 نمود.توانید آن را به صورت جداگانه سفارش داده و تهیه شود که درصورت نیاز میزیر سیستم نرم افزار انبار می

 

 سواالت متداول درباره حسابداری انبار 

 نرم افزار انبار ، قابلیت جانمایی کاال در انبار را دارد؟ .1

گروه کاالهای متفاوت انبارهای  زیرنبار نه تنها قابلیت جانمایی کاال در انبار را دارد، بلکه شما قادر هستید بله نرم افزار ا

 .مستقل تعریف کنید

 چطور می توان ثبت کاال در انبار را سریع تر انجام داد؟ .2

الوه بر این از قابلیت هایی نظیر درمقایسه با سیستم های سنتی استفاده از نرم افزار انبار به این روند سرعت می بخشد. ع

 .بارکدخوان و تعریف بارکد، این روند سرعت بیشتری هم پیدا می کند

 آیا نرم افزار حسابداری انبار با زیر سیستم های دیگر یکپارچه است؟ .3

ا در نرم افزار یکپارچه و زیر سیستم انبار با کلیه زیر سیستم های دیگر به صورت یکپارچه عمل می کند، و به شم

 ..مدیریت تولید، فروش حضوری و آنالین، بازرگانی، واردات و صادرات و غیره کمک می کند
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، قابلیت تعریف و ثبت انواع انبارها، دسته های کاالیی، فرایندهای تولید، فرمول های  حسابداری در زیرسیستم انبارداری برنامه

و از گزارش های نماید تولید، رسیدها و حواله های انبار را دارد. شما می توانید لیست کاال ها را با موجودی و قیمت دریافت 

 .مورد نیاز خروجی بگیرید

 بداری انبارامکانات و قابلیتهای نرم افزارهای حسا

 امکان تعریف انبارها و دسته های کاالیی ●

 .ادواری و دائمی انبار تغییر امکان

 .کاالها به کاالیی واحد دو تعیین امکان

 .کاالیی هایدسته و کاالها برای تصویر تعیین امکان

 .کاالها لیست export و انبار به کاالها لیست import امکان

 .مالی سند صدور جهت انبارداری هایحساب تشخیص تعریف امکان

 .مدیریت داشبورد در هشدار کاالهای لیست مشاهده و انبار در کاال موجودی حداکثر و حداقل تعیین امکان

 .محصول تولید به مربوط عملیات و هاهزینه تمامی ثبت قابلیت با کامل صورت به تولید فرمول تعریف امکان

 .انبار نوع و ارزیابی روش تعیین امکان و کاربران هایگروه به دسترسی سطح اعمال و متعدد انبارهای عریفت امکان

 .کاالها برای بارکدی برچسب تولید و سیستم در جدید کاالهای بارکد چاپ نیز و کاالها برای بارکد تعریف امکان

 ابتدای )انبارگردانی هاآن چاپ و جاری دوره به قبل دوره انتهای کاالهای انتقال و دوره ابتدای کاالی موجودی تعریف امکان

 دوره(

 حساب ایجاد امکان و کاال سریال و قدیم کد فرعی، گروه بارکد، فنی، کد و نامحدود سطوح تعداد با کاالها تعریف امکان

 .همزمان بطور انبار چند به کاال یک اختصاص و کاالها برای تفضیلی

 

 رسیدها و ها حواله انواع ثبت قابلیت ●

 .انبار سیستم در ریالی رسید یا و حواله ثبت امکان

 .حسابداری سند ایجاد قابلیت با تولید فرآیند ثبت امکان

 .انبار سیستم در شعب بین ریالی حواله یا و رسید ثبت امکان

https://clickmis.net/
https://clickmis.net/docs/inventory-account-detections/
https://clickmis.net/docs/production-formulas/
https://clickmis.net/docs/depots/
https://clickmis.net/docs/barcod-scaner/
https://clickmis.net/docs/inventory-beginning-of-period-details/
https://clickmis.net/docs/production-processes/
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 .چاپ قابلیت با انتقالی حواله و برگشتی رسید ، برگشتی حواله ، انبار حواله ،انبار رسید ثبت امکان

 .باشد جابجایی قابل شعب انبارهای بین االهاک که نحوی هب شعب ینب انبار رسیدهای و حواله ثبت امکان

 

 انبارداری به مربوط گزارشات تهیه امکان ● 

  Word و Excel هایقالب در گزارش ذخیره امکان با کاال گردش کارت تهیه امکان

  Word و Excel هایقالب در گزارش ذخیره امکان با تولید فرآیند گزارش تهیه امکان

 Excel هایقالب در زارشگ ذخیره امکان با )انبار و کاال ، تاریخ کردن محدود قابلیت با انبارها موجودی گزارش تهیه امکان

  Word و

 Excel هایقالب در گزارش ذخیره امکان با )خروجی و ورودی قیمت آخرین نمایش امکان با ها کاال موجودی تهیه امکان

 Word و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clickmis.net/docs/depotios/
https://clickmis.net/docs/depotio-drafts/
https://clickmis.net/docs/depotio-return-receipts/
https://clickmis.net/docs/depotio-transfer-drafts/
https://clickmis.net/docs/report-item-holding-circulation/
https://clickmis.net/docs/report-depot-holdings/
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 زیر سیستم حسابداری پروژه

 به رای بزرگ همانند شود و دولت هم در طی یک مزایده امتیاز ساخت پروژهی فراوان انجام میهایی که با سرمایهپروژه

 .شودمی منعقد موردنظر شرکت و دولت میان مخصوصی قرارداد توافق زمان و کندمی واگذار داوطلب هایشرکت

کند )در زمان مشخص( پروژه را ل مبلغ پولی که از دولت دریافت میاز زمان اجرای این قرارداد شرکت وظیفه دارد در مقاب

 (Project Management) مدیریت پروژه منطقدبه پایان برساند که تمامی این مراحل با حسابداری پیمانکاری ارتباط دار

کلیه اجزای پروژه ها و تعیین  برای برنامه ریزی پروژه، پیشبرد فرآیند ها، تعیین مسئولیت های هر بخش از پروژه، برنامه ریزی

 .مسئولیت توسط مدیر پروژه به کار می رود

این زیرسیستم قابلیت مدیریت بخش های مختلف پروژه را نشان می دهد. کاربرد این زیرسیستم برای سازمان ها گامی 

 .می شودهوشمندانه است که منجر به کاهش اشتباهات و مشکالت مربوط به پروژه های سازمان و هزینه ها 

این سیستم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می گیرد و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل 

 .زمان، هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است

. است بوده …برنامه ها، کنترل منابع و هدف اصلی ایجاد بستری مطمئن و مناسب برای مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت 

 را …دگی پروژه ها، وظایف، منابع و سا به بود خواهند قادر دانش کمترین با حتی کاربران که شده طراحی نوعی به سیستم

 .نمایند مدیریت را خود مستندات و ها گزارش و بوده مسلط پروژه، کار انجام روند بر و ریزی برنامه

 پیمانکاریارکان اصلی 

 .رکن دارد که ثابت و تغییرناپذیر هستند 3عملیات پیمانکاری 

 شود.(شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف اول قرارداد به نام اوست ) این قسمت عمدتا با نام دولت پر می: کارفرما

 .ی اوستعهدهی پروژه بر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف دوم قرارداد بوده و همه: پیمانکار

 .شودمی نوشته …ی ارتباط بین کارفرما و پیمانکار بوده که در آن نام دو طرف، تعهدات، مدت زمان، مبلغ وواسطه: قرارداد
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 های اجرای حسابداری پیمانکاری روش

 .های پروژه استی مهم در پیمانکاری وجود دارد و آن تفکیک درآمد و هزینهیک مسئله

 .روش کار تکمیل شدهو روش درصد پیشرفت کار .امر دو روش وجود دارد برای انجام این

 روش درصد پیشرفت کار ●

شود و سود و زیان طبق ای انجام میدر روش حسابداری پیمانکاری براساس درصد پیشرفت کار، تمام اتفاقا براساس مرحله

 .شودبینی شده محاسبه میهای پیشهزینهآید. در این روش سود نهایی برطبق درصد پیشرفت کار به دست می

 

 روش کار تکمیل شده ●

این روش از نام آن کامال مشخص است، اما موردی که باید گفته شود این است که در روش حسابداری پیمانکاری بعداز 

 طبق محاسبات همه مرحله این در و شودمی محاسبه پروژه پایان از بعد …ی اتفاقات اعم از سود و زیان وتکمیل پروژه همه

 .قبلی هایبینی پیش نه شودمی انجام شواهد و مدارک

https://www.fardadgroup.com/wp-content/uploads/2021/07/Second-flowchart.jpg
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 انتخاب روش مناسب برای حسابداری پیمانکاری

تواند به دلخواه خود حسابداری پیمانکار باید طبق شرایطی که شرکت با آن مواجه است روش مناسب را انتخاب کند و نمی

شید که اگر هر روشی را انتخاب کند باید تا انتهای پروژه از آن در تمامی مراحل تبعیت توجه داشته با.پیمانکاری را انجام دهد

 .تواند اثرات مالی را تغییر دهد و گاهی غیرممکن استاگر پیمانکار قصد تغییر روش را داشته باشد به سختی می.و پیروی کند

 :د از روش درصد پیشرفت کار استفاده کنددر صورتی که شرکت حسابداری پیمانکاری دارای شرایط زیر باشد، بای

 امکان پیش بینی نتیجه پیمان به صورت منطقی وجود داشته باشد. 

 اطمینان کافی از وصول مبلغ پیمان وجود داشته باشد. 

 .شوددر صورتی که شرکت حسابداری پیمانکاری دارای شرایط زیر باشد، از روش تکمیل قرارداد استفاده می

  پیمانکاری کوتاه مدت باشدقرارداد. 

 مخاطرات ذاتی قرارداد بیشتر از مخاطرات عادی تجاری باشد. 

 

 

 حسابداری قرارداد های بلندمدت پیمانکاری

شده آن ها نیز جداگانه  تمامدر حسابداری پیمانکاری برای قرارداد های بلند مدت از هزینه یابی سفارش کار استفاده شده بهای  

ی اصلی که در حسابداری بلندمدت پیمانکاری با آن مواجه هستیم تعیین درآمد و هزینه در هر دوره مشخص خواهد شد. مسئله

 .مالی است

 :موقع انعقاد قراردادهای بلندمدت پیمانکاری باید به چند نکته توجه کنیم که عبارتند از

طرح مشخص می شود، هنگامی که قرار داد امضا شود آغاز می گردند و در زمان تکمیل دوره هایی که در آن ها مخارج  ●

 .مدت قرارداد پایان می پذیرند

مخارجی که قبل از انعقاد قرارداد توسط پیمانکاربرای شرکت در مناقصه صرف می گردد، در صورتی که قابل شناسایی  ●

 د.های دوره ثبت خواهد شزو هزینهباشد جزو بهای تمام شده و اگر قابل تشخیص نباشد ج
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 بیمه و مالیات در پیمانکاری

هرگاه بحث درآمد که باشد چه کوتاه مدت و چه بلندمدت توجه به بیمه و مالیات امری طبیعی و ضروری برای هر حسابداری 

حسابداری پیمانکاری در توضیح داده شده است و موضوع بیمه  9حسابداری پیمانکاری )بلندمدت( در استاندارد شماره.است

ناخالص از  %5از قانون تامین اجتماعی، کارفرما وظیفه دارد  38براساس ماده .های مستقیم تصویب شده استمالیات 38ماده 

 .داردنزد خود نگه به اضافه آخرین صورت وضعیت را تا ارائه مفا صا حساب بیمه توسط پیمانکار، هر صورت وضعیت را کسر و

ناخالص کارکرد  %14ای شامل حق بیمه قراردادهای مشاوره:حق بیمه پیمانی، باید مدنظر قرار گرفت عبارتند از مواردی که در

باشد. حق بیمه در قراردادهای سهم کارفرما می %12از آن سهم پیمانکار و  %6/3باشد، که بیمه بیکاری می %6/1همراه با 

 %5سهم پیمانکار و  %6/1باشد، که از این قرارداد بیمه بیکاری می %6/0با ناخالص کارکرد همراه  %6پیمانکاری اجرایی شامل

مالیات ارزش افزوده ناخالص کارکرد پیمانکار نیز می بایست توسط کارفرما محاسبه و به پیمانکار  باشد.سهم کارفرما می

 پرداخت گردد.

 

 انواع پیمان

 قرارداد مقطوع •

 :میشود تنظیم  شکل زیر این نوع قرارداد معموال به یکی از دو 

 پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد. -الف

پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد)مثالیک متر مربع  -ب 

 عملیات پیمان را انجام دهد. موضوع  خاکبرداری(

 پیمان مبلغ یا کار  واحد بهای که میشود بینی پیش درقرارداد خاصی  معموال در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده

 .شود تعدیل قیمتها شاخص تغییرات براساس

 قرارداد امانى •
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میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد 

 .مدیریت خدمات  نماید. مانند قراردادهایمی دریافت را ثابتی الزحمه حق  درصد معینی از مخارج یا

قراردادامانی با روش انجام کار امانی تفاوت دارد.در روش امانی، کارفرما برای اجرای طرح، قراردادی با پیمانکار منعقد  

 نمیکند بلکه طرح را با استفاده از عوامل و کارکنان خود اجرا و هزینه های مربوط را راسا پرداخت میکند.

 قرارداد مدیریت اجرا •

پیمانکار در برابر دریافت حق الزحمه معموال مقطوع، مدیریت اجرای طرح را بعهده میگیرد. در این نوع در این نوع قرارداد،  

 قرارداد، تامین مصالح، ماشین ،الت و تجهیزات و نیروی انسانی مستقیم و سایر نیازهای انجام کار برعهده کارفرما می باشد.

 مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری

 مطالعات مقدماتى طرح - 1مرحله 

 انتخاب پیمانکار  -2مرحله 

 نعقاد قرارداد با پیمانکارا - 3 مرحله

 ات اجرایىعملی شروع  -4 مرحله

 مرحله خاتمه کار - 5 مرحله

 

 امکانات و قابلیت های زیرسیستم مدیریت پروژه 

 

. استفاده از مالیات بدرستی محاسبه نمایندو بیمه و های پیمانکاری باید از اصول و استانداردهای خاص پیروی کنند شرکت

دهد می مااین امکان را به  مناسب و یکپارچه حسابداری افزارنرم.تواند اجرای فرآیند را تسهیل کندافزار حسابداری مییک نرم

 . نماییمریت که همزمان چندین پروژه و تحلیل مالی را مدی

 امکان تعریف پروژه با فازهای مختلف و تخصیص منابع به تعداد دلخواه برای هر کدام 

 تمام عملیات مالی ثبت شده در نرم افزار  ها در انتخاب پروژه 

https://www.fardadgroup.com/
https://www.fardadgroup.com/
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 فایل های مربوط به هر پروژه ذخیره 

 از تمام موارد مالی ثبت شده مربوط به یک پروژه خاص گزارش گیری امکان 

 ها به تعداد نامحدود و تخصیص کد تفصیلی به هر کدام تعریف پروژه 

 امکان اطالع از وضعیت پروژه ها برای برنامه ریزی بهتر و روند کار پروژه 

  پروژه اعم از فازها، منابع و تخصیص هزینه های آن پروژهامکان ثبت و مشاهده تمامی مراحل 

 امکان مشاهده کمبودها و موانع رشد پروژه در کوتاه ترین زمان 

 امکان تعیین زمان تقریبی برای هر فاز پروژه 

 امکان تعریف سطوح دسترسی افراد در پروژه های مختلف 

 امکان تعریف نقش های مختلف افراد در پروژه  

  های مرتبط برای هر فاز پروژهفعالیت  کلیهامکان تعریف 

 امکان تعریف تقویم پروژه، مدیریت ساعات کاری و تعطیالت در روزهای مختلف هفته و استثنائات 

 مدیریت متمرکز مدارک، اسناد و امکان تعیین ساختار دسته بندی هر گونه فایل در پروژه 

 ه و امکان تنظیم هشدارامکان یادداشت گذاری به تعداد نامحدود برای هر پروژ  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://logicsims.ir/%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/
http://logicsims.ir/%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/


  مالی جدیدسیستم های              

 

 

 زیر سیستم قیمت تمام شده

 قیمت تمام شده محصول چیست؟

 مدیران به شودمی شناخته هم (حسابداری صنعتی) محاسبه قیمت تمام شده محصول یا حسابداری بهای تمام شده که به

شود ده را محاسبه کنند. این کار باعث میش ارائهخدمت  یا تولید شده تمام بهای بتوانند تا کندمی کمک اقتصادی هایبنگاه

 طرف از و باشند داشته کنترل …آالت، دستمزد پرسنل وها مثل خرید مواد اولیه، هزینه استفاده از ماشینمدیران روی هزینه

 .دهند افزایش را خود سازمان وریبهره هاهزینه کاهش با دیگر

ریزی، کنترل و داشتن گیری مناسب، برنامههای کسب وکارها، به منظور تصمیمپیچیدگیبا تغییرات روزافزون در صنایع و 

 فن و علم از ایشاخه شده تمامحسابداری  یابی در سازمان امری بسیار ضروری است.اقدامات مؤثر، مدیریت هزینه و هزینه

 خدمات و محصوالت شده تمام بهای سبهمحا العات مربوط به عوامل هزینه واط آوریجمع آن وظیفه که است حسابداری

 باعث امر این که کندمی بیان را تولیدات بهای تمام شده تقلیل هایروش تولید هایراه ها،گزارش تحلیل و تجزیه با و است

 . گرددمی سازمان آینده برای منسجم ریزیبرنامه و هاهزینه صحیح مدیریت

 

 (Cost Accounting )قیمت تمام شدهاهمیت حسابداری 

 و است هاآن از ناشی زیان و سود محاسبات هزینه، درآمد، تفکیک قیمت تمام شده حسابداری اهداف ترین اصلی یکی از

ها به تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک محصول می پردازد و اطالعات دقیقی در جهت کاهش هزینه قیمت تمام شدهری حسابدا

به طور مشخص تعیین می کند. بدین ترتیب  و یا هر مرحله از انجام یک خدمت را های هر مرحله از تولید یک محصولاز هزینه

تحلیلی خط تولید، مقایسه روند فعالیت و تمامی محاسبات در صورتی که کاالیی هنوز در خط تولید قرار نگرفته باشد، آنالیز 

های مختلف قابل محاسبه است. در نهایت امکان گزارش گیری سود و زیان را به تفکیک هر محصول حسابداری آن در قسمت

 .سازد که بر استراتژی تولید، نحوه برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان تاثیرگذار استفراهم می
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دلیل از حسابداری استفاده می کنیم تا بدانیم چقدر دارایی یا سرمایه به اشکال گوناگون داریم، در یک دوره مشخص ما به این 

ها کاربرد چقدر سود یا ضرر کرده ایم، به چه افرادی به چه میزان بدهکار بوده و یا از چه اشخاصی به چه نحوی طلبکاریم و ده

 .سنگینی شویم زیانهایط به هریک، ممکن است متحمل دیگری که در صورت فقدان اطالعات مربو

مهم ترین کاربرد محاسبه تمام شده کاال این است که اطالعات مهم و مفیدی را در اختیار مدیران یا مسئوالن مربوطه قرار داده 

د مدت و کوتاه مدت به طور ساده تر می توان گفت که تصمیمات بلن.تا در زمان مناسب یا برای آینده تصمیماتی را اخذ کنند

مدیران مربوطه محاسبات بهای تمام شده کاال را .با توجه به گزارشات بهای تمام شده کاالها و محصوالت گرفته می شوند

بررسی کرده و با توجه به میزان تاثیر مختلف عوامل دیگر به انجام اقداماتی مانند کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می 

توان گفت که گزارشات حسابداری بهای تمام شده کاال ابزاری قدرتمند در دست مدیران حسابداری یا  به نوعی می.پردازند

بهای .صنایع هستند؛ چرا که هزینه های تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و قیمتی تمام شده از محصول را ارائه می کنند

یه، دستمزد و هزینه های سربار می باشد که یک مدیر می تواند با تمام شده شامل گزارشات کامل و دقیق از قیمت مواد اول

 .استفاده از این اطالعات به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه ها در هریک از بخش های مربوطه بپردازد

 

 بهای تمام شده در برابر حسابداری مالیحسابداری 

 شود،می استفاده گیری تصمیم به کمک برای شرکت یک در مدیریت توسط اغلب بهای تمام شدهحسابداری  در حالی که

مالی و عملکرد یک  وضعیت مالی حسابداری. بینندمی طلبکاران یا گذارانسرمایه که است چیزی همان مالی حسابداری

ها، دارایی ها و بدهی های آن است، ارائه شرکت را از طریق صورت های مالی، که شامل اطالعاتی در مورد درآمد، هزینه

های کنترل هزینه، مفید باشد که بندی و تنظیم برنامهتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت در بودجهمی مالیدهد. حسابداری می

 یه خالص شرکت را در آینده بهبود بخشد.تواند حاشمی

 معامله نوع به بسته هزینه مالی حسابداری در که است این مالی حسابداری و حسابداری بهای تمام شده یک تفاوت اساسی بین 

کند. حسابداری بندی میها را با توجه به نیاز اطالعات مدیریت طبقههزینه  حسابداری بهای تمام شده شود،می بندی طبقه

نرم افزار حسابداری مالی و نرم افزار حسابداری  .گیردهزینه، توسط مدیریت به عنوان ابزاری داخلی مورد استفاده قرار می



  مالی جدیدسیستم های              

 

 

ت بین حسابداری صنتعی به مالی و برعکس صنعتی هم مانند اصل موضوع با هم تفاوت دارند. اما در دنیای نرم افزارها حرک

 جا شوید.های مختلف جابهتوانید به راحتی بین حسابشود. در این نرم افزارها شما میفقط با یک کلیک انجام می

 وظایف حسابدار بهای تمام شده

 ایجاد روش هایی برای کنترل هزینه ها 

 بررسی و ارزیابی موجودی 

 نه هاگردآوری، ثبت و تقسیم بندی هزی 

 تحلیل و بررسی موجودی کاال ها به منظور قیمت گذاری و کنترل مقدار موجودی ها 

 ارائه راهنمایی به مدیران برای انتخاب بهترین گزینه ها 

 تصمیمی گیری های آینده  

 عوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده کاال

 هزینه های مستقیم ●

هزینه دستمزد  .گیرندمواد اولیه که به طور مستقیم برای تولید کاال مورد استفاده قرار می و دستمزد مستقیم مواد اولیهشامل  

 .کارگران و افراد متخصصی که به صورت مستقیم در خط تولید مشغول به کار هستند

 هزینه های غیر مستقیم) سربار( ●

 قیمشامل مواد غیر مستقیم ، دستمزد غیر مستقیم و سایر هزینه های غیر مست 

شوند های مستقیم. مثل موادی که در کاالی تولیدی مصرف نمیهای کارخانه فارغ از هزینههای سربار شامل کلیه هزینههزینه 

 صورت به که افرادی دستمزد یا …ها هم تولید کاال میسر نیست. مثل گریس، روغن، لوازم یدکی وو لی بدون استفاده از آن

 سایر و …و نگهبانی پشتیبانی، کارکنان مدیران، مانند. است الزم حضورشان ولی نیستند دخیل محصول تولید در مستقیم

 .بهارهاجا مثل سربار هایهزینه
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 و رفتار هزینه ها ها بر اساس حجم تولیدبندی هزینهطبقه 

 تولید نبوده و با نرخ گردند و وابسته به سطح هایی که همواره در حسابداری تولیدی لحاظ میهزینه های ثابت:هزینه

 شوند. هزینه هایی مانند: هزینه اجاره کارگاه تولیدی، حقوق کارکنان و... .ثابت ماهانه مستهلک می

 صورت مستقیم با تولید محصوالت در ارتباط بوده و مرتبط با سطح تولید شرکت هایی که بههزینه های متغیر:هزینه

یابد. مانند، مواد اولیه ها کاهش میافزایش و با کاهش تولید محصول، هزینهها است و با افزایش تولید محصول، هزینه

 باشند.ها همواره متغیر و وابسته به مقدار تولید محصول میهزینه رسند، که اینکه در تولید به مصرف می

 عنوان مثال، بسیاری ید باشند. بهتوانند ثابت، متغیر و وابسته به مقدار تولها میاین دسته از هزینه های نیمه متغیر:هزینه

نمایند، از کارکنان بخش تولیدی عالوه بر دستمزد ثابت خود، به میزان فروش کاالهای تولیدی نیز دستمزد دریافت می

 باشد.صورت ثابت و هم متغیر میکه این نوع هزینه هم به

 

  روش های تجمیع هزینه 

 روش هزینه یابی سفارش کار ●

کنند.  ی، محصوالت خود را بصورت اختصاصی و به تفکیک براساس نیاز مشتریان تولید م یتولید یاز شرکتها بسیاری

 نام دارد.«  یمحصول سفارش»شود  یهر یک از تولیدات متفاوت که به طور جدا گانه ساخته م

کشتی سازی،از روش سفارش کار مبل ،هواپیما سازی، ، تولید  ی، انتشارات یچون ، پیمانکار به طور معمول فعالیتهای

 یمؤسسات خدمات ی قابل استفاده است ولیسفارش کار، بیشتر درمؤسسات تولید روش هزینه یابی.کنند استفاده می

 یاز مؤسسات خدمات یخدمات محصوالت خود از این روش استفاده کنند.بسیار یهزینه یاب یتوانند برا ینیز م یوبازرگان

 یرا برا یگیرند و خدمات منحصر بفرد وجداگانه ا ی،هر یک از مشتریان خود را به عنوان یک هدف هزینه در نظر م

 دهند. یهریک از آنان ارائه م
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 روش هزینه یابی مرحله ای  ●

یا مشابه، سیستمی است که در آن بهای تمام شده یا خدمت از طریق تسهیم هزینه ها به مجموعه ای از محصوالت یکسان  

مانند خودرو سازی  محاسبه می شود. این سیستم در صنایعی کاربرد دارد که محصوالت مشابه در حجم انبوه تولید می شود

. در هزینه یابی  مرحله ای ، تاکید اصلی بر روی دایره یا مرکز هزینه می باشد. در هر دایره یا مرکز یا تولید لوازم خانگی

 لفی صورت می گیرد مانند دایره تراشکاری یا مونتاژ. هزینه، عملیات تولیدی مخت

در هزینه یابی مرحله ای، هزینه های تولید ) مواد مستقیم، دستمزد مستقیم وسرباز کارخانه ( هر دایره به حساب موجودی 

مانی معین کاالی در جریان ساخت همان دایره منظور می شود و گزارش هزینه تولید برای هر دایره در پایان دوره در ز

 تهیه می گردد. و فرض می شود هزینه های تولید هر واحد از این محصوالت یکسان است. 

 

 یابی های هزینهروش

 )مبتنی بر حجم(هزینه یابی  ●

دهنده آن که عبارتند از مواد، دستمزد و شده اطالعات مربوط به عناصر تشکیلدر رویکرد سنتی برای محاسبه بهای تمام 

شده محصول یا خدمت بدون توجه مستقیم به فعالیتهای اغلب در سیستمهای سنتی، بهای تمام .شوندآوری میجمعسربار، 

ها در سطح شرکت یا یک دایره شود و دارای یک یا چند مرکز هزینه برای تخصیص هزینهالزم جهت تولید محاسبه می

 هستند. 

و بر حجم  تولید یا خدمات ارائه شده تقسیم می گردد تا از این کلیه هزینه بخشهای مختلف هر سازمان جمع آوری شده 

 .طریق بهای تمام شده تعیین شود. دراین شیوه قیمت فروش بر اساس بهای تمام شده تعیین می شود

در این سیستمها معموال هیچگونه ارتباط منطقی و علت و معلولی بین فعالیتهای الزم جهت خدمات ارائه شده و میزان  

در نتیجه بهای تمام شده خدمات منعکس کننده فعالیت ها و ارزشهای منابع استفاده شده  .اده از منابع وجود ندارداستف

 نمی باشد.
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 Activity Based Costing( ABC) فعالیت هزینه یابی بر مبنای ●

یریت نه تنها پاسخگوی نیازهای مدیران های سنتی حسابداری صنعتی و مداند که سیستمبنیانگذاران این روش ادعا کرده 

تواند منجر به پیدایش شود و نهایتاً میگیری صحیح مینیستند، بلکه استفاده از اطالعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیم

های جدیدی تحت عنوان سیستم ن، این متخصصان اقدام به معرفی سیستمها گردد. به دنبال آزیانهای هنگفت شرکت

 ها تاکید کردند.ها و هزینهنموده و به رابطه بین فعالیت” یابی بر مبنای فعالیتهزینه”

ش های فاقد ارزهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتیابی بر مبنای فعالیت برای شناخت فعالیتدر واقع هزینه

های وسیعی در یابی است. عالوه بر این اطالعات حاصل از این سیستم دارای استفادهافزوده و همچنین افزایش دقت هزینه

ها با ریزی هزینهیابی بر مبنای فعالیت ، سیستم طرحروش هزینه.باشدارزیابی بهبود مستمر و ارزیابی عملکرد فرایندها می

 ت .تاکید بر فرایند مستمر بهسازی اس

شود ارزش از سوی دیگر ، تشویق میهای بیهای ارزشمند از یک سو و شناسایی فعالیتشناسایی فعالیتدر این روش ،  

توان یابی بر مبنای فعالیت را میبه بیان دیگر روش هزینه آید .ارزش کوشش به عمل میهای بی. و برای حذف فعالیت

ای برای محصول برند بدون آنکه ارزش افزودهرد که هزینه محصول را باال میهایی به کارببرای شناسایی و حذف فعالیت

توان آن را حذف کرد بدون هایی است که میشده و بدون ارزش ، هزینه آن گروه از فعالیت هزینه اضافهایجاد کنند . 

 اینکه کاهشی در کیفیت محصول و عملکرد یا ارزش آن رخ دهد .

 کند . یابی محصول منظور میدیران را نیز به طور کمی در هزینهفلسفه نوین م ABCسیستم  

افزوده ای روی محصول یا خدمت از دیدگاه افزوده دیدگاهی مشتری مدار دارد. آیا یک فعالیت، ارزشروش ارزش

حسوب شده افزوده ممشتری ایجاد می کند؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، این فعالیت به عنوان فعالیت بدون ارزش

 و کوشش میشود چنین فعالیتی حذف شود. 

افزوده است. به هرحال، در عمل بیشتر درصد از کل مخارج بیشتر سازمانها ناشی از فعالیتهای بدون ارزش 40تا  20حدود 

ه حداقل اند که آنها را بافزوده امری ناممکن است، اما کوشیدهاند که حذف تمام فعالیتهای بدون ارزششرکتها دریافته

 برسانند. 
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فعالیتهای اصلی دربرگیرنده قضاوت دقیق و استادانه خاصی است که بخشی از مزیت رقابتی سازمان می باشد و زمینه انجام  

 آورد.فعالیتهای خدماتی را برای مشتریان فراهم می

رافی، فعالیتهایی هستند که باعث اند.  فعالیتهای انحفعالیتهای پشتیبانی برای ممکن ساختن انجام فعالیتهای اصلی، ضروری  

خاطر نقصهای موجود در سیستم اتالف زمانی می شوند که باید صرف  انجام فعالیتهای اصلی و پشتیبانی شود و معموالً به

 رخ می دهند. 

 35، و 35، 30ترتیب بهطور میانگین عالیتها نشان داده است که فعالیتهای اصلی، پشتیبانی و انحرافی بهتجزیه و تحلیل این ف

درصد  زمان  70به عبارت دیگر در بیشتر شرکتها  دهد.درصد از زمان موجود برای یک کار را به خود اختصاص می

 صرف فعالیتهای اصلی نمی شود. 

نه هستند.در روش سنتی محرکهای هزینه مرتبط با حجم نظیر مقدار تولید، ساعت کار محرک هزینه ، عوامل ایجاد هزی

کلیه  ABCمستقیم و ساعت کار ماشین تنها عواملی است که موجب ایجاد هزینه در نظر گرفته می شوند.اما در روش 

فعالیتها به عنوان منابع هزینه  ABCدر رویدادها یا فعالیتهایی که منجر به وقوع هزینه می شوند محرکهای هزینه هستند. 

شناسایی می شوند و هزینه های سربار براساس مبانی منطقی تعیین شده یا همان محرکهای هزینه به محصوالت تخصیص 

 داده می شوند.

 موارد مهم در انتخاب محرکهای هزینه

 میزان همبستگی √

 هزینه اندازه گیری √

متنوع تر و ضریب همبستگی میان محرک و فعالیت بیشتر باشد تخصیص هرچه تعداد محرکهای هزینه  ABCدر سیستم  

 هزینه سربار با دقت بیشتری انجام می شود. اما امکان دارد هزینه اندازه گیری محرک هزینه باال رود. 
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