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 مقدمه

 مورد در هركجا كه چرا نيست حسابداري تكوين تاريخ با ارتباط بي حسابداري هاي سيستم پيدايش تاريخ
 از ناچار خود نظريات انتقال جهت گوينده شود، صحبت گزارشات تهيه نحوه و مالي اطالعات ارايه روش
 نشان حقيقت در ها سليقه و ها روش اين مجموعه كه است هايي روش به استناد از ناگزير و ها مثال از استفاده
  .است نظر مورد اقتصادي بخش يا صنعت در حسابداري از خاصي سيستم دهنده

 شعبات و مديريت حسابداري كتب در خصوص به( خود هاي كتاب در نيز حسابداري نظر صاحب اساتيد حتي
 كرده مطرح حسابداري فن يا دانش عنوان به را حسابداري از خاصي هاي سيستم) صنعتي حسابداري مانند آن
 در را حسابداري. اند نموده دفاع آن از و كرده ياد اساس و اصل عنوان به خاصي سليقه يا روش از ناخودآگاه و

 مربوط زماني به حسابداري سيستم بگوييم بهتر يا و حسابداري قدمت اما و دانند مي اطالعاتي سيستم يك اصل
  .آشناشد شمارش با اوليه انسان كه شود مي

 و قبايل حتي و نخستين هاي حكومت در كه دهد مي نشان باستاني هاي تمدن از آمده دست به تاريخي آثار
 مخارج پرداخت و طرح و ماليات گرفتن و تجاري مبادالت به مربوط اطالعات ثبت براي نيز اوليه اقوام

 تاريخي سابقه و قدمت از نشان ولي ندارد امروز حسابداري با شباهتي اگر كه شده ابداع هايي روش حكومتي،
 .دارد بشر اجتماعي دانش از رشته اين

  :داد قرار مطالعه مورد زير ادوار در ميتوان را ايران در حسابداري هاي سيستم تاريخچه

  مشروطيت انقالب تا قاجاريه دوران از)  3  قاجاريه دوران تا اسالم از بعد ايران)  2     اسالم از قبل ايران) 1
 

 تاكنون چهل دهه اوايل از)  5  چهل دهه اوايل تا مشروطيت انقالب از)  4 

  اسالم از قبــل ايران در حسابداري هاي سيستم

 توجهي قابل مكتوب آثار اسالم از قبل ايران در ها حساب نگهداري نحوه و مالي هاي سيستم چگونگي از
 هاي فعاليت از بزرگي حجم ساساني و هخامنشي هاي امپراتوري در است مسلم كه آنچه. نيست دست در
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 ديگر و سپاهيان موجبات پرداخت و واليات و اياالت حكام از خراج و باج گرفتن به حكومتي و ديواني
 وجود مناسبي و دقيق هاي سيستم قطعاً آن اطالعات نگهداري جهت كه داشته اختصاص حكومتي عوامل
 هايي كتاب در دورانت ويل مانند محققين از معدودي تاريخي هاي نوشته جز به متاسفانه ولي است، داشته
 دوران اين در مستندات، اين طبق. نيست دست در مورد اين در ديگري مستند آثار تمدن، تاريخ نظير

 جمع بر نظارت مسيله دادند مي انجام كه كارهايي ضمن بودند موسوم شاه گوش و چشم به كه افرادي
 از قبل تا شود ايجاد آن در اي عمده تغييرات اينكه بدون نظام اين. داشتند عهده بر نيز را خراج آوري
  . است داشته ادامه شكل همين به اسالم

پس از ظهور اسالم تا دوران قاجاريه در ايران سيستم هاي حسابداري  

 مقدس تعاليم تاثير تحت اجتماعي شيون ديگر همانند اقتصادي مناسبات و روابط اسالم پذيرفتن پي در
 شخصي تجاري ارتباطات و فردي روابط در عمدتاً دگرگوني اين ولي يافت بنياني دگرگوني اسالم

) افشاريان و صفويان( سلسله دو يكي جز به كه ايراني هاي حكومت ساالري ديوان در و كرد خودنمايي
 شايد .شود نمي ديده اسالمي قوانين از مشخصي نمود ناميد محلي كوچك هاي حكومت را آنها توان مي
 در اجتهاد به عباسيان و امويان مانند اسالمي نخستين هاي حكومت اعتقاد عدم موضوع اين دليل

 بوده آن الشان عظيم پيامبران دستورات و كريم قرآن تعاليم اساس بر اداري و مالي هاي روش بنيانگذاري
 برادران دهد مي نشان است مضبوط اسالمي هاي حكومت اوليه دوران از كه اطالعاتي تقدير هر به. است

 قالب در كه بودند كرده ايجاد الرشيد هارون دربار در دقيقي مالي سيستم) برمكي جعفر و يحيي( برمكي
 .است داده مي انجام را وي حكومت مخارج عايدات ضبط و ثبت به مربوط عمليات محاسبات ديوان يك

    

   مشروطيت انقالب تا قاجاريه دوران از

 دعوت آن اوج نقطه كه شد ايجاد ايران در مالي هاي سيستم مورد در ابتدايي تحول يك قاجاريه دوران در
 مالي امور در شوستر مورگان مشخصاً و ژاندارمري امور در شوراتسكف ژنرال نظير آمريكايي مستشاران
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 به كه كند مي آغاز را مالياتي و مالي هاي نظام ايجاد زمينه در ها فعاليت سلسله يك شخص اين و بوده
 كار به و كرده اخراج ايران از را وي اجبار به ايران دولت روس، دولت اولتيماتوم و گريبايدوف قتل دنبال

 هايي سيستم او و شود مي دعوت ايران به ميلسپو آرتور دكتر نام به آمريكايي فردي بعدها .ميدهد پايان او
 دولتي موسسات برخي در هنوز ها سيستم اين از بعضي كه كند مي ايجاد گمركات و دارايي وزارت در

 و ايران نفت شركت تاسيس آن دنبال به و دارسي ناكس ويليام به نفت استخراج امتياز اعطاي. است رايج
 دوران اواخر در بيگانگان به شاهنشاهي و استقراضي هاي بانك تاسيس امتياز اعطاي همچنين و انگليس
 تا ها روش اين ولي ساخته فراهم كشور به پيشرفته اداري و مالي هاي روش ورود براي را زمينه قاجاريه،

 دواير و موسسات ساير در راهي و باقيمانده اقتصادي هاي بنگاه و موسسات همين حصار در ها مدت
  كند نمي پيدا خصوصي يا دولتي

چهل دهه اوايل تا مشروطيت انقالب از  

. شود مي بسته آن اساسي قانون تصويب و مشروطه انقالب پيروزي با نوين حسابرسي و حسابداري نطفه
 و فزاينده خارجي هاي استقراض و بودجه كسري اقتصادي، اوضاع شديد وخامت بحبوحه در مزبور انقالب
 واليات و اياالت حكام هاي تصرف و دخل و خودكامگي افزايش درباريان، و ديوانيان هاي ميل و حيف تشديد

 موارد ايران در) دولتي عمدتاً( نوين حسابداري و دفترداري ابزارهاي و مفاهيم پيدايش. رسد مي پيروزي به
 اقتصادي و مالي قوانين نخستين .يابد مي انعكاس كشور قوانين در ابتدا همان از كه است بوده اي مشغله چنين
 قانون نخستين كشوري، نوين بودجه نخستين كه است دوره اين در.  است ملي شوراي مجلس دوم دوره يادگار
 نكول و قبول قانون( تجاري قانون نخستين ،)قمري 1328 مصوب نقليه وسايط بر بلدي ماليات قانون( مالياتي
 محاسبات قانون( دولتي حسابداري و حسابداري قانون نخستين باالخره و) قمري 1328 مصوب تجاري بروات
فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته  .رسد مي تصويب به) قمري 1329 مصوب عمومي

ابتدا عده اي براي  .حسابداري، اولين بار در دهه اول قرن توسط بانك ملي ايران مورد توجه قرار گرفت
كارآموزي و مطالعه در رشته هاي مختلف بانكي، منجمله حسابداري به بانك هاي خارج فرستاده شدند و 

نفري را كه از طريق كنكور انتخاب شده بودند براي تحصيل علمي و  12يك گروه  1315سپس در سال 
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تعدادي از فارغ التحصيالن ياد شده به همت . عملي در رشته تخصصي حسابداري به انگلستان اعزام كردند
موافقت خود را با تاسيس يك آموزشگاه عالي حسابداري اعالم  1336سرانجام شركت ملي نفت در سال 

 حسابداري و علوم مالي به خود گرفت داراي شمسي نام دانشگاه 1353اين آموزشگاه كه از سال  .كرد
  .وره هايي تا سطح فوق ليسانس بودد

كه بعضي موسسات فرهنگي ديگر نيز از قبيل موسسه علوم بانكي، دانشكده بازرگاني،  ناگفته نماند
تدوين رشته هاي مختلف حسابداري را تا حدودي ... دانشكده علوم اداري دانشگاه تهران، دانشگاه ملي و

   .در برنامه خود گنجانيدند

  تاكنون چهل دهه اوايل از

 سرمايه نام كه نويني اقتصادي نظام گسترش و آن از بعد و 1342 هاي سال در اقتصادي ساختار تغييرات
 هاي شركت و موسسات اطالعاتي نيازهاي كه فني عنوان به حسابداري كه شد سبب گرفت وابسته داري
 حسابداران وجود به كار بازار روزافزون نياز اين.  شود مطرح ساخت، مي برآورده را التاسيس جديد

 تحوالت پيامدهاي از يكي .يابد رونق حسابداري آموزش موسسات كه شد آن موجب كرده تحصيل
 و بهشهر صنعتي گروه ملي، كفش گروه مانند بزرگ صنعتي هاي گروه ظهور شده ياد اجتماعي اقتصادي،

 ،)خودرو ايران( ناسيونال ايران شركت ،)خودرو پارس( جيپ شركت قبيل از خودرويي شركت چند
 و شركت چندين ايران به خارجي هاي سرمايه شدن سرازير با همچنين و بود... و زامياد سايپا، شركت
 هاي مجتمع و صنعتي هاي گروه اين وجود كه شد تشكيل ايران در صنعتي و دارويي چندمليتي موسسه
 وجود سنتي هاي سيستم با آنها كردن اداره امكان خود هاي فعاليت حجم مناسبت به كه بزرگ توليدي
 رايج آنها در خارجي مديريت هاي سيستم از اقتباس با نوين مديريت هاي سيستم كه شد موجب نداشت،

 هاي سيستم جمله از و مديريت و فني ابعاد همه در دهي سيستم امر در خارجي مشاوران از استفاده .شود
 گسترش آن تبع به و موسسات اين حسابداري هاي سيستم در جدي تحوالت بروز موجب صنعتي و مالي
 بين هاي شركت شعبات تشكيل. شد موسسات ساير در جديد هاي سيستم معرفي و نوين هاي روش
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 نمايند ايران در شعبه تاسيس به مبادرت خارجي، نام صاحب حسابرسي موسسات كه شد موجب المللي
 نام ميتوان را واترهاوس پرايس و مارويك پيت مري، ويني ليبراند، اند كوپرز موسسات جمله آن از كه
 نيز صنعتي و مالي حسابداري هاي سيستم طراحي امر به حسابرسي كار بر عالوه موسسات اين اغلب .برد

 عهده بر ايران در حسابداري نوين هاي سيستم گسترش در مهمي نقش ترتيب اين به و شدند مشغول
 هاي روش بهبود و مديريت نوين مفاهيم اشاعه هدف با كه ايراني موسسه و سازمان اولين شايد. گرفتند
 هيات تصويب با 1341 سال در كه بود صنعتي مديريت سازمان شد تشكيل اطالعاتي هاي سيستم و اداري
 سال در بعدها سازمان اين .كرد آغاز را خود كار صنايع، وزارت به وابسته سازمان يك عنوان به وزيران
 و درآمد ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان پوشش تحت خاص سهامي شركت يك صورت به 1347

 منجمله مديريت هاي زمينه همه در تحقيق و آموزش و دهي سيستم امر در را خود فعاليت امروز به تا
 كامپيوتر از استفاده چهل، دهه اواخر از. است داده ادامه مالي و حسابداري هاي سيستم استقرار و طراحي

 . شد آغاز ايران نفت ملي شركت نظير بزرگ هاي شركت و موسسات در نيز

 مانند ها سيستم ساير در تدريج به و انبارها و موجودي كنترل سيستم مانند عملياتي هاي سيستم در ابتدا
 اسالمي انقالب پيروزي از بعد .شد رايج كامپيوتر كاربرد صنعتي و مالي حسابداري و دستمزد و حقوق
 موسسات و ها سازمان ساير جذب آنها كاركنان و كارشناسان و شدند منحل يادشده موسسات اغلب
 و صنايع شدن ملي.  نمودند مالي خدمات و حسابرسي موسسات تاسيس به مبادرت بعضي و شدند ايراني

 سوي از متمركز هاي كنترل لزوم و گذشته رژيم وابستگان به متعلق هاي شركت و موسسات شدن مصادره
 ساير و ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان مستضعفان، بنياد ملي صنايع سازمان نظير هايي سازمان
 حسابرسي موسسات كه شد موجب بودند، پوشش تحت و دولتي صنايع متولي كه هايي ارگان و نهادها
 و ملي صنايع سازمان حسابرسي موسسه موسسات اين جمله از .شود تشكيل ها سازمان اين به وابسته
 به پاسخگويي براي مديريت خدمات واحد ايجاد ضرورت تشكيل، از پس موسسه اين. بود برنامه سازمان
 صاحب متخصصين از دعوت با رو اين از و كرد احساس را پوشش تحت هاي شركت مديريت نيازهاي
 جمهوري حسابرسي سازمان تشكيل با بعدها كه موسسه اين. كرد واحدي چنين ايجاد به اقدام تجربه
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 توانست خود فعاليت مدت طول در شد، منضم سازمان آن به) 1366 ماه دي پنجم مصوب( ايران اسالمي
  .نمايد اجرا و طراحي را بسياري صنعتي حسابداري و مالي حسابداري هاي نظام
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  فصل دوم

 مباني نظري سيستمهاي اطالعاتي

  حسابداري
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  تعريف سيستم

   يك سازمان هدف واحدي را دنبال مي كند پيوسته است كه درداخلسيستم مجموعه اي از اعضا به هم 

  تعاريفي از سيستم

 مجموعه يعني ، است شده گرفته گذاشتن هم كنار معني به   Syniatania  كلمه از)  System ( سيستم
 .   ميدهند تشكيل را كل يك كه هم با مرتبط اشياء از اي

 مي مرتبط يا وابسته هم به ، معين ويژگيهاي توسط كه آنهاست ميان روابط و اجزاء از اي مجموعه سيستم 
 . دهند مي تشكيل را كل يك محيطشان با اجزا اين و شوند

 هدف به رسيدن براي و گذارند مي اثر يكديگر روي كه گوناگون عوامل از متشكل  اي مجموعه سيستم 
 . اند يافته سازمان خاصي

  تعاريفي از اطالعات

  تجزيه وتحليل شده باشند داده هايي كه. 

   اطالعات، پايه ها وساختاري براي تصميم گيري هستند. 

   مجموعه اي از آگاهي ها كه در تصميم گيري مي توان از آنها استفاده كرد. 

 تعاريفي از سيستم اطالعاتي

o  از جمع آوري داده ها گرفته تا . انواع راه ها وروش ها ي سازماندهي اطالعات در دسترس
 .يابي اطالعات و استفاده از آنها باز

o   فرايندي است كه طي آن ورودي هايي با عنوان داده وارد سيستم مي شود و بعد از پردازش
 .جهت  تصميم گيري  در اختيار تصميم گيرندگان  قرار مي گيرد )  اطالعات ( بصورت خروجي 



 

آزاداسالمي واحد تبريزدانشگاه   | WWW.TAVAZON.IR 

 

13   سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

 

o    از . سيستم اطالعاتي مي گويند تمام  فعاليت هايي كه  به  كمك  رايانه  صورت  مي گيرد  را
 .سيستم هاي  سخت افزار پيچيده  تا  گزارش هاي  جاري حسابداري 

  سيستم حسابداري

 مالي آثار كه موسسه يك داخل در پيوسته هم به اجزا از اي مجموعه از عبارتست ، حسابداري سيستم
 ديگري سيستم هر مانند حسابداري سيستم .ميكند تبديل مالي صورتهاي و گزارشها به را موسسه آن رويدادهاي

 است مبدل ، دهد مي ادامه خود فعاليت به هدف چند يا يك به نيل جهت ، شده تشكيل پيوسته هم به اجزا از
 از كننده استفاده مختلف گروههاي براي استفاده قابل مالي وگزارشهاي صورتها به را مالي رويدادهاي يعني

 ارائه حسابداري سيستم كنترل جهت بازخور اطالعات ، آزمايشي تراز تهيه با و كند مي تبديل مالي اطالعات
سيستمها تحت از سيستم كل موسسه بوده و تمام  ءيك سيستم حسابداري ، به عنوان يك سيستم جز. نمايد مي

عوامل محيطي بر درمورد تاثير  . قرار دارد... تاثير متقابل عوامل محيطي از قبيل عوامل اقتصادي ، اجتماعي و 
به اين سو و يا از تغييرات در قوانين  1970سيستم حسابداري مي توان از مطرح شدن حسابداري تورمي بعد از 

مالياتي ، تجاري و بانكي و تاثير آن در داده ها و پردازش آنها و تهيه صورتها و گزارشهاي مالي بر اساس اين 
، پردازش ) in put(اصلي ورودي  از سه بخشدهرسيستم ديگري نيزماننسيستم حسابداري   . تغييرات ياد كرد

)processing(و خروجي )out put(تشكيل شده است  
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  ورود داده ها

در يك سيستم حسابداري ، ثبت رويدادهاي مالي بر اساس اسناد و مدارك اوليه به عنوان داده هاي 
فروش ، رسيد دريافت ها و پرداخت هاي  حساب صورتخريد ، ) فاكتور( حساب سيستم،شامل صورت

    . انجام مي شود ... نقدي و 

  ها پردازش داده 

 گيرد مي صورت زير ترتيب به آنها پردازش حسابداري سيستم به)  اوليه مدارك و اسناد(  ها داده ورود از پس
 حقوق و درآمدها ، ها هزينه ، بدهيها ، دارائيها بر آنها تاثير تحليل و تجزيه از پس اوليه مدارك و اسناد: 

 مي اوليه ثبت عمومي روزنامه دفتر در بستانكار و بدهكار صورت به مورد حسب ، موسسه سرمايه صاحبان
 در اوليه مدارك و اسناد روي از مستقيما را مالي رويدادهاي اينكه جاي به ، موسسات از برخي در البته.  شوند
 در.  كنند مي)  روزنامه نويس پيش(  حسابداري سند يا حسابداري برگه تهيه به اقدام ، نمايند ثبت دفاتر

 روزنامه دفاتر در مالي عمده رويدادهاي از گروهي به مربوط مدارك و اسناد اوليه ثبت ، بزرگ موسسات
 در مربوطه حسابهاي به اختصاصي و عمومي روزنامه دفاتر در شده انجام ثبتهاي. گيرد مي صورت اختصاصي

 ، باشد زياد كل دفتر حساب چند يا يك به مربوط مالي رويدادهاي حجم كه زماني.  شوند مي منتقل كل دفتر
 ، معين كارتهاي يا معين دفاتر از ، كل دفتر حسابهاي قبيل اين از تفضيلي و تر جزئي اطالعات داشتن براي

 و معين دفاتر تعداد و داشته كل دفتر در كنترل حساب يك ، معين كارتهاي يا دفاتر از يك هر.  شود مي استفاده
  . دارد بستگي موسسه يك فعاليتهاي نوع و وسعت به كل دفتر در آن كنترل حسابهاي

  ستاده ها 

 ثبت صحت.  است)  ها ستاده(  مالي گزارشهاي و صورتها ، حسابداري سيستم يك در ها داده پردازش نتيجه
 گردد مي تاييد آزمايشي تراز تهيه با ماه هر پايان در ، كل دفتر به آنها انتقال و روزنامه دفتر در مالي رويدادهاي

 تهيه براي استفاده مورد ، شده انجام پردازش كنترل مبناي و حسابداري سيستم ستاده عنوان به ، آزمايشي تراز.
 صورت به حسابداري سيستم اصالح براي بازخور عنوان به آن اطالعات از برخي و شده واقع مالي صورتهاي
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 مالي گزارشهاي و صورتها حسابداري سيستم نهايي ستاده.  گردند مي حسابداري سيستم وارد جديد هاي داده
  .است آنها در شده ارائه اطالعات و

  نمونه اي از يك سيستم حسابداري براي واحدتجاري
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  نقطه اشتراك سيستم هاي حسابداري

 عامل سيستم در پردازش تجهيزات و وسايل و سازمان نوع هر با حسابداري سيستمهاي تمام در كه آنچه
 آنها تمام در كه است حسابداري هاي استاندارد و حسابداري متداول اصول ، است مشترك مالي رويدادهاي

 و مالي رويدادهاي عامل سيستم در پردازش ، شناسايي دستورالعمل عنوان به يكنواخت طور به و مفهوم يك به
  .شود مي گرفته كار به مالي گزارشهاوصورتهاي تهيه

  

  سيستمهاي حسابداري ازنظر وسايل پردازش در سيستم عامل اطالعات به سه دسته تقسيم مي شوند

  ) الكترونيكي ( سيستم حسابداري كامپيوتري-3سيستم حسابداري مكانيكي - 2سيستم حسابداري دستي - 1

 حسابداري دستيسيستم - 1

 در پردازش انساني نيروي توسط و قلم و كاغذ كمك به مالي رويدادهاي آن در كه حسابداري سيستم يك به
 و روزنامه دفاتر مفاهيم و دستي حسابداري سيستم.  گويند مي دستي حسابداري سيستم گردد مي عامل سيستم
 اخير سالهاي در حتي و)  الكترونيكي و مكانيكي وسايل از استفاده از قبل(  دور چندان نه دوران در معين

 آن از گذشته.  نمايد مرتفع خوبي به را بزرگ و متوسط موسسات مالي اطالعات نيازهاي است توانسته
 از حاصل نتايج و تجارب پايه بر شود مي استفاده مختلف موسسات در فعال كه اي رايانه و مكانيكي سيستمهاي
 و طرح براي مناسبي مبناي و راهنما تواند مي دستي حسابداري سيستم و بوده متكي دستي وسيعتر سيستمهاي

  باشد حسابداري سيستمهاي ساير اجراي

  سيستم حسابداري مكانيزه-2
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  .دراين نوع سيستم ها بخشي از كار به صورت دستي و بخشي ديگر به صورت مكانيزه انجام مي شود 

  

  سيستم كامپيوتري-3

 به كه برنامه براساس مختلف هاي اندازه در رايانه كمك به)  مالي هاي رويداد ها داده پردازش سيستم اين در
 صورت بااليي بسيار دقت و سرعت با ، شود مي نوشته پيش از حسابداري متداول اصول بر مبتني و رايانه زبان
 كه بزرگ موسسات حسابداري سيستم براي ها داده پردازش در الكترونيك وسايل و ابزار از استفاده.  گيرد مي

 ، اختصاصي ، عمومي روزنامه دفاتر مفاهيم.باشد مي مناسب ، است باال بسيار آنها مالي رويدادهاي حجم
.  است دستي حسابداري سيستم در آنها مفاهيم مشابه نيز كامپيوتري حسابداري سيستم در معين و كل ، تركيبي

 حسابداري سيستم از تر ساده مراتب به كامپيوتري حسابداري سيستم در مذكور دفاتر از استفاده حقيقت در
 به آنها انتقال و تركيبي و اختصاصي ، عمومي روزنامه دفاتر ثبت مورد در شده جويي صرفه زمان. است دستي
 كامپيوتري حسابداري سيستم در مزيت اين كه است دفاتري چنين از استفاده عمده مزاياي از معين و كل دفاتر

 بر را رايانه نياز مورد هاي داده فقط موسسه حسابدار ، كامپيوتري حسابداري سيستم در. است بيشتر مراتب به
 بقيه ، رساند مي كامپيوتر مركزي پردازش واحد به رايانه ورودي واحد توسط و نموده كدگذاري برنامه اساس

 اصول طبق كه اي برنامه براساس مالي صورتهاي و گزارشها تهيه و معين و كل ، روزنامه دفاتر ثبت عمليات
  . شود مي انجام زيادي بسيار سرعت با و است شده نوشته پيش از حسابداري متداول

  مزاياي استفاده از سيستم حسابداري كامپيوتري

 جريان سرعت با مقايسه قابل آن عمليات سرعت ، است الكترونيك محاسب ماشين يك رايانه كه آنجا از
 بنابراين.  دهد انجام ثانيه يك در را جمع 500000 تواند مي متوسط رايانه يك مثال عنوان به.  باشد مي الكترون
 عمليات تواند مي رايانه يك سرعتي چنين در. است ها نانوثانيه حتي و ها ميكروثانيه در رايانه عمليات سرعت

 سيستم يك در كه عملياتي يا و دهد انجام ثانيه ميليونيم يك در فقط را مالي رويداد يك پردازش و ثبت
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 از يكي عمليات انجام در سرعت.  دهد انجام دقيقه چند در را شود مي انجام روز يك طي دستي حسابداري
 :  است زير شرح به سيستم اين مزاياي ساير و است كامپيوتري حسابداري سيستم عمده مزاياي

  باال كارآيي و سرعت با ها داده از بزرگي حجم پردازش - 1

 كل حسابهايدفاتر ، كامپيوتري حسابداري سيستم در ها داده سريع پردازش با:  حسابها مانده بودن موقع به - 2
 .  است پذير امكان سهولت به موجوديها دائمي ثبت و بوده روز به معين و

 توان مي كه آن از گذشته كامپيوتري حسابداري سيستم در: اضافي هزينه صرف بدون بيشتر اطالعات تهيه- 3
 روزانه فروش قبيل از بيشتري اطالعات توان مي داشت اختيار در را نسيه فروش مثال موقع به اطالعات
 .  نمود تهيه اضافي هزينه صرف بدون را مختلف توليدات ، شعب ، فروشندگان ، مختلف قسمتهاي

 مستلزم و نيست پذير امكان سهولت به دستي حسابداري سيستم در اطالعاتي چنين تهيه كه كنيد مي مالحظه
 .  است اضافي هاي هزينه و زياد وقت صرف

 به مستقيما كه ترمينال يك ، نسيه فروش مسئول كارمند يك كامپيوتري حسابداري سيستم در:  فوري بازخور- 4
 براي لزوم مورد اطالعات بالفاصله كارمند اين ، نسيه فروش هنگام بنابراين.  دارد اختيار در ، است متصل رايانه
 طريق از را...  و شده تصويب اعتبار سقف ، بدهي مانده ، مشتري حسابداري سوابق:  شامل نسيه فروش انجام
 .  كرد خواهد اتخاذ مقتضي تصميم نسيه فروش مورد در و نموده دريافت موسسه رايانه از ترمينال همين

 به مربوط اطالعات سريع كسب و گيري تصميم براي فوري بازخور وجود:اضافي داخلي كنترل اعمال امكان- 5
 كنترل كه است كامپيوتري حسابداري سيستم نظير بي هاي قابليت از مورد يك نسيه فروشهاي مورد در مشتريان
 از كه هنگامي داخلي كنترل نوع اين اعمال كه صورتي در.  كند مي برقرار موسسه حسابداري سيستم در اضافي
  .  باشد نمي پذير امكان نيست روز به دريافتني حسابهاي معين دفتر و شود مي استفاده دستي حسابداري سيستم

  AIS(1( حسابداري اطالعاتي سيستم از تعاريفي

                                                            
1 Accounting Information System 
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 مالي هاي رويداد پردازش وسيله به كه دانست شركت از عنصري توان مي را حسابداري اطالعاتي سيستم
 ها فرايند از اي مجموعه.   دهد مي قرار كنندگان استفاده اختيار در  گيري تصميم جهت را مالي اطالعات

  . كند مي استفاده آن از ها گيري تصميم در و كرده سازماندهي را اطالعات كه است فنون و

  

  

  وظايف اصلي سيستم هاي اطالعاتي حسابداري در بنگاه هاي تجاري

 را آنچه بتواند تجاري بنگاه يك كه كلي بطور رويدادها و ها فعاليت به مربوط هاي داده ذخيره و گردآوري- 1
 .كند بررسي است داده رخ

 اطالعات اين مبناي بر مديريت كه نحوي به گيري تصميم براي مفيد اطالعات به هاه داد تبديل و پردازش- 2
 .باشد شركت هاي فعاليت كنترل و اجرا ،ريزي برنامه به قادر

  .بنگاه اطالعات و مدارك ازجمله داراييها از حفاظت منظوره ب كافي داخلي هاي كنترل طراحي- 3

  (MIS) 2تعاريفي از سيستم اطالعاتي مديريت

  تسهيل براي تجهيزات و ها دستورالعمل ، ها داده ، كاركنان درباره مديريت به دقيق اطالعات ارائه رسمي روش
 براي الزم هاي گزارش كه است سازمان در رسمي سيستمي. مي باشد سازمان يك اعضاي تمام به  واگذاري  و

  . وردآ مي فراهم را سازمان مختلف سطوح در مديران گيري تصميم فراگرد

  MISبا حسابداري و  AISرابطه 

“  و“  حسابداري“  يعني تر گسترده موضوع دو منطقي تقاطع محل ميتوان را حسابداري اطالعاتي سيستم
.  است اطالعات به محوري توجه ، است مشترك دو هر در كه آنچه.  دانست“  مديريت اطالعاتي سيستم

                                                            
2 Management Information System 
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 در ، دارد گرايش)  اقتصادي هاي گيري تصميم براي اطالعات تامين(  اطالعات خود به بيشتر حسابداري
  . كنند مي توليد را اطالعات كه دهد مي پوشش هايي سيستم به بيشتر MIS حاليكه

                      

                            

          
  

  MISدر   AISجايگاه

 هاي سيستم.  باشد مي نيز سيستم زير چند داراي همچنين.  باشد مي سيستم ابر يك از جزئي خود سيستمي هر
 به طريق از اطالعاتي هاي سيستم آميز شتاب رشد با.   نيست مستثني قاعده اين از نيز حسابداري اطالعاتي
  از يكي  عنوان به  مديريت اطالعاتي هاي سيستم  اطالعات الكترونيك پردازش وسايل و رايانه گرفتن خدمت
  عنوان  به  توان مي  را  حسابداري اطالعاتي سيستم و  است شده پذيرفته موسسه يك اداره اصلي  هاي سيستم

  . است  MISاز اي مجموعه زير AIS پس.  كرد معرفي  آن از  سيستمي زير

MIS AISحسابداری
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  AISتشكيل دهنده  عوامل

 : عامل تشكيل مي شود  4هر سيستم حسابداري از 

 وسايل وتجهيزات) 4      روشها)3       فرم ها)2     )كاركنان(سازمان  )1

 .شرح اين عوامل بطور خالصه در ادامه آورده مي شود 

  )كاركنان (سازمان 

 صورتي در حسابداري سيستم يك.  كنند مي كار سيستم در كه هستند افرادي سيستم هر در عامل مهمترين
  را الزم انگيزه و دقت ، سرعت ، عالقمندي ، مهارت ، تجربه ، تخصص آن مجريان كه بود خواهد كارآمد
  .باشند داشته
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  فرم ها

پردازش اطالعات مالي مستلزم وجود مداركي است كه چگونگي وقوع و انجام معامالت و رويداد هاي 
البته .ازار تهيه كرد بصورت آماده از ه برخي از فرم ها و دفاتر حسابداري را مي توان ب. مالي را نشان دهد 

 .در سيستم هاي رايانه اي فرم آماده آن درسيستم موجودبوده و تنهاتكميل فرم هاي مربوطه كافي است

  روش ها

حسابداري  شامل  هر سيستم  .  روش در معناي  عام  راه عادي  انجام  دادن كارهاي  تكراري  است 
روش ها و اسلوب  متعددي  است  كه  هر  يك چگونگي ، ترتيب و مراحل انجام دادن عمل يا عملياتي 

 .را متناسب با اجزاي سيستم در بر دارد 

  تجهيزات وسايل و

تجهيزاتي به كار گرفته مي شود كه كار  در هر سيستم حسابداري اعم از دستي يا كامپيوتري ، وسايل و
اين تجهيزات به طور كلي در . دقت بيشتري انجام مي دهد  پردازش اطالعات مالي را با سرعت و ثبت و

  .سه دسته ابزار و وسايل ثبت ، وسايل بايگاني و وسايل محاسبه طبقه بندي مي شوند 

 چرخه حسابداري

ي، ثبت، طبقه سيستم حسابداري بايد بطور منظم تمام اطالعات مالي مربوط به يك موسسه را اندازه گير
فرايند حسابداري شامل يك سري مراحل . بندي و آثار اقتصادي آن را در صورتهاي مالي تلخيص كند

اين مراحل پياپي را معموال چرخه حسابداري، دوره عمل . پياپي است كه در هر دوره مالي تكرار مي شود
 :مي باشد كه به شرح ذيل .حسابداري و يا دوره پردازش اطالعات حسابداري گويند
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در يك سيستم حسابداري بايد امكان جمع آوري اطالعات مربوط به معامالت و عمليات مالي جهت ثبت 

اين اطالعات از روي اسناد و مدارك اوليه مربوط به معامالت و عمليات مالي    . در دفاتر وجود داشته باشد
سه با اشخاص ديگر ناشي مي شود كه غالب رويدادهاي مالي از معامالت بين موس. جمع آوري مي گردد

بر خي . اطالعات مربوط به آن در اسناد و مدارك مثبته نظير فاكتور خريد و فاكتور فروش منعكس است
ديگر از رويدادهاي مالي از عمليات داخلي يك سازمان ناشي و اطالعات مربوط به آن در اسناد و مدارك 

 تحليل و تجزيه ا.اسناد مربوط به اصالح حسابها، درج مي شود داخلي مانند كاربرگ تحويل كاال از انبار و
 معامالت انعكاس منظور به مرحله اين در.گيرد مي صورت اوليه مدارك و اسناد در منعكس اطالعات اساس بر
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 يا حساب چه و بدهكار حسابهايي يا حساب چه كه شود گيري تصميم بايد روزنامه دفتر در مالي عمليات و
  .شوند مي بستانكار حسابهايي

 معادله بر كه تاثيري حسب بر مالي عمليات و معامالت به مربوط مدارك و اسناد در منعكس اطالعات 
 ثبت تاريخ در البته.شوند مي ثبت روزنامه دفتر در سپس و تحليل و تجزيه دارند) نامه تراز معادله(  حسابداري
 و بدهكار اقالم كه هنگامي بلكه. شود نمي نوشته چيزي روزنامه دفتر عطف ستون در مالي، عمليات و معامالت
 دفتر عطف ستون در حسابها اين شماره همزمان يابد، مي انتقال كل دفتر در مربوط حسابهاي به بستانكار
  .شود مي  نوشته كل دفتر عطف ستون در روزنامه دفتر صفحه شماره و روزنامه

. شود مي انجام مالي دوره يك طي كه بعدي مرحله روزنامه دفتر در مالي عمليات و معامالت اوليه ثبت از پس
 حسابها در اطالعات بندي طبقه به كل دفتر به روزنامه دفتر از مبالغ انتقال. است كل دفتر به اطالعات انتقال
 معامالت تحليل و تجزيه موسسه، هر در.است مالي صورتهاي در اطالعات بندي طبقه مطابق كه شود مي منجر

 شامل حسابها فهرست. شود مي انجام كل دفتر  حسابهاي فهرست اساس بر معموال روزنامه دفتر نوشتن و
  .است كل دفتر حسابهاي تمام شماره و عنوان

يكي از وسايلي كه حسابداران براي آزمون صحت مدارك مالي مورد استفاده قرار مي دهند تراز آزمايشي 
تهيه تراز آزمايشي به حسابداران امكان مي دهد كه از تساوي جمع مانده هاي بدهكار و جمع مانده . است

د، بايد معامالت و عمليات براي آن كه بتوان تراز آزمايشي تهيه كر.هاي بستانكار دفتر كل، مطمئن شوند
آخرين تراز آزمايشي كه قبل از . مالي يك دوره، كال از دفتر روزنامه به حسابهاي دفتر كل منتقل شده باشد

 unadjusted)ثبت اقالم اصالحي پايان سال تهيه مي شود را تراز آزمايشي اصالح نشده  trial 

balance) ي زير را تامين مي كندتراز آزمايشي اصالح نشده دو هدف كل. گويند:   

  اثبات تساوي اقالم بدهكار و بستانكار .1

  فراهم آوردن اطالعات الزم براي تهيه كاربرگ و ثبتهاي اصالحي پايان سال. 2

  .بعد از اين كه تراز آزمايشي اصالح نشده تنظيم شد، مراحل بعدي چرخه حسابداري ادامه مي يابد 
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 تمام انتقال و ثبت از بعد كه نشده اصالح آزمايشي تراز يكي :داده شد دو نوع تراز آزمايشي قبال توضيح
 و شود مي تهيه كل دفتر حسابهاي مانده از سال پايان اصالحي ثبتهاي از قبل و مالي عمليات و  معامالت
. دهد مي نشان اصالحي ثبتهاي تمام انتقال و ثبت از بعد را حسابها مانده كه شده اصالح آزمايشي تراز ديگري
 تراز. است اختتامي آزمايشي تراز شود، مي تهيه موقت حسابهاي  بستن از بعد كه، آزمايشي تراز سومين

 چون. است) سرمايه و بدهي دارايي، حسابهاي يعني( دائمي حسابهاي از فهرستي تنها اختتامي آزمايشي
 اگر. اند شده بسته و منتقل سرمايه حساب به قبال) برداشت و هزينه و درآمد حسابهاي يعني(  موقت  حسابهاي
 مانده چون و داشت نخواهد توازن مالي دوره پايان در كل دفتر باشد داده رخ حسابها بستن مرحله در اشتباهاتي
 نشده كشف اشتباهات بعد، دوره آزمايشي تراز تهيه از قبل تا شود مي منتقل بعد مالي دوره به ميئدا حسابهاي

 مالي عمليات و معامالت ثبت از قبل كه دهد مي امكان حسابداران به اختتامي آزمايشي تراز تهيه. ماند مي باقي
 مالي دوره پايان در دائمي حسابهاي بستانكار هاي مانده جمع با بدهكار هاي مانده جمع تساوي از جديد، دوره

   .شوند مطمئن

  چرا بايدسيستم هاي اطالعاتي را مطالعه كنيم؟

درطول چنددهه ي گذشنه مطالعه سيستم هاي اطالعاتي حسابداري براي همه حسابداران بسيار با اهميت شده 
قبل از رايانه اي شدن پردازشگري ، سيستم هاي حسابداري ازفناوري هاي دستي استفاده مي كردندكه .است

ر سازمان هاي كوچك عملي اي كوچك ، استفاده از رايانه را حتي دولي رايانه .درك آن بسيار آسان بود
نه براي پردازشگري داده ها استفاده مي كنند، نه تنها درك فرآيند راياازآنجا كه امروزه همه سازمان ها از .كرد

  .مفهومي ،بلكه درك فناوري مورد استفاده در آن نيز ضروري است

ابرسان بايد بدانند كه چگونه حس.حسابداران به سه شيوه از سيستم هاي حسابداري رايانه اي استفاده مي كنند
سيستم هاي برمبناي رايانه را رسيدگي كنند و چگونه روش هاي حسابرسي را با استفاده از آنها برنامه ريزي و 

حسابداران مديريت روزانه با سيستم هاي رايانه اي  سر و كار دارند و به منظور ايجاد سيستم جديد . اجرا كنند 
بسياري از دانشجويان حسابداري نيز مشاور مديريت يا تحليل گر .كت مي كننددر تيم هاي طراحي پروژه شر

اين حسابداران براي آماده سازي سيستم هاي جديد حسابداري به طور تمام وقت كار مي .سيستمها مي شوند
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ك شما بدون توجه به سوابق فعاليت هاي حرفه اي خود بايد هم فرآيند حسابداري و هم فناوري را در. كنند 
  )1389دستگيروسعيدي،.(كنيد
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  فصل سوم
  

 طراحي سيستمهاي اطالعاتي

 و روشهاي مستند سازي
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 AISدوسوال دررابطه با  لزوم مستند سازي در 

شركتها چه ابزارها و تكنيكهايي را بايد به كار ببرند تا سيستم موجود مستند و به آساني درك و  .1
 ارزيابي شود ؟

  

شركتها چه ابزارها و تكنيكهاي پيشرفته اي را بايد به كار ببرند تا سيستم اطالعاتي رايانه اي را طراحي  .1
  كنند ؟

 : مستند سازي  .2

شرح وقايع نمودارهاي گردش عمليات ، شكلها و ديگر موارد مكتوب مهمي است كه توضيح مي دهد     
د كه چه كسي ، چه كاري را در چه زماني كجا اين اطالعات بيان مي كن.يك سيستم چگونه كار مي كند 

و چرا انجام مي دهد ، چگونه اطالعات ثبت و پردازش و ذخيره و گزارش مي شود و چگونه كنترلهاي 
  .سيستم رعايت مي شود

 ابزارهاي متداول مستند سازي سيستم 

  

  نمودار گردش داده ها  
 نمودار گردش عمليات  
 نمودارگردش اسناد ومدارك  
  گردش عمليات سيستم رايانه اينمودار  
 نمودار هاي گردش برنامه  
 جدولهاي تصميم گيري  
  نمودارگردش داده ها :  

اين توصيف شامل چگونگي جريان وگردش .يك توصيف ترسيمي از منبع داده تا مقصد آن است  
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داده دريك شركت است به عبارت ديگر چگونه فرايندهاي مختلف گردآوري داده ها دريك 
 .ا وچگونه اين داده ها ذخيره مي شودشركت اجر

  

  اجزاي نمودار:  
ازچهار عنصر اساسي مبداء و مقاصد داده ها ، جريانهاي گردش داده ها ، فرايند تبديل و ذخيره داده     

  .تشكيل مي شود كه هرعنصر به وسيله يك نشانه در زير ارائه شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

شرحنامنشانه

مبدا و مقصد داده   
ها

گردش داده ها 

فرايندهاي تبديل 

ذخيره داده ها  

افراد و سازمانهايي كه داد ه ها را ارسال و يا      
دريافت مي كنند در مربعهاي مقاصد داده هاي         

همچنين مقاصد   . مشابه نشان داده مي شوند   
. داده ها اشاره به بانك داده ها نيز دارد 

جريان ورودي يا خروجي يك پردازش داده ها        
به وسيله يك منحني فلش دار نشان داده مي       

. شود

فرايندهايي كه داده ها را از ورودي به      
. خروجي تبديل مي كنند     

ذخيره داده ها به وسيله دو خط افقي نشان داده    
يك مكان نگهداري موقت يا دائمي      . مي شود 

. داده ها است

شرحنامنشانه

مبدا و مقصد داده   
ها

گردش داده ها 

فرايندهاي تبديل 

ذخيره داده ها  

افراد و سازمانهايي كه داد ه ها را ارسال و يا      
دريافت مي كنند در مربعهاي مقاصد داده هاي         

همچنين مقاصد   . مشابه نشان داده مي شوند   
. داده ها اشاره به بانك داده ها نيز دارد 

جريان ورودي يا خروجي يك پردازش داده ها        
به وسيله يك منحني فلش دار نشان داده مي       

. شود

فرايندهايي كه داده ها را از ورودي به      
. خروجي تبديل مي كنند     

ذخيره داده ها به وسيله دو خط افقي نشان داده    
يك مكان نگهداري موقت يا دائمي      . مي شود 

. داده ها است
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  پردازش و ذخيره (از كليه عناصر داده ، ذخيره داده ، گردش يك سيستم  توصيفي: فرهنگ داده
 .، مدارك و اقالم فيزيكي مانند موجودي كاال است) داده 

  

  :رهنمودهاي كلي طراحي نمودار گردش داده ها 
 شناخت سيستم  
 صرفنظركردن از جنبه هاي خاص سيستم  
 تعيين حدود سيستم  
 طراحي نمودار زمينه  
  داده هاشناسايي گردش  
 گردشهاي گروهي داده ها  
 شناسايي فرآيند هاي تبديل داده ها  
 فرآيند تبديل گروهي  
 شناسايي كليه مبدا ها و مقصدهاي داده ها 

 شناسايي كليه پرونده ها و ذخيره داده ها  
 نامگذاري كليه عناصر نمودار گردش داده ها  
 تفكيك نمودار گردش داده ها  
  فراينداختصاص يك شماره سريال به هر  
 تكرار فرايند  
 تهيه نسخه نهايي نمودار گردش داده ها  
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 نمودارگردش عمليات 

يك تكنيك تحليلي است كه براي توصيف منطقي صريح و جامع برخي جنبه هاي يك سيستم اطالعاتي    
از مجموعه نمادهاي استاندارد براي توصيف تصويري رويكردهاي پردازش معامالتي .به كاربرده مي شود 

  .ورد استفاده شركت و اطالعاتي كه در يك سيستم جريان دارد بهره مي جويدم

   نمادهاي نمودار گردش عمليات  
  خروجي/ نمادهاي ورودي  .1
  نمادهاي پردازش .2
  نمادهاي ذخيره .3
 نمادهاي جريان  .4
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توصيفنامنماد

. خروجيھاي از آن مرحله را به تصوير مي كشندنشان دھنده ابزارھايي ھستند كه وروديھاي به مرحله پردازش يا :  خروجي /  نمادھاي ورودي 

سند

سند يك  سخه از  ند ن چ

كل/ خروجي دفترروزنامه / ورودي 

مايش صفحه ن

ستقيم كاربا صفحه كليد به صورت م

نوار انتقالي

به  يا  شود  يه  سند ممكن است با دست تھ
شود چاپ  . وسيله يك رايانه 

ازطريق روي ھم قرارگرفتن نماد سند و 
باالي  چاپ شماره سند برروي گوشه 

شود مي  شان داده  سند ن . سمت راست 

ھرنوع تابع ورودي يا خروجي نمودار برنامه 
نشان دھنده دفاتر روزنامه و كل 
ست مدارك ا . حسابداري در نمودار اسناد و 

ستقيم  اطالعات به وسيله دستگاه خروجي م
مانند مانيتور رايانه شخصي نشان داده مي 

. شود

ورود اطالعات به وسيله دستگاھھاي 
مايش صفحه ن ھاي  ند ترمينال مستقيم مان

مجموع كنترلھاي دستي آماده براي اھداف 
مده  ست آ كنترلي و مقايسه با نتايج بد

شود . توسط رايانه استفاده مي 

توصيفنامنماد

. خروجيھاي از آن مرحله را به تصوير مي كشندنشان دھنده ابزارھايي ھستند كه وروديھاي به مرحله پردازش يا :  خروجي /  نمادھاي ورودي 

سند

سند يك  سخه از  ند ن چ

كل/ خروجي دفترروزنامه / ورودي 

مايش صفحه ن

ستقيم كاربا صفحه كليد به صورت م

نوار انتقالي

به  يا  شود  يه  سند ممكن است با دست تھ
شود چاپ  . وسيله يك رايانه 

ازطريق روي ھم قرارگرفتن نماد سند و 
باالي  چاپ شماره سند برروي گوشه 

شود مي  شان داده  سند ن . سمت راست 

ھرنوع تابع ورودي يا خروجي نمودار برنامه 
نشان دھنده دفاتر روزنامه و كل 
ست مدارك ا . حسابداري در نمودار اسناد و 

ستقيم  اطالعات به وسيله دستگاه خروجي م
مانند مانيتور رايانه شخصي نشان داده مي 

. شود

ورود اطالعات به وسيله دستگاھھاي 
مايش صفحه ن ھاي  ند ترمينال مستقيم مان

مجموع كنترلھاي دستي آماده براي اھداف 
مده  ست آ كنترلي و مقايسه با نتايج بد

شود . توسط رايانه استفاده مي 
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توصيفنامنماد

. نشان مي دھندانواع ابزارھايي را كه براي پردازش اطالعات به كار مي روند را :  نمادھاي پردازش 

پردازش رايانه اي

عمليات دســتي

كي  يات كم عمل

عمليات صفحه كليد به صورت غيرمســتقيم

تابع پردازش رايانه اي معموال از تغيير 
. داده ھا يا اطالعات منتج مي شود

شود مي  جام  . عمليات پردازش با دست ان

تابع پردازش به وسيله دستگاه غيررايانه 
. اي انجام مي شــود

عمليات استفاده از دستگاه صفحه كليــد 
ستقيم  سك و (  غيرم ثل دي ...) م

توصيفنامنماد

. نشان مي دھندانواع ابزارھايي را كه براي پردازش اطالعات به كار مي روند را :  نمادھاي پردازش 

پردازش رايانه اي

عمليات دســتي

كي  يات كم عمل

عمليات صفحه كليد به صورت غيرمســتقيم

تابع پردازش رايانه اي معموال از تغيير 
. داده ھا يا اطالعات منتج مي شود

شود مي  جام  . عمليات پردازش با دست ان

تابع پردازش به وسيله دستگاه غيررايانه 
. اي انجام مي شــود

عمليات استفاده از دستگاه صفحه كليــد 
ستقيم  سك و (  غيرم ثل دي ...) م
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توصيفنامنماد

. استفاده نمي كند را نشان مي دھدابزارھاي ذخيره سازي اطالعاتي را كه سيستم درحال حاضر از آنھا :  نمادھاي ذخيره 

ديســك مغناطيســي 

نوار مغناطيسي 

ديســكت مغناطيســي 

ستقيم سازي م ذخيره 

فايــل

سك  برروي دي داده ھايي كه به طور دائمي 
يل  براي فا مغناطيسي ذخيره شده اند و 

. ھاي اصلي استفاده مي شود

داده ھاي ذخيره شده برروي نوار 
مغناطيسـي

سكت برروي دي شده  خيره  داده ھاي ذ

ستقيم  يل م يك فا شده در خيره  ھاي ذ داده 
ند  سترس مان بل د يك محيط قا موقت در 

يـــك ديســـكت

فايل اسناد و مدارك كه به صورت دســتي 
مه  ست برنا ذخيره شده و قابل دريافت ا
يب  نده ترت شان دھ كه ن نويس  دست 

دستور بايگاني است 
  =Nعددي
=Aالفبايي
=Dتــاريخي

توصيفنامنماد

. استفاده نمي كند را نشان مي دھدابزارھاي ذخيره سازي اطالعاتي را كه سيستم درحال حاضر از آنھا :  نمادھاي ذخيره 

ديســك مغناطيســي 

نوار مغناطيسي 

ديســكت مغناطيســي 

ستقيم سازي م ذخيره 

فايــل

سك  برروي دي داده ھايي كه به طور دائمي 
يل  براي فا مغناطيسي ذخيره شده اند و 

. ھاي اصلي استفاده مي شود

داده ھاي ذخيره شده برروي نوار 
مغناطيسـي

سكت برروي دي شده  خيره  داده ھاي ذ

ستقيم  يل م يك فا شده در خيره  ھاي ذ داده 
ند  سترس مان بل د يك محيط قا موقت در 

يـــك ديســـكت

فايل اسناد و مدارك كه به صورت دســتي 
مه  ست برنا ذخيره شده و قابل دريافت ا
يب  نده ترت شان دھ كه ن نويس  دست 

دستور بايگاني است 
  =Nعددي
=Aالفبايي
=Dتــاريخي

NN
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 رهنمودهاي كلي براي ترسيم نمودار گردش عمليات 

 سيستم را قبل از رسم نمودار آن مطالعه كنيد.  
  مواردي از قبيل واحدها ، وظايف شغلي و موارد برون سازماني را كه بايد در نمودار موجود باشند

  .را شناسايي كنيد
  عملكرد وجوددارد كه بايد درنمودار مانند واحدها يا وظايف و ) شي ء(وقتي كه چند شخصيت

نشان داده شوند ، نمودار را به ستونهايي با اتيكت هاي مخصوص براي هر كدام از آنها تقسيم 
  .كنيد

  تنها جهت گردش عمليات را در نمودار نشان دهيد و مطمئن شويد كه همه روشها و فرايندها در
  .جايگاه مناسب خود قرارگرفته اند

 راحي كنيد كه مسير جريان از باال به پايين و از راست به چپ دنبال شودنمودار را طوري ط.  

توصيفنامنماد

. نشان دھنده جريان اطالعات و كاالھا مي باشند:  نمادھاي جريان 

سند يا  پردازش  مسير جريان 

يا اطالعات يان داده  جھت جر

طات حلقه ارتبا

اتصال در صفحه 

اتصال خارج از صفحه

) ترمينال (  پايانه 

گيري صميم  ت

يان  يك جر سند ،  يا  پردازش  يان  جھت جر
. عادي به طرف پايين و راست

شده از  كپي  اغلب براي نشان دادن اطالعات 
شود مي  ستفاده  گري ا . يك سند به دي

جاي  به  يك محل  انتقال داده يا اطالعات از 
ديگري  از طريق خطوط ارتباطي

صل  ھم مت جھت پردازش را درھمان صفحه به 
كاربر را از اتصال خطوط ضربدري در .  مي كند 

. صفحه بي نياز مي كند

ھر ورود يا خروج به صفحه ديگر

سيختگي در  طه گ يا نق يك شروع ، پايان 
پردازش يا برنامه

گر  سيرھاي دي براي م يك مرحله تصميم گيري 
شاخه ھا در نمودار برنامه رايانه اي استفاده مي 

. شود

توصيفنامنماد

. نشان دھنده جريان اطالعات و كاالھا مي باشند:  نمادھاي جريان 

سند يا  پردازش  مسير جريان 

يا اطالعات يان داده  جھت جر

طات حلقه ارتبا

اتصال در صفحه 

اتصال خارج از صفحه

) ترمينال (  پايانه 

گيري صميم  ت

يان  يك جر سند ،  يا  پردازش  يان  جھت جر
. عادي به طرف پايين و راست

شده از  كپي  اغلب براي نشان دادن اطالعات 
شود مي  ستفاده  گري ا . يك سند به دي

جاي  به  يك محل  انتقال داده يا اطالعات از 
ديگري  از طريق خطوط ارتباطي

صل  ھم مت جھت پردازش را درھمان صفحه به 
كاربر را از اتصال خطوط ضربدري در .  مي كند 

. صفحه بي نياز مي كند

ھر ورود يا خروج به صفحه ديگر

سيختگي در  طه گ يا نق يك شروع ، پايان 
پردازش يا برنامه

گر  سيرھاي دي براي م يك مرحله تصميم گيري 
شاخه ھا در نمودار برنامه رايانه اي استفاده مي 

. شود
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  به نمودار يك شروع و پايان مناسب اختصاص دهيد.  
 از نمادهاي استاندارد نمودارها استفاده كنيد  
 همه نمادها را به طورواضح اتيكت بزنيد. 
 را در گوشه باالي سمت  وقتي كه از چند نسخه يك سند با مدرك استفاده مي كنيد شماره نسخه

  .راست نماد بنويسيد
 هر نماد پردازش دستي بايد يك ورودي و يك ستاده داشته باشد.  
  از اتصال دهنده هاي داخل صفحه استفاده كنيد و از ايجاد خطوط نموداري كه همديگررا قطع مي

  .كنند خودداري كنيد
  نكنيد كه خواننده جهت نمودار را مي از نوك پيكانها در همه خطوط نمودار استفاده كنيد و تصور

  .داند
  3از  2،  3از  1اگر يك نمودار متناسب با فضاي يك صفحه نباشد صفحات را به صورت صفحه 

  .و غيره اتيكت بزنيد
 اسناد و مدارك و گزارشها را ابتدا در ستوني كه ايجاد مي شوند نشان دهيد.  
 استفاده كنيد تا نشان دهيد كه اين فايل  از يك خط براي ارتباط اسناد و مدارك به يك فايل

  .موجود است 
 به عنوان اولين قدم نمودار را به صورت غير دقيق ترسيم كنيد.  
 دقيق بودن نمودار را با افرادي كه با سيستم آشنا هستند بررسي كنيد.  
 يك نسخه از نمودار نهايي را ترسيم كنيد.  
  نمودارگردش اسناد ومدارك 

اين نمودارها . ن مدارك و اطالعات ميان حوزه هاي مسئوليت دريك سازمان است نشان دهنده جريا   
جريان يك سند را از آغاز تا پايان پيگيري كرده و نشان مي دهد كه هر سند از كجا شكل مي گيرد ، 
درچه جهتي توزيع مي شود براي چه اهدافي به كار مي رود وضعيت نهايي آن چگونه است و كليه 

  .كه در جريان حركت آن در سيستم رخ مي دهد نشان مي دهد اتفاقاتي را
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اين نمودارها مي توانند ضعفها يا فعاليتهاي غيركارآمد دريك سيستم را مانند عدم كفايت جريانهاي     
ارتباطي ، پيچيدگي غير ضروري درگردش اسناد ومدارك يا روشهاي رسيدگي به تاخيرهاي زيان آوررا 

نمودارها براي تجزيه و تحليل كفايت روشهاي كنترلهاي داخلي مانند كنترلهاي  همچنين اين. نشان دهد
  .اجرايي و تفكيك وظايف در يك سيستم مفيد است

 نمودارگردش عمليات سيستم رايانه اي 

نمودارهاي سيستمي رابطه ميان ورودي ، پردازش و ستاده را دريك سيستم اطالعاتي حسابداري نشان    
ورودي مي تواند . نمودار سيستمي با شناسايي وروديهاي سيستم و مبدا هاي آنها شروع مي شود. مي دهد

پس از بخش . هر دو باشداطالعات جديد وارد شده به سيستم ، اطالعات ذخيره شده براي استفاده آينده يا 
اجزاي ستاده عبارتند . ورودي ، بخش پردازش است كه در اين مرحله كار برروي داده ها صورت مي گيرد

از اطالعات جديدي كه مي توانند براي استفاده مرحله بعدي ذخيره شوند يا دريك صفحه نمايش داده 
به . ك فرايند ورودي فرايند ديگري مي شوددر بسياري از موارد ستاده ي. شده و يا روي كاغذ چاپ شوند

  .طور كلي اين نمودارها در اجراي سيستمها و ارائه نوعي ارتباط سريع ميان كاركنان به كارگرفته مي شوند
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يات سيسـتم فـروش يـك شـركت گردش عمل نمودار
ترمينال 
فروش

ترمينال 
فروش

داده ھاي 
ورودي فروش

داده ھاي 
ورودي فروش

يرايش و
فروشھا وچاپ 

دريافتھا از 
مشـتريان

يرايش و
فروشھا وچاپ 

دريافتھا از 
مشـتريان

داده ھاي 
فروش

داده ھاي 
فروش

خالصه كردن 
اطالعات فروشھا 
ھاي  و چاپ جمع

سته اي د

خالصه كردن 
اطالعات فروشھا 
ھاي  و چاپ جمع

سته اي د

عامالت  يل م فا
فروشھاي 
روزانه

عامالت  يل م فا
فروشھاي 
روزانه

دريافت از 
مشـتريان

دريافت از 
مشـتريان

به ھنگام نمودن فايلھا و 
عاتي نك اطال با

به ھنگام نمودن فايلھا و 
عاتي نك اطال با

ھاي  جمع
سته اي د
ھاي  جمع
سته اي د

فروش دفتر كـلدفتر كـل /  فايل اصلي 
بازار يابي 

فروش  /  فايل اصلي 
بازار يابي 

فايل اصلي 
موجودي كاال
فايل اصلي 
موجودي كاال

فايل اصلي 
يافتني سابھاي در ح

فايل اصلي 
يافتني سابھاي در ح

ستم پـردازش جسـتجو ستم پـردازش جسـتجوسي سي

تجزيه و تحليــل 
فروشھا

تجزيه و تحليــل 
فروشھا

وضعيت 
موجودي كاال

وضعيت 
موجودي كاال

وضعيت حســاب 
مشتري

وضعيت حســاب 
مشتري
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نمودارھاي برنامه
اجراي يك برنامه توضيح    چرخه فعاليتھاي منطقي انجام شده توسط يك رايانه را به منظور 

.  كار مي برنداين نمودارھا زيرمجموعه اي از نمادھاي نمودار گردش عمليات را به .  مي دھد

: رابطه بين نمودار برنامه اي و نمودار سيستمي      

نمودار سيستمي    نمودار برنامه اي                                                    

انبار 
) ذخيره ( 

انبار 
) ذخيره ( 

وروديورودي

پردازشپردازش

خروجيخروجي

اطالعات 
ورودي

اطالعات 
ورودي

آيا اطالعات 
ست ؟ كافي ا
آيا اطالعات 
ست ؟ كافي ا

انجــام محاســباتانجــام محاســبات

به ھنگام 
بت كردن ث
به ھنگام 
بت كردن ث
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 نمودار برنامه ساده براي فروشھاي نسيه
  

  

  

  

  

  درنمودار برنامه اساليد قبلي يك خط جريان نمادها را به يكديگر وصل مي كند و چرخه فعاليتها
نماد . نماد پردازش ، يك تغيير مكان اطالعات يا محاسبات را نشان مي دهد . را نشان مي دهد

نماد تصميم گيري . خروجي ، خواندن ورودي يا نوشتن خروجي را نشان مي دهد / ورودي 

شروعشروع

ورود سفارش 
فروش

ورود سفارش 
فروش

آيا اعتبار 
مشتري 

تصويب شـد 

آيا اعتبار 
مشتري 

تصويب شـد 

آيا موجودي كاالي 
ين  كافي براي ا
سفارش وجود 

؟دارد

آيا موجودي كاالي 
ين  كافي براي ا
سفارش وجود 

؟دارد

سفارش  آيا 
  ۵٠٠بيش از 

ست  ؟واحد ا

سفارش  آيا 
  ۵٠٠بيش از 

ست  ؟واحد ا

فروش يل  فروشتحو يل  تحو خاتمهخاتمه

تخفيف ارائه  %  ٢٠
شود

تخفيف ارائه  %  ٢٠
شود

نگھداري ســفارشنگھداري ســفارش

سفارش سفارشرد  رد 

خير

خير

بلي

خير
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مقايسه يك يا چند متغير و انتقال جريان اطالعات به مسيرهاي منطقي است كليه نقاطي كه نشانگر 
اتصالها به وسيله يك عدد يا . شروع يا پايان مي يابند به وسيله نماد ايستگاه نشان داده مي شوند

اتصاالت . حرف بزرگ كه نشان دهنده تداوم جريان منطقي در شرايط مختلف نامگذاري مي شوند 
روجي مختلف مي توانند عنوان مشابهي داشته باشند اما تنها مي توانند يك ثبت وصل كننده خ

نمودارهاي برنامه كه ابتدا طراحي و تصويب مي شوند براي كدگذاري برنامه رايانه .داشته باشند
 . استفاده مي شوند

  

 تفاوتهاي عمده بين نمودارهاي گردش داده و عمليات

برگردش داده ها و چگونگي رخ دادن آن در سيستم تاكيد دارند درحالي كه نمودارگردش داده  .1
نمودار گردش داده . نمودارگردش عمليات بر گردش مدارك يا ثبتهاي حاوي داده ها تاكيد دارد

ها گردش سيستمي داده ها را نشان مي دهد درحالي كه نمودار گردش عمليات گردش فيزيكي 
  .داده ها را نشان مي دهد

دار گردش عمليات اصوال براي اسناد و مدارك سيستمهاي موجود به كار برده مي شود اما در نمو .2
مقابل نمودارهاي گردش داده ها در طراحي سيستمهاي جديد به كار برده مي شود و با وسايل 

  .فيزيكي به كاررفته براي پردازش ، ذخيره سازي و تبديل داده ها ارتباطي ندارند
ده تنها از چهار نوع نماد شكلي استفاده مي كنند درحالي كه نمودارهاي نمودارهاي گردش دا .3

گردش عمليات نمادهاي شكلي بسياري را استفاده مي كنند از اين رو جزئيات بيشتري را نسبت به 
  .نمودارهاي گردش داده ها به تصوير مي كشند

ي دهندكه نمودارهاي گردش نمودارگردش عمليات چرخه فرايند ها و جريانها را به گونه اي نشان م .4
همچنين نمودارهاي گردش داده ها نمي توانند زمان اجراي رويدادها را به . داده ها انجام نمي دهند 

  .گونه اي كه نمودارهاي گردش عمليات نشان مي دهند به نمايش بگذارند
  جدولهاي تصميم گيري 

درهر موقعيت ، يك جدول تصميم گيري كليه . يك نمايش ستوني از تصميم گيري منطقي است    
همچنين جدول . شرايط ووضعيتهاي ممكن را كه مي تواند منجر به يك تصميم شود ، فهرست مي كند
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يك جدول تصميم گيري چهار . تصميم گيري روشهاي عملكردي را نيز به نحو مطلوبي فهرست مي كند
  .وضعيت و مبناي فعاليت و وضعيت و ثبتهاي فعاليت : رد قسمت دا

   شامل شرايط منطقي مختلفي است كه اطالعات ورودي در آن آزمون مي شوند: مبناي وضعيت.  
  شامل مجموعه ستونهايي كه هركدام يك قاعده تصميم گيري را نشان مي دهد و : ثبت وضعيت

  .شان داده شوند ثبتها بايد با پاسخ بله ، خير و يا خط تيره ن
  زمان وقوع يك فعاليت را نشان مي دهد كه با : ثبت فعاليتx جاي خالي . نمايش داده مي شود

  .نشان دهنده عدم انجام فعاليت مي باشد
  مهمترين مزيت جدول تصميم گيري اين است كه به وضوح كليه روابط منطقي ممكن ميان داده

 .هاي ورودي را نشان مي دهد
 م گيري در اين است كه چرخه فعاليتهاي درون يك برنامه را نشان نمي دهد و ضعف جدول تصمي

  .ممكن است براي برنامه هاي پيچيده قابل استفاده و كنترل نباشد
  از جداول تصميم گيري حسابرسان مي توانند به منظور كشف نقاط ضعف و اشتباهات برنامه

 .رايانه اي استفاده كنند
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 چهارم فصل

  الكترونيكي تجارت
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 شبكه آوري فن ازپيشرفتهاي) وباقاعده منظم( سيستماتيك ازاستفاده عبارتست الكترونيكي تجارت 

 خودبه ومشتريان فروشندگان با تعامل براي شركت يك كه بهبودروشهايي براي وارتباطات اي

 .گيرد كارمي

 

 تجارت ناپذيربراي اجتناب وضرورتي الزام بلكه نيست اختياري موضوع يك الكترونيكي تجارت 

 .است امروز دردنياي

 الكترونيكي تجارت انواع :  
   كننده مصرف به بنگاه الكترونيكي تجارت  -  1

  بنگاه به بنگاه الكترونيكي تجارت -2

 كه .كنند تصورمي را كننده مصرف به بنگاه انديشندرابطه مي الكترونيك تجارت به مردم اغلب كه هنگامي_
 ميباشد بسيارساده

  مطالعه را شركت يك وب ايستگاه كننده مصرف يك مثال بطور

 همان كندودر مي تكميل را سفارش فرم يك آنگاه كرده رامشاهده درسايت مختلف هاي وانتخاب ميكند

 عمل بااستفاده كارت اعتباري انجام  معموالاين پردازدكه مي خودرا خريد بهاي معامله وقوع زمان

   .شركت نيزپس ازآن كاالها را ارسال مي كنندومعامله كامل    مي شود.مي شود

 

 .يكي ازمهمترين عناصرتجارت الكترونيكي بنگاه به مصرف كننده عنصر اعتماد است 

  :زير مي باشند مصرف كنندگاني كه عالقه مند به خريد مستقيم الكترونيكي هستند معموالنگران موارد

  آياشركت فروشنده قانوني است ؟-1
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  آياشركت اطالعاتي راكه مصرف كننده به اومي دهدرا محرمانه تلقي مي كند؟-2

  شركت چه نوع خدمات فروش پستي وخدمات پشتيباني راارائه مي كند؟-3

  شركت چگونه شكايتهاي مربوطه رابررسي وپاسخ مي دهد؟-4

  

 ي ها شركتها يي كه خدمات اطمينان دهي را مي دهند وجود دارد براي پاسخگويي به اين نگران
 . مثل امين وب 

  در تجارت الكترونيك بنگاه به بنگاه از آنجائيكه شركتهاي تجاري عالقمند به معامله با شركتهايي
و از –هستند كه با آنها  روابط فعال وپويايي دارند نياز كمتري به خدمات اطمينان دهي وجوددارد 

تاكيد برحسابدهي وپاسخگويي نيز با تجارت الكترونيكي بنگاه به مصرف كننده تفاوت نظر 
داردچون نيازاست اطالعات بسياري ميان شركتها بصورت الكترونيكي ردو بدل شودبنا براين 

  .نيازمند به كارگيري قابليتهاوظرفيتهاي مبادله الكترونيكي داده است 
 مبادله الكترونيكي داده ها

  الكترونيكي داده هاعبارتست ازمبادله الكترونيكي اطالعات ميان شركتهاي تجاري مبادله. 
 فوايد:  
 -باحذف ورود دستي داده ها ي موردنياز به سيستم دقت وصحت آنهارا بهبود مي بخشد.  
 - باحذف ضرورت انتقال پردازش وذخيره سازي اسنادومدارك كاغذي هزينه هاي مربوطه را

  كاهش مي دهد
 -عت مبادله اطالعات شركتهاراقادرمي سازد تابهبود سر  

  .موجودي كاالي كمتري را نگهداري كنند

  استفاده كامل ازمنافع حاصل ازمبادله الكترونيكي داده ها مستلزم اين است كه مبادله الكترونيكي
تفاوت ميان سيستم هاي 7 -1داده هابطور كامل باسيستم اطالعاتي حسابداري يكپارچه شود شكل

مشكل .الكترونيكي داده  كاماليكپارچه وسيستم مبادله  الكترونيكي مستقل رانشان مي دهد مبادله
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مبادله الكترونيكي داده مستقل اين است كه باسيستم اطالعاتي  حسابداري يكپارچه نشده است 
دراين سيستم مشتريان نمي دانند درزماني كه سفارش خودراارائه كرده اندآيااقالم درخواست شده .

 .انباروجوددارد يااينكه سفارش آنها برگشت داده مي شوددر
  

 مبادله الكترونيكي داده يكپارچه درمقابل مبادله الكترونيكي مستقل 7-1شكل 
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 مبادله الكترونيكي داده هاي مالي 

  نشان مي دهد كه استفاده ازمبادله الكترونيكي 7-2شكل 

  خريدارداده براي مبادله اطالعات تنهابخشي ازرابطه 

  وفروشنده درتجارت الكترونيكي بنگاه به بنگاه است مبادله 

  كامل نيزبايدشامل مبادله وجوه براي دريافت كاالها وخدماتي 

  اصطالح انتقال الكترونيكي وجوه.باشد كه خريداري شده است

  به انجام پرداختهاي نقدي به صورت الكترونيكي به جاي 

  .پرداخت توسط چك اشاره دارد

 گردش اطالعات در تجارت الكترونيكي 7-2شكل 
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 مبادله الكترونيكي داده هاوانتقال الكترونيكي وجوه غيريكپارچه 

  اگرچه تقريباكليه بانكهامي توانندوجوه نقدرااز طريق شبكه اتاق پاياپاي خودكار دريافت وارسال
درنتيجه  بسياري از .داردكنند ولي هربانكي قابليت  پذيرش فعاليتها وارسال الكترونيكي داده هاران

شركتها مجبور مي شوند ازيك شبكه براي انتقال  الكترونيكي وجوه وازيك شبكه مستقل ديگربراي 
اين موضوع وظيفه فروشندگان رادر ) 7-3بخش باالي شكل شماره . (انتقال داده ها استفاده كنند 

عات مربوط به مبلغ  كل وجوه كنترل مناسب پرداختهاي  مشتريان اعتباري پيچيده مي كندزيرااطال
دريافت شده بطور جداگانه ازاطالعات صورتحسابهاي پرداخت شده به دست مي 

سيستم اطالعاتي خريدارنيز بايداطالعات مربوط به .  آيدوبايددرحسابها ي مربوط اعمال شود
 .پرداختهاي خودرابه دوقسمت مختلف ارسال كند

 مبادله الكترونيكي داده هاي مالي 

  مبادله الكترونيكي -يكپارچه كردن سيستم انتقال الكترونيكي وجوه با مبادله الكترونيكي داده هابه
 .گويند–داده هاي مالي 

بابه كارگيري مبادله الكترونيكي داده هاي مالي سيستم  اطالعاتي حسابداري خريداران مي 
مل مبادله الكترونيكي داده هاي مالي مزاياي كا.تواندداده هاووجوه رادر يك برنامه نرم افزاري ارسال كند

زماني آشكار مي شودكه بانكهاي خريداروفروشنده هردوقابليت اجراي مبادله الكترونيكي داده راداشته 
دراين حالت سيستم اطالعاتي حسابداري خريداريك پيام حاوي دستورانتقال الكترونيكي وجوه .باشند

خريداراين پيام رابراي بانك فروشنده ارسال ميكندكه بانك .وارسال داده هابراي بانك خودمي فرستد
  .حساب فروشنده رابستانكاركرده وسپس داده ها وتائيديه رسيد وجه راباهم براي فروشنده ارسال كند

  

  

  



 

آزاداسالمي واحد تبريزدانشگاه   | WWW.TAVAZON.IR 

 

50   سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

 

 مبادله الكترونيكي داده هاي مالي درمقابل مبادله الكترونيكي داده ها7-3شكل
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 تاثيرتجارت الكترونيكي   

 تجارت الكترونيكي مي تواند بصورت مستقيم يا غيرمستقيم 

  .برهرمرحله اززنجيره ارزش واحد تجاري تاثيربگذارد

  .بيشترين اثربارزآن برفعاليتهاي فروش وبازاريابي است-

  ....صرفه جويي درزمان وهزينه مسافرت براي جلسات حضوري طراحان-

  ....مقدارموجودي كاال جهت انجام سفارش فروش به حداقل رسا ندن -

  ...توزيع وحمل مستقيم سفارشات براي مشتريان -

  ...افزايش كيفيت خدمات پس از فروش به مشتريان -

  كارآيي واثربخشي فعاليتهاي پشتيبا ني  چرخه ارزش رابهبودمي بخشدبراي مثال -

دي ازفروشندگان وانتخاب فروشنده مناسب فعاليت خريدباتوانايي مقايسه آسانترقيمتهاي تعدادزيا
  ...سودمندتراست

  ...شبكه ارتباطي موثر كليد جهاني شدن است -

 حسابداري وكنترل درتجارت الكترونيكي 

  تجارت الكترونيكي روش ساده ديگري براي دادوستدهاي 

  درتجارت الكترونيكي داده هاي طرفين معامله .تجاري است 

  يكي مبادله مي شودمباحث جديديازآنجائيكه بصورت الكترون
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  .در نحوه حسابداري آن مطرح مي شود

  :كنترل درتجارت الكترونيكي 

  :تجارت الكترونيكي مباحث كنترلي رادر سه زمينه زير مطرح مي كند

  اعتباررويدادها ومعامالت -1

  مجوزرويدادها ومعامالت -2

  محا فظت ازدارائيها-3

 اعتباررويدادها   

  اساسي كنترل درتجارت الكترونيكي وتجارت سنتي اين است كه رويدادها يكي ازاهداف
به عبارت  ديگربايداين اطمينان وجودداشته باشدكه كليه رويدادها واقعا رخ داده .معتبرباشند

 :اندودرتجارت الكترونيكي اعتباررويدادها مستلزم  وجود دوشرط است 
  تائيد وتصديق معامله توسط طرف مقابل معامله  )1
  طمينان ازاينكه اطالعات درزمان انتقال ميان خريدارا )2
  .وفروشنده هيچ گونه تغييري نمي كند     

 صدور صحيح مجوزهاي معامالت 

  يكي ازمشكالتي كه درهررويداد تجاري وجودداردايجاد 

  ابزارهايي براي جلوگيري ازانكار يك جانبه معامله توسط 

  است كه مجوز  بنابراين خيلي مهم.طرف مقابل معامله است 

  هنگامي كه ازاسناد.انجام معامالت به نحوصحيح صادر شود

  كاغذي استفاده مي شودامضاي اسنادانجام آن رويدادرامجاز
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امضاهاي ديجيتالي وتائيديه .مي كندومي توان بااخذامضاهاي مجازاز انكاريك جانبه رويدادجلوگيري كرد
  هاي 

  ه راانجام مي دهد                                    ديجيتالي نيزدرتجارت الكترونيكي اين وظيف

 :حفاظت ازدارائيها

تجارت الكترونيكي تهديدهايي بهمراه .همه شركتها وسازمانها مي خواهند ازدارائيهايشان حفاظت  كنند
 داردكه بايد

  :دراين بخش سه تهديد زير وجود دارد.شناسايي شوند

رين راه محافظت اين است كه اطالعات ارسالي ازطريق اينترنت بهت.(زيان افشاي اطالعات محرمانه -1
  )براي طرف معامله كدبندي شوند

  )ديوارآتش -براي رفع تهديد ايجاد كلمه هاي عبور.(دسترسي غير مجاز به اطالعات وداده ها- 2

درمكاني  ايجاد نسخه هاي پشتيبان ازكليه اطالعات مهم وذخيره آنها:(ازبين رفتن داده ها واطالعات -3
  )ديگر

 ازدست دادن خد ما ت: 
به موازات بزرگ شدن شركت وابستگي آن به تجارت الكترونيكي بيشتر مي شود به همين دليل هرگونه 

بنابراين طراحي .خللي در توانايي اطالعاتي شركت   مي تواند زيان اقتصادي  قابل توجهي راايجاد كند
  .اهميت داردواجراي طرح بازيابي خرابي سيستم بسيار 

  اگرچه تجارت الكترونيكي برخي تهديدها:فرصتهاي كنترل -

  رابه همراه خودداردكه درروشهاي سنتي تجارت وجود ندارد با
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  .اين حال امكان كنترل بيشتري وجوددارد

 حسابداري تجارت الكترونيكي 

  دوموضوع درباره حسابداري  تجارت الكترونيكي: 
  :يجيتالي  ارزشيابي مناسب دارايي هاي د-1

تجارت الكترونيكي ممكن است مستلزم فروش دارائيهاي  ديجيتالي باشدمثل عكس وآلبومهاي تصويري 
درگذشته تعيين هزينه كپي كردن عكسها خيلي ساده بود ولي حاال هزينه توليد نسخه هاي اضافي ازيك ...

الي فروش رفته بوجود مي اين موضوع سوالهايي رادرباره بهاي تمام شده كا.تصوير نزديك صفر است 
  آورد 

  ...آيابايداين دارائيهامستهلك شوند؟   

  يكي ازاين .ماليات تجارت الكترونيكي نيز يك موضوع پيچيده است :ماليات-2

  .مشكالت دررابطه بازمان ومكان قانوني دريافت ماليات يك معامله است 
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  پنجمفصل 

 كنترل در سيستمهاي اطالعاتي رايانه اي
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  اهداف آموزشي فصل

  كنترلهاي عمومي سيستم اطالعاتي حسابداري   •
  

  كنترلهاي كاربردي ويژه كنترل يك كاربرد خاص در سيستم اطالعاتي حسابداري   •
 كنترلهاي عمومي 

يك شركت كنترلهاي عمومي را براي حصول اطمينان از ثبات و مديريت صحيح و مناسب سيستم رايانه 
  :نوع كنترل عمومي به شرح زير وجود دارد 12.مي كنداي طراحي 

  طراحي برنامه امنيتي سيستم  •
  تفكيك صحيح وظايف سيستم  •
  كنترلهاي پروژه توسعه سيستم  •
  كنترلهاي دستيابي فيزيكي  •
  كنترلهاي دستيابي سيستمي  •
  كنترلهاي ذخيره سازي داده ها  •
  كنترلهاي انتقال داد ه ها   •
  ي استاندارد هاي مستند ساز •
  حداقل كردن زمان بيكاري سيستم  •
  طرحهاي بازيابي خرابي سيستم  •
  سرويس گيرنده /حفاظت از رايانه هاي شخصي و شبكه هاي سرويس دهنده  •
  كنترلهاي اينترنتي  •
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 :طراحي برنامه امنيتي 

يك روش مناسب براي طراحي برنامه امنيتي اين است كه مشخص شود چه كسي نياز به دسترسي دارد ،به 
  .چه اطالعاتي و چه موقع به اين اطالعات  نياز دارد 

  :تفكيك صحيح وظايف سيستم 

اختيار و مسئوليت به نحو صحيح و روشن ميان تحليلگران ، برنامه نويسان ، اپراتورهاي رايانه ، واحدهاي 
  .كاربر، مسئول كتابخانه سيستم اطالعاتي حسابداري وگروه كنترل داده ها تقسيم شود 

  :اي توسعه سيستم كنترله

طرح اصلي بلند مدت سيستم اطالعاتي ، طرحهاي توسعه سيستم ، برنامه زمان بندي پردازش داده ها 
،محول كردن مسئوليت هر پروژه به يك مدير و يك تيم ، ارزيابي ادواري عملكرد پروژه ، بررسي پس از 

  .اجرا و اندازه گيري عملكرد سيستم 

 :كنترلهاي دستيابي فيزيكي

تعيين تنها يك يا دو در . قراردادن رايانه ها در اتاقهاي قفل شده ومحدود كردن دسترسي به افراد مجاز  
ورودي به اتاق رايانه ها، الزامي كردن شماره شناسايي براي كاركنان ،ملزم كردن افرادبه ثبت ورود 

حدودكردن دسترسي به افراد وخروج در دفتر و امضاي آن ،استفاده از يك سيستم هشدار دهنده امنيتي ،م
  .خاص ، نصب قفل هاي ايمني برروي رايانه هاي شخصي

  :كنترلهاي دستيابي سيستمي

مانند كلمه عبور ،شماره شناسايي (شناسايي كاربران به وسيله آنچه آنها مي توانند به حافظه خود بسپارند 
شناسايي بيومتريك كه شامل ويژگيهاي ،يا ) مانند كارت شناسايي( يا باعاليم فيزيكي شناسايي ) پرسنلي 
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و  آزمونهاي سازگاري ...) اثر انگشت ،تن صدا  ،امضاي ديناميكي و (بيولوژيكي منحصر بفرد انسان مانند
  .دسترسي  و ماتريس كنترل

 :كنترلهاي ذخيره سازي داده ها 

از اسناد، زنجيره تعيين مقررات حفاظت از اطالعات ،نگهداري اطالعات محرمانه ،فعاليت هاي حفاظت 
عطف حسابرسي براي اطالعات محرمانه ،تعهد كاركنان براي محرمانه نگهداشتن اطالعات ،سرپرستي 

  .مناسب كتابخانه سيستم و حفاظت از آن در مقابل آتش سوزي وگرد و غبار ، حرارت زياد يا رطوبت 

  :كنترلهاي انتقال داده ها  

ناصر شبكه ،طراحي شبكه براي حداكثر پردازش ،مسيرهاي شامل نظارت بر شبكه ،پشتيبان سازي از ع
كدهاي عمومي و (چندگانه ارتباطات ميان اجزاءشبكه،تعمير و اقدامات پيشگيرانه ،كدبندي داده ها 

برچسب هاي سر صفحه (بازبيني مسير دهي )اثر انگشت ديجيتالي (گواهينامه هاي ديجيتالي ،)اختصاصي 
بسته هاي شماره دار (، روشهاي شناسايي پيام )هاي شناسايي متقابل  ،سيستم برگشت به عقب ،برنامه

  )،كنترلهاي پژواك ،برچسب هاي انتهايي 

  :استانداردهاي مستند سازي 

مستند سازي مناسب موجب تسهيل ارتباطات شده و بررسي منظم پيشرفت پروژه راطي مراحل طراحي و 
شامل استانداردها و رو شهاي (دسته اداري 3به  توسعه سيستم ممكن مي سازد مستند سازي ممكن است

شامل (سيستمها )پردازش داده ها ،تجزيه و تحليل ،برنامه نويسي ،ذخيره سازي داده ها و مديريت فايلها 
شامل تنظيم و پيكر بندي (،عملياتي )وروديها ،مراحل پردازش ،ستاده ها ، مديريت اشتباهات و خطاها

  ) ،فايل ها ،تدوين واجراي روشها و رويه ها ، اقدامات اصالحي مناسب تجهيزات ، برنامه ها 
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 :حداقل كردن زمان توقف سيستم اطالعاتي حسابداري 

  .اقدامات پيشگيرانه و منظم در مورد عناصر كليدي سيستم ،سيستم تغذيه وقفه ناپذير ،تحمل خرابي 

  :طرحهاي بازيابي خرابي سيستم 

حداقل كردن ميزان اختالل ،خرابي و زيان سيستم،ايجاد موقت :ز اهداف يك طرح بازيابي عبارتند ا
  .ابزارهاي مختلف پردازش ،بازيابي عمليات عادي در زودترين زمان ممكن 

اولويتهاي فرآيند بازيابي : يك طرح مناسب و منطقي بازيابي خرابي سيستم بايد حاوي عناصر زير باشد
ئوليتهاي ويژه ،تكميل مستند سازي ،ايجاد امكانات ارتباطات از ،فايلهاي پشتيبان برنامه ها و اطالعات ،مس

  راه دور و رايانه پشتيبان 

  :سرويس گيرنده /حفاظت از رايانه هاي شخصي و شبكه هاي سرويس دهنده 

شامل شناسايي تعداد رايانه ها و موارد استفاده از آنها ،ديسك گردانهاي قفل دار ،برچسب هاي غير قابل 
دكردن ذخيره سازي يا بار گذاري رايانه ها  تهيه نسخه پشتيبان از ديسك هاي سخت ،كد تغيير ،محدو

  ....عامل و بندي يا كلمه عبور ،محافظ براي فايلها ،ديوارهاي محافظ به دور سيستم هاي

 :كنترلهاي اينترنتي 

ي كشف ويروس ،ديوار كنترلها ي اينترنتي شامل كلمه هاي عبور ،كد بندي ،بازبيني مسير دهي،نرم افزارها
آتش ،تونل سازي ،بسته الكترنيكي ،منع پرسنل از دسترسي به اينترنت ،طراحي سرويس دهنده اينترنتي غير 

  .مرتبط با ساير رايانه هاي شركت 

  كنترلهاي كاربردي :بخش دوم فصل 

استفاده  براي پيشگيري ،كشف و تصحيح اشتباهات و تخلفات در معامالتي كه پردازش مي شوند ،مورد
  :گروه از كنترلهاي كاربردي به شرح زير مي باشند 5.قرار مي گيرند 
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  كنترلهاي داده هاي اوليه 

  روشهاي كنترل اعتبار داده هاي ورودي به سيستم 

  كنترلهاي ورود مستقيم داده ها به سيستم 

  كنترلهاي نگهداري فايلها و پردازش داده ها 

  كنترلهاي ستاده هاي سيستم 

 :ي داده هاي اوليه  كنترلها

شامل بازبيني كد،بازبيني رقم كنترلي ،فرم هاي از قبل شماره گذاري شده ،اسناد برگشتي ،بررسي مناسب 
  بودن و صحيح بودن مجوزها ،كنترل دفتر ثبت ،نمايش و ورود سريع داده ها به وسيله گروه كنترل داد ه ها 

  :روشهاي كنترل اعتبار داده هاي ورودي به سيستم  

شامل فايل معامالت توسط برنامه ويرايش پردازش مي شود برنامه ويرايش ،كنترلهاي ويرايشي از قبيل 
كنترل توالي و ترتيب شماره اسناد ،كنترلهاي فيلد ،كنترلهاي عالمت،كنترلهاي اعتبار ،كنترلهاي محدوديت 

ترل هاي ظرفيت را بر روي فيلد ،كنترلهاي دامنه ،آزمونهاي معقوالنه بودن ،كنترل داده هاي اضافي و كن
  . داده هاي مهم و كليدي انجام مي دهد 

 :كنترل هاي ورود مستقيم داده ها به سيستم 

شامل كنترلهاي ويرايشي ،كلمه هاي عبوروشماره هاي شناسايي ،آزمونهاي سازگاري ،آمادگي كاربران در 
،ورود خودكار داده ها به سيستم ،دفتر حين ورود داده ها به سيستم ،ساختار سازي ،آزمون كامل بودن 

  .ثبت معامالت نگهداري شده به وسيله سيستم وآشكار سازي پيامهاي خطا
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  :كنترلهاي نگهداري فايلها و پردازش داده ها

شامل كنترل گردش اطالعات پردازش شده،تطابق داده ها ،گزارش استثنائات شناسايي شده توسط 
داده هاي بانك اطالعاتي به وسيله داده هاو اطالعات برون سيستمي كنترلهاي ويرايش ، مغايرت گيري 

،كنترلهاي تبديل فايل ، استفاده از برچسبهاي فايل ها و روش هاي محافظت در مقابل نوشتن ،نگهداري 
فايل ها در كتابخانه امن فايلها، تهيه فايلهاي پشتيبان و نگهداري درمكان هاي امن خارج از سايت رايانه 

  .ها 

  :كنترلهاي ستاده هاي سيستم  

پرسنل كنترل داده ها ستاده هاي سيستم رابررسي كرده و،مغايرت گيري جمع هاي دسته اي را انجام داده و 
كاربران صحت ، دقت وكامل بودن گزارشهاي .توزيع صحيح گزارشها را بين كاربران مجاز انجام مي دهند 

گزارشهاي موارد استثنا و .مورد نياز نيستند ، معدوم ميكنند  دريافتي را كنترل نموده و ستاده هايي را كه
  .   اشتباه نمونه اي ديگر از موارد كنترلي است 
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  مششفصل 

  حسابرسي سيستم هاي اطالعاتي رايانه اي
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  ماهيت حسابرسي
  

 :تعريف حسابرسي توسط انجمن حسابدارن آمريكا

  هدفمند و ارزيابي شواهد و مدارك مربوط به فعاليت هاي فرآيندي منظم و سيستماتيك در دستيابي
اقتصادي به منظور حصول اطمينان از ميزان مطابقت ادعاها با معيارهاي تعيين شده و ارائه نتايج آن به 

 ”.استفاده كنندگان است
 :مسئوليت حسابرسان داخلي

گردآوري، اندازه گيري، طبقه بندي و رسيدگي به صحت و قابليت اتكاي اطالعات مالي و عملياتي و روش  - 1
 گزارش آنها

تعيين انطباق واقعي سيستم طراحي شده با سياست هاي عملياتي و گزارشگري، برنامه ها و قوانين و  - 2
  مقررات

  بررسي چگونگي حفاظت مناسب از داراييها و اثبات وجود آنها- 3

  اده از منابعرسيدگي به منابع شركت جهت تعيين كارايي و اثربخشي استف - 4

بررسي برنامه ها و عمليات شركت به منظور تعيين اين كه آيا اين برنامه ها همان طور كه برنامه ريزي شده  - 5
  اند، اجرا مي شوند و با اجراي آنها شركت به اهداف خود رسيده است؟ 

 :باشد تابراي تحقق اهداف پنج گانه مزبور، يك حسابرس داخلي بايد اين توانمندي را داشته    

  .تمام عناصر سيستم اطالعاتي حسابداري رايانه اي را بررسي كند - 1

  .از رايانه به عنوان ابزاري براي اهداف حسابرسي خود استفاده كند - 2

  . براي يك حسابرس داخلي ضروري است مهارت هاي رايانه ايبه عبارت ديگرداشتن 
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 :انواع حسابرسي 

  حسابرسي مالي - 1

  سيسستمهاي اطالعاتيحسابرسي  - 2

  حسابرسي عملياتي يا حسابرسي مديريت - 3

  :فرآيند حسابرسي

  برنامه ريزي - 1

  گردآوري شواهد - 2

  ارزيابي شواهد - 3

  گزارش نتايج حسابرسي - 4

حسابرسي اطالعات مالي عمدتا مبتني بر مشاهده عيني، تاييديه، سندرسي، بررسي تحليلي و انجام دوباره  -
 .محاسبات است

براي حسابرسان مستقل اهميت زيادي دارد زيرا هدف كلي آنان اطمينان از منصفانه بودن  اهميتقاعده  -
اطالعات ارائه شده در صورتهاي مالي است در حالي كه هدف حسابرسان داخلي اطمينان از رعايت قوانين و 

  .مقررات تعيين شده توسط مديريت است

 :رويكرد حسابرسي بر مبناي خطر

  :مرحله اي ارزيابي كنترل هاي داخلي به شرح زير 4 رويكرد

  .تعيين تهديد هايي كه سيستم اطالعاتي حسابداري با آن مواجه   است - 1

  شناسايي روش هاي كنترلي براي حداقل كردن تهديد هاي سيستم - 2
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  ارزيابي روش هاي كنترل به منظور حصول اطمينان از اجراي دقيق و صحيح كنترل هاي داخلي - 3

ارزيابي نقاط ضعف به منظور تعيين تاثير آنها بر ماهيت،زمان يا دامنه روشهاي حسابرسي و پيشنهادهاي الزم  - 4
  .به صاحبكار

 حسابرسي سيستم هاي اطالعاتي

محافظت كننده از سيستم اطالعاتي در جهت  بررسي و ارزيابي كنترل هاي داخلياز اين حسابرسي  هدف
  :تحقق اهداف زيراست

يري هاي امنيتي به منظور حفاظت از تجهيزات رايانه اي، برنامه ها و اطالعات در مقابل دسترسي هاي پيشگ - 1
  .غير مجاز، تغيير يا خرابي صورت مي گيرد

  .تحصيل، توسعه و ارتقاي برنامه ها بر اساس مجوزهاي مديريت انجام مي شود - 2

  .رداصالح برنامه ها با مجوز و تصويب مديريت صورت مي پذي - 3

  .پردازش معامالت، فايلها، گزارشها و ساير مدارك رايانه اي صحيح و كامل است - 4

  .اطالعات و داده هاي اساسي داراي اشتباه طبق سياست هاي مديريت اصالح مي شوند - 5

  .فايل هاي اطالعاتي رايانه اي صحيح، كامل و محرمانه هستند - 6

 آزمون پردازش داده ها

برنامه، پردازش مجموعه اي از اطالعات معامالت معتبر و غير معتبر فرضي  يك راه براي آزمون يك
برنامه مزبور بايد قادر باشد كليه معامالت معتبر را به طور صحيح پردازش و كليه معامالت غير معتبر را .است

  .شناسايي و رد كند
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  :منابع طراحي آزمون پردازش داده ها

  فهرستي از معامالت واقعي §
  .آزمايشي كه برنامه نويس براي آزمون برنامه به كار مي بردمعامالت  §
  .برنامه آزمون ايجاد اطالعات كه به طور خودكار بر مبناي برنامه معيني آزمون داده ها را فراهم مي كند §

  :معايب آزمون پردازش داده ها

  ابرسزمان بر بودن شناخت سيستم و تهيه مجموعه مناسبي از معامالت آزمايشي توسط حس - 1

  امكان تاثير اطالعات آزمايشي بر فايلها و بانك هاي اطالعاتي شركت - 2

 رويكرد حسابرسي بر مبناي هدف

اين .يك روش جامع ، سيستماتيك و موثر ارزيابي كنترل هاي داخلي در سيستم اطالعاتي حسابداري است
  .جام دادرويكرد را مي توان به وسيله چك ليست روش هاي حسابرسي ، براي هر هدف ان

 نرم افزارحسابرسي رايانه يا نرم افزار عمومي حسابرسي

يك برنامه رايانه اي است كه بر اساس خصوصيات و ويژگيهاي كار حسابرس، برنامه هايي را براي اجراي 
  .عمليات حسابرسي طراحي مي كند

ه منظور شناسايي مداركي كه به طور ايده آل، نرم افزار حسابرسي رايانه براي آزمون فايلهاي بزرگ اطالعاتي ب
  .نيازمند موشكافي هاي بيشتر است، به كار مي رود

اگر چه نرم افزارهاي حسابرسي داراي مزاياي متعددي هستند ولي هيچ گاه جايگزين قضاوت حرفه اي 
  .حسابرسي نمي شوند و يا نمي توانند حسابرس را از اجراي كامل ديگر مراحل حسابرسي بي نياز كنند
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 ف كلي نرم افزار حسابرسي رايانهوظاي

 شرح وظيفه

ساختارسازي 
 دوباره

خواندن داده ها در فرمت هاي مختلف و ساختار داده اي و تبديل آنها به ساختار و فرمت 
 مشترك

 مرتب سازي ثبتها و مدارك حسابداري به ترتيب سفارش، ادغام فايلها دستكاري فايل

 انجام چهار عمل اصلي رياضي محاسبات

بررسي فايلهاي اطالعاتي به منظور بازيابي و انتخاب اطالعات براي يك هدف معيني در انتخاب اطالعات
 حسابرسي

آزمون ثبتها و مدارك حسابداري براي شناسايي اشتباهات، مقايسه فيلدهاي معيني براي تحليل اطالعات
 تعيين يكنواختي

نويسي براي ايجاد فايل، به هنگام نمودن، بارگذاري بر فراهم كردن قابليت پذيرش برنامه  پردازش فايل
 رايانه هاي شخصي

طبقه بندي مدارك فايل ها بر مبناي ارزش اقالم، انتخاب نمونه هاي آماري، تجزيه و تحليل آمارها
 نتايج نمونه هاي آماري

 شكل دهي و چاپ گزارشها و مدارك و مستندات تهيه گزارشها
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 سيستم اطالعاتي حسابداريحسابرسي عملياتي 

تكنيك ها و روش هاي حسابرسي عملياتي مشابه روشهاي حسابرسي مالي و حسابرسي سيستم هاي اطالعاتي 
تفاوت اصلي در اين است كه دامنه حسابرسي سيستم هاي اطالعاتي به كنترلهاي داخلي و دامنه .است

ملياتي بسيار در مقابل دامنه حسابرسي ع.حسابرسي مالي به ستاده هاي سيستم اطالعاتي محدود مي شود
اهداف حسابرسي عملياتي شامل . وسيعتر بوده و كليه جنبه هاي مديريت سيستم اطالعاتي را در بر مي گيرد

  . ارزيابي كارايي، اثربخشي و دستيابي به اهداف سيستم اطالعاتي حسابداري است

حسابرسي تعيين  اهدافو  دامنهحسابرسي است كه طي آن  برنامه ريزياولين مرحله حسابرسي عملياتي، 
گردآوري شواهد و .شده، بررسي مقدماتي سيستم انجام شده و يك برنامه آزمايشي حسابرسي نيز تهيه مي شود

 :مدارك از طريق فعاليت هاي زيراست

  بررسي سياستهاي عملياتي و مستند سازي -
  تاييد روشها توسط مديريت و پرسنل عملياتي سيستم  -
  عاليت هامشاهده اجراي وظايف عملياتي و ف -
  بررسي گزارشها و طرحهاي عملياتي و مالي -
  آزمون صحت اطالعات عملياتي -
  آزمون كنترل هاي داخلي -

 .سياستها و روشهاي مديريت خيلي مهمتر از خود اين سياستها و روشها است نتايج -

آل حسابرس عملياتي  ايده .است تجربه مديريتييك حسابرسي عملياتي مناسب و مفيد مستلزم داشتن  -
  .شخصي است كه دانش و تجربه كافي در حسابرسي و چندين سال تجربه در پستهاي مديريتي داشته باشد
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  هفتمفصل 

  و فعاليت ها معامالت چرخه پردازش

  AISدر 
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  اندچرخه به شرح زير تشكيل شده  4و فعاليتها از  چرخه پردازش معامالت

 خدمات و جمع آوري وجوه مربوطهوقايع مرتبط با توزيع كاال و : چرخه درآمد)1

  وقايع مرتبط با تحصيل كاال وخدمات و انجام تعهدات مربوطه:چرخه مخارج )2

 وقايع مرتبط با رويدادهاي تبديل منابع به كاال وخدمات :چرخه توليد)3

 وقايع مرتبط با تحصيل وجوه سرمايه اي و وجوه نقد:چرخه تامين مالي)4

  

  دريك سيستم اطالعاتي حسابداري چرخه معامالت

  چرخه درآمد

مجموعه اي از فعاليت هاي تجاري متناوب و فرآيند پردازش اطالعات مربوط به تهيه و ارائه كاال و خدمات به 
 .است وخدماتاين كاال  مشتريان و دريافت وجوه حاصل ازفروش

 :ه هستندچرخه هايي كه گزارش اطالعات داخلي آنها با چرخه ي درآمد در رابط
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 فعاليت هاي تجاري چرخه درآمد

 چرخه ي  توليد و مخارج براي شروع خريد يا توليد كاالهاي اضافي براي تامين نيازهاي مشتريان -1

 چرخه ي حقوق و دستمزد و مديريت منابع انساني براي محاسبه كميسيون و پاداش فروش-2

  گزارش عملكردگزارشگري دفتر كل براي تهيه ي صورت هاي مالي و -3

  

 

  :سه وظيفه ي اصلي سيستم اطالعاتي حسابداري چرخه ي درآمد

 1-  فعاليت هاي تجاري اصلي چرخه ي درآمد 

 2- تشريح اهداف كنترلي اصلي چرخه ي درآمد و تهديد ها 

 3-ارائه مدل سيستم اطالعاتي حسابداري كارآمد 
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  درآمد ساختار نمودارچرخه

 :چرخه ي درآمد فعاليت هاي تجاري اصلي  -1

يكي از اهداف سيستم اطالعاتي حسابداري چرخه ي درآمد پشتيباني فعاليت هاي اصلي تجاري شركت از 
 طريق پردازش كارآمد و اثر بخش داده هاي معامالت و فعاليت هاي آن است 

 :ثبت سفارش فروش كاال  -1-1

ش سفارش هاي مشتريان است كه توسط اين مرحله شامل تمام فعاليت هاي مربوط به مشتري يابي و پرداز
دايره ي سفارش فروش انجام شده و سپس به معاونت بازاريابي گزارش مي شود گه سه فعاليت اصلي را 

 :در بر مي گيرد

 :پاسخ به درخواست اطالعات مشتريان -1-1-1
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از  درخواست مشتري ممكن است به طور مستقيم توسط دايره ي سفارش فروش يا دايره ي خدمات پس
فروش دريافت شده و به معاونت بازار يابي گزارش شود پيشرفت فن آوري اطالعات شيوه هاي مفيد، اثر 

 . بخش و كارآمد نيز ارائه خدمات به مشتريان را فراهم مي آورد

 :تصويب اعتبار مشتري -1-1-2

ي وضعيت اعتباري بررس. بايد قبل از انجام توسط يك مقام مجاز تصويب شوند) نسيه(فروش هاي اعتباري
مشتريان با سابقه ي خوش حسابي در هر بار فروش ضرورتي ندارد بلكه دريافت كنندگان سفارش براي 
تصويب اعتبار مشتريان خوش حسابي كه داراي بدهي سررسيد گذشته نيستند مجوز عمومي دارند كه بر 

نسيه و توان پرداخت وي انجام مبناي تععين يك سقف اعتبار براي هر مشتري بر مبناي سوابق فروش هاي 
  .مي شود

 :بررسي موجودي كاالي انبار -1-1-3

موجودي انبار بايد از نظر تعداد مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان مشتري را در مورد وجود كاالي مورد 
درخواست و تاريخ حمل و تحويل به وي آگاه ساخت بررسي مداوم موجودي انبار داراي اهميت زيادي 

يل كاال و نارضايتي است زيرا هر گونه اشتباه در موجودي انبار و بهنگام نبودن آن موجب تاخير در تحو
در صورتي كه مقدار موجودي انبار براي تحويل سفارش مشتري كافي باشد سفارش .مشتري مي شود

اگر مقدار .فروش انجام و به واحد هاي ارسال كاال، كنترل انبار و صدور صورتحساب اطالع داده مي شود 
موجودي براي آن دسته از  موجودي انبار براي تحويل سفارش مشنري كافي نباشد يك سفارش فاقد

 .كاالهايي كه بايد توليد يا خريداري شوند صادر مي شود

 :اسناد سوابق و روشها در ثبت فروش

دريافت سفارش مشتري نقطه ي شروع فرآيند ثبت سفارش فروش و ايجاد اسناد و مدارك مختلف داخلي 
 .است
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 : كنترل هاي ويرايشي كه براي حصول اطمينان از صحت داده هاي وارد شده به سيستم اجرا ميشود

 كنترل اعتبار شماره حساب مشتري و شماره اقالم موجودي كاال-1

 كنترل داده ي اضافي شماره ي حساب هاي مشتريان نام مشتريان شماره و شرح اقالم-2

 .ين كه تنها داده هاي عددي در فيلد هاي عددي وارد شدندكنترل فيلد براي حصول اطمينان از ا -3

 آزمون معقوالنه بودن براي اثبات صحت مقادير سفارش داده شده  -4

 كنترل هاي دامنه در تاريخ سفارش و تحويل آن به منظور ارزيابي امكان انجام يا عدم انجام آن -5

 بودن داده ها آزمون كامل بودن براي اطمينان از كامل بودن و مربوط -6

سفارش كاالهايي كه آزمون هاي مزبور در مورد آنها انجام شده و مورد خاصي مشاهده نمي شود معتبر و 
صحيح هستند اما سفارش هايي كه انجام آزمون هاي مزبور نشان دهنده ي وجود اشتباهات در آن هاست 

  در گزارشي به نام گزارش اشتباهات و يا استثناها ارائه مي شود

 رصت هاي استفاده از فن آوري اطالعات در ثبت سفارش فروش ف

اشتباهات ايجاد شده در سفارش مشتريان تا زماني كه سفارش ها وارد سيستم نشده اند كشف نميشوند در 
اين حالت مشتري مجبور است دوباره تماس بگيرد و اطالعات صحيح را دريافت كند فرآيند تصويب 

فن آوري اطالعاتي براي بهبود خدمات به .وش مستلزم صرف وقت زياد استاعتبار مشتري نيز در اين ر
   .مشتريان و پاسخگويي بموقع به تقاضاي مشتريان به كار مي رود

 :حمل كاال-2-1

مرحله ي دوم چرخه ي درآمد تكميل سفارش هاي مشتريان و ارسال كاالي درخواست شده است 
كارگران انبار مسئوليت تكميل سفارش هاي مشتريان را از طريق انتقال اقالم موجودي كاال طبق برگ 
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كرد خروج كاال به عهده دارند دايره ي ترخيص كاال متصدي تحويل كاال به مشتريان است در نهايت عمل
 .هر دو دايره به مدير توليد گزارش مي شود

يك تصميم كليدي كه ضروري است هنگام تكميل و ارسال سفارش مشتري گرفته شود انتخاب نحوه ي 
حمل كاال براي مشتري است كه بسياري از شركت ها براي حمل كاالي خود براي مشتريان كاميون هاي 

رات كشورهاي مختلف مي تواند بر گزينه هاي حمل و توزيع قوانين مالياتي و مقر. باري فراهم مي كنند
  .كاال موثر باشد

 اسناد و مدارك در مورد حمل كاال

برگ خروج كاال ارائه شده توسط سيستم ثبت فروش موجب اجراي فرآيند حمل مي شود كارگران دايره 
ه شوند استفاده مي كنند ي انبار از اطالعات برگ خروج كاال براي شناسليي اقالمي كه بايد تحويل داد

مقادير كااليي كه بايد از انبار خارج شوند در برگ خروج كاال از انبار عالمت زده ميشوند سپس برگ 
پس از شمارش كاالي .خروج كاال به همراه كاالي مورد نظر براي دايره ي حمل كاال ارسال مي شود

شماره ي اقالم كاال و مقادير آنها  ترخيص شده توسط كارمند دايره ي حمل، شماره ي سفارش فروش،
 .توسط پايانه هاي رايا نه ايي به طور مستقيم ثبت زده مي شوند

 فرصت هاي استفاده از فن آوري اطالعاتي در مورد حمل كاال

سيستم هاي خودكار انبار داري نه تنها در بسياري از هزينه ها صرفه جويي كرده و كارايي مديريت 
افزايش مي دهد بلكه مي تواند منجر به افزايش كيفيت پاسخگويي در مورد  موجودي كاالي شركت را

سيستم هاي ارتباطات پيشرفته مي توانند اطالعات بموقع از وضعيت حمل . حمل كاال براي مشتريان شود
  .كاال را فراهم كنند عالوه بر اين سيستم هاي مزبور مي توانند براي مشتريان ارزش افزوده ايجاد كند

 صورتحساب فروش و حساب هاي دريافتني  -3-1
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مرحله ي سوم چرخه ي درآمد، صدور صورتحساب است دو فعاليت در مرحله ي چرخه ي درآمد، 
فعاليت هاي مزبور توسط دواير . صدور صورتحساب براي مشتري و نگهداري حساب هاي مشتري است
عاليت ها به رئيس حسابداري ودر صورتحساب فروش و حساب هاي دريافتني انجام ميشود گزارش اين ف

 .نهايت به مدير مالي شركت ارائه مي شود

گاهي . صورتحساب فروش، مشتريان را از مبلغي كه بايد پرداخت كنند و محل پرداخت آن آگاه مي سازد
اوقات پس از به نتيجه نرسيدن تالش هاي شركت براي وصول مطالبات، ضروري است حساب مشتري 

ك حساب غير قابل وصول حذف شود در اين حالت مدير دايره ي اعتبارات اعالميه ي مربوط به عنوان ي
بستانكار براي مجاز كردن حذف حساب مشتري صادر ميكند بر خالف حالت برگشت كاال و تخفيفات 

 . ناشي از معيوب بودن كاال در اينجا نسخه ايي از اعالميه ي مزبور براي مشتري ارسال نمي شود

 انواع سيستم هاي صدور صورتحساب 

 :سيستم پس فاكتور -1

صورتحساب فروش كه پس از دريافت يك نسخه از بارنامه از دايره ي ترابري صادر مي شود در اين 
سيستم صورتحساب پس از تاييد حمل و ارسال كاال صادر مي شود و در شركت هاي توليدي كاربرد دارد 

 .حمل وتحويل كاال فاصله ي زماني وجود داردزيرا اغلب بين دريافت سفارش و 

 :سيستم پيش فاكتور -2

در اين حالت صورتحساب به محض تصويب سفارش تهيه مي شود اما فرستاده نميشود در اين زمان فايل 
هاي موجودي كاال حساب هاي دريافتني و دفتر كل بهنگام ميشوند سيستم هاي پيش فاكتور نياز به برخي 

را از بين مي برد ودر شركت هايي كه از سيستم پستي سفارش استفاده ميكنند بكار مي اسناد و مدارك 
  .رود
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 روش هاي نگهداري حساب هاي دريافتني 

 :روش مانده ي انفرادي صورتحساب فروش -1

در اين روش مشتريان بدهي خود را طبق هر صورتحساب فروش پرداخت مي كنند دو نسخه از 
تري ارسال شده و از وي درخواست مي شود يك نسخه را به همراه وجه صورتحساب فروش براي مش

 پرداختي برگرداند اين نسخه يك سند چرخشي به نام فرم تاييد پرداخت است 

 :روش مانده ي تجمعي صورتحساب  -2

در اين روش مشتريان به جاي پرداخت مبلغ هر صورتحساب فروش مبلغ مندرج در صورتحساب ماهيانه 
مي كنند فرم تاييد پرداخت به جاي كنترل يك صورتحساب فروش خاص براي كنترل مانده ي  را پرداخت

  .كل حساب بكار مي رود 

 :فرصت هاي استفاده از فن آوري اطالعات  در مورد صورتحساب ها

پردازش دسته يي صورتحساب هاي فروش مي تواند به دو دليل مشكالت گردش نقدينگي براي شركت به 
 د وجود بياور

وجود فاصله وتاخير بين زمان حمل كاال و زمان صدور صورتحساب فروش است كه از طريق :دليل اول 
انتخاب سيستم پردازش مستقيم صورتحساب و صدور صورتحساب فروش به محض رويت اعالميه ي 

 .حمل كاالي سفارش شده از طرف دايره ي حمل كاال قابل حل است

وش از طريق پست عادي ارسال مي شود يك تاخير اضافي چند روزه هنگامي كه صورتحساب فر:دليل دوم
بوجود مي آيد كه اين مشكل نيز  با استفاده از روش مبادله ي الكترونيكي داد ه ها براي صورتحساب برطرف 

  .مي شود
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 وصول مطالبات-4-1

مرحله ي چهارم چرخه ي درآمد دريافت وجوه نقد از مشتريان است دو دايره در اين مرحله مشاركت 
 دارند 

صندوقدار كسي كه وجوه پرداختي مشتريان را كنترل و به حساب بانك شركت واريز كرده و به رئيس 
وجوه دريافتي حسابداري گزارش مي كند و دايره ي حساب هاي دريافتني حساب هاي مشتريان را بابت 

 .بستانكار كرده و به مدير مالي شركت گزارش مي كند 

 :اهداف، تهديد ها و روش ها : كنترل 

 :فراهم كردن كنترل هاي كافي براي حصول اطمينان از تحقق اهداف زير است

 كليه ي معامالت شركت داراي مجوز صحيح هستند -1

 تمام معامالت ثبت شده معتبر هستند -2

 الت معتبر و داراي مجوز الزم هستندكليه معام-3

 تمام معامالت به درستي ثبت شده اند -4

 دارايي ها در مقابل سرقت و استفاده نا صحيح محافظت ميشوند-5

 فعاليت تجاري شركت به شيوه ي كارآمد انجام مي شوند-6

 :ثبت سفارش فروش  -1-2

 مشتريان استهدف اصلي ثبت سفارش فروش پردازش كارآمد سفارش هاي 

 :فروش به مشتريان با اعتبار نامطلوب-تهديد اول-1-1-2
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تهديد عمده در مرحله ي پذيرش سفارش مشتري احتمال انجام فروش هاي نسيه يي است كه بعداً بهاي 
آن غير قابل وصول باشد اين تهديد را مي توان با الزامي كردن گرفتن مجوز هاي الزم براي هر فروش 

  .دنسيه از بين بر

 :حمل كاال براي مشتري -2-2

 .هدف اصلي مرحله ي حمل كاال اطمينان از حمل وتوزيع صحيح وكارآمد كاال به مشتريان است

 :حمل اشتباه كاال براي مشتري -تهديد دوم-1-2-2

اشتباهات حمل كاال را مي توان با تطبيق اطالعات نسخه ي سفارش فروش ارسال شده براي دايره ي 
 اطالعات برگ خروج كاالي ارسالي از دايره ي انبار مشخص و برطرف كرد حمل كاال با 

 :سرقت موجودي كاال -تهديد سوم-2-2-2

 :روش هاي كنترلي  سرقت موجودي كاال

 موجودي كاال بايد در يك مكان امن نگهداري شود و دسترسي فيزيكي به آنها محدود شود-1

   ركت مستند شودتمام نقل و انتقال داخلي موجودي كاال در ش-2

 :صدور صورتحساب فروش -3-2

 .هدف اصلي اين مرحله تنظيم سريع و دقيق صورتحساب فروش براي تمام فروش هاست

 :عدم صدور صورتحساب براي مشتريان-تهديد چهارم-1-3-2

 .اين تهديد با تفكيك وظايف حمل كاال و صدور صورتحساب فروش  كاهش مي يابد

 :در صدور صورتحساب  اشتباه-تهديد پنجم-2-3-2
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با بازيابي  مناسب داده ها و اطالعات از فايل اصلي موجودي هاي كاال مي توان از اشتباهات قيمت 
اشتباهات مقادير كاال ي حمل شده را ميتوان با مقايسه ي مقادير مندرج در بارنامه با .گذاري اجتناب كرد

 .مقادير سفارش فروش تعيين كرد

 :وصول مطالبات-4-2

ف اصلي اين بخش حفاظت از وجوه واريزي مشتريان به حساب شركت و بستانكار كردن صحيح هد
 .حساب هاي مشتريان است

 :سرقت وجوه نقد-تهديد ششم-1-4-2

 دريافت وجه نقد يا چك و ثبت آنها در حساب مشتريان -1

 دريافت وجه نقد يا چك و تصويب اعالميه ي بستانكار براي حساب مشتري  -2

 صدور اعالميه ي بستانكار و نگهداري حساب هاي مشتري  -3

 :هاي دريافتني اشتباهات انتقال مبالغ در زمان بهنگام كردن حساب –تهديد هفتم -2-4-2

انتقال اشتباه مبالغ را مي توان با مغايرت گيري نتايج پردازش داده ها با داد ه هاي وارده وستاده كشف 
  .كرد

 :كنترل هاي عمومي -5-2

 :از دست دادن داد ه ها و اطالعات حساب هاي مشتريان-تهديد هشتم-1-5-2

تهيه ي دو نسخه ي پشتيبان از فايل هاي مهم مانند فايل اصلي حساب هاي دريافتني و نگهداري يكي از  
آنها در سايت رايانه اي شركت و ديگري خارج از سايت مزبور احتمال از دست دادن داده ها را كاهش 

 .دمي ده
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 :عملكرد ضعيف چرخه ي درآمد -تهديد نهم-2-5-2

تهيه وبررسي گزارش هاي عملكرد مبنايي را براي ارزيابي اثر بخشي و كارايي فعاليت هاي چرخه ي 
ارزيابي عملكرد از طريق گزارش هاي .درآمد و كاهش دادن تهديد هاي عملكرد آن را فراهم مي كند

  .امكان پذير است... هاي توزيع محصول وتجزيه و تحليل سود آوري مشتري كانال 

 :ارائه مدل سيستم اطالعاتي و مدل داده يي -3

اطالعات مالي و عملياتي هر دو براي مديريت فعاليت هاي چرخه ي درآمد و ارزيابي آن الزم است 
ممكن را سيستم اطالعاتي بر مبناي مدل داده يي منابع ،رويدادها و كارگزاران انواع تجزيه و تحليل هاي 

ارائه مي كند در سيستم مزبور امكان ارتباط دادن داده هاي داخلي با انواع مختلف اطالعات برون سازماني 
مهمتر اين كه تصميم گيرندگان مي توانند به آساني با زبان هاي جستجوي ساده همه .آسان تر خواهد بود

  .ندي اطالعات مزبور را از سيستم بازيابي و مورد استفاده قرار ده
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 چرخه مخارج

بهاي  وپرداخت خريد كاال وخدماتپردازش داده هاي مربوط به  يك مجموعه عمليات تكراري وعمليات 
 .تاكيد دارد وخدمات وملزوماتمواد اوليه و كاالي تكميل شده  برخريداين فصل . آنهاست

 .مخارج مبادله اصلي اطالعات برون سازماني با فروشندگان است درچرخه

  :سه هدف اصلي سيستم اطالعاتي حسابداري را توضيح مي دهد بخشاين  

و پردازش داده  گرداوريتجاري انجام شده در چرخه مخارج و چگونگي  فعاليت هاي اساسيتشريح ... 1
 .هاي اين فعاليت ها در سيستم اطالعاتي حسابداري

طراحي سيستم اطالعاتي حسابداري براي  وچگونگيدر چرخه مخارج  اهداف كنترلهاي اصليتشريح ... 2
 .مقابله با تهديدهاي پيشروي فعاليتهاي تجاري چرخه مخارج

 مورد نياز چرخه مخارج تصميمات كليديتشريح ... 3
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  نمودار زمينه چرخه مخارج

 فعاليتهاي چرخه مخارج

فعاليتهاي تجاري يكي از وظايف اساسي سيستم  اطالعاتي  حسابداري پشتيباني اثر بخش از  عملكرد 
 .و رويدادهاي تجاري آن است معامالتداده هاي  شركت از طريق پردازش كارامد

 :پنج فعاليت اساسي در چرخه مخارج 

.. 5  خريد صورتحسابتصويب .. 4  دريافت كاال.. 3   سفارش كاال.. 2  درخواست خريد كاال.. 1
 پرداخت بهاي كاالي خريداري شده 

و پردازش داده هاي هر يك از فعاليتهاي اصلي چرخه مخارج را  گرداوري ادامه اين بخش چگونگي
  دهد توسط سيستم اطالعاتي حسابداري توضيح مي

 :درخواست كاال-1

 .اولين فعاليت اصلي تجاري در چرخه مخارج ، درخواست خريد كاال يا ملزومات است

 .در اين فرايند است كليدي ومهمچه چيزي ، چه موقع و چه ميزان خريداري شود، از جمله تصميمات 

 :روشهاي سنتي كنترل موجودي كاال 

به اندازه كافي به نحوي كه اگر فروشندگان مواد اوليه در تامين مواد اوليه مورد نياز  نگهداري مواد وكاال
 . شركت تاخير داشته، يا مصرف مواد بيش از حد انتظار باشد ، فرايند توليد بدون وقفه ادامه يابد

ناميده ميشود زيرا بر اساس محاسبه ميزان بهينه سفارشي  مقدار سفارش اقتصاديروش سنتي معموال  اين
در  وكاالو نگهداري و هزينه فقدان موجودي مواد  انباردارياست كه درآن، مجموع هزينه هاي سفارش ، 

  حداقل ممكن است
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 :روشهاي مختلف كنترل موجودي 

 .ميشود وكاالزايش قابل توجه در هزينه نگهداري موجودي مواد اف منجربهكاربرد روش سنتي  غالباٌ

 استريزي تقاضاي مواد اوليه  برنامهيك روش براي مديريت موجودي مواد وكاال

مورد نياز ، به جاي پيشبيني نيازها بر برنامه ريزي توليد تاكيد  اين روش براي حداقل كردن مواد وكاالي
ابهام در مورد زمان نياز به مواد اوليه كاهش مي يابد در نتيجه در اين روش عدم اطمينان و . ميكند

 .موجودي مواد و كاالي كمتري نگهداري ميشود

 :است (JIT)  سيستم بهنگام موجودي كاالروش ديگر  

فقدان موجودي را حذف يا حداقل كند در اين روش  اين روش سعي مي كند هزينه نگهداري وهزينه
در يك انبار مركزي براي  انهابه جاي حمل در انباشته هاي بزرگ و نگهداري  وملزوماتمواد، قطعات 

زماني كه  ودررا درخواست كرده ،  انهاانباشته هاي كوچك براي جايي كه  ودر، به تناوب  ايندهمصرف 
 .آنها نياز دارند ارسال ميشوند

 محصوالتياز اين روشها به انتخاب يكي . عمده بين اين دو روش در برنامه ريزي توليد است  تفاوت
مانند كاالهاي  محصوالتيسيستم برنامه ريزي تقاضاي مواد اوليه براي .  فروشدبستگي دارد كه شركت مي 

سيستم بهنگام موجودي براي . مصرفي كه الگوي تقاضاي آنها قابل پيش بيني است كارآمدتر است
 .  ر دقيق قابل پيش بيني نيست سودمند استبه طو انهامانند لباسهاي شيك ، كه تقاضا براي  محصوالتي

  :)درخواست كاال(اسناد، مدارك و روشها 
به خريد كاال يا  نيازصرف نظر از اين كه چه كسي درخواست خريد مواد يا ملزومات را مي دهد معموال 

  .ملزومات، منشا ايجاد درخواست يك خريد است
  :درخواست خريد
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تحويل ، تاريخ نياز به كاال ، كد كاال ، شرح كاال ، مقدار ،قيمت هر قلم سندي كه درخواست كننده ، محل 
  و فروشنده پيشنهادي را تعيين مي كند

  

  

 ):درخواست كاال(فرصتهاي استفاده از فن آوري اطالعات 

 زمان الكترونيكي سازي مستند. است داده مستقيم ثبت سيستم كارگيري به كارايي افزايش براي روش يك
. دهد مي كاهش را ها داده سازي ذخيره هاي وهزينه خريد درخواست هاي داده پردازش براي الزم

 افزايش را واطالعات ها داده  وصحت دقت ميتواند مناسب ويرايش كنترلهاي واجراي طراحي همچنين
 خط.ميكند آسان را كاال موجودي دايمي ثبتهاي دقيق اطالعات نگهداري ، اي ميله كدهاي اوري فن. دهد
 اي ميله كدهاي.است قيمت و ت ب محل، ، اقالم كد مانند اطالعاتي حاوي اي ميله كدهاي در چاپي هاي
 به را سيستم در ها داده ثبت خطاهاي بلكه ميدهد كاهش را كاال موجودي نگهداري وهزينه زمان تنها نه

  .ميكند حذف واقعي طور

 :سفارش كاال

 .سفارش دادن خريد مواد و ملزومات است دومين فعاليت اصلي در چرخه مخارج شركت

 .فعاليت خريد معموال توسط مامور خريد در دايره خريد انجام ميشود

 ):سفارش كاال(تصميمات كليدي 

هنگام اتخاذ اين تصميم بايد به عوامل . انتخاب فروشنده مهمترين تصميم عملياتي در فعاليت خريد است
  كيفيت كاال              اطمينان از تحويل كاال                 قيمت                   :زير توجه كرد
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. درمورد كيفيت واطمينان از تحويل ، اعتماد به فروشنده بويژه در سيستم بهنگام موجودي بسيا مهم است
زيرا تاخير در تحويل يا تحويل مواد و قطعات با كيفيت پايين وخراب ميتواند منجر به توقف كامل سيستم 

در ضمن عملكرد وسوابق فروشنده بايد رديابي و به صورت ادواري ارزيابي شود، تا ضرورت  .توليد شود
  .تغيير يا عدم تغيير مشتري مشخص شود

  ):سفارش كاال(اسناد و مدارك وروشها

اصلي ترين سند ومدرك . دريافت درخواست خريد كاال نقطه شروع فرايند سفارش مواد و ملزومات است
سفارش خريد سندي است كه به موجب ان به طور رسمي .ه دراين فرايند ، سفارش خريد استايجاد شد

همچنين سند .از يك فروشنده درخواست ميشود كاالي معيني را به قيمت تعيين شده فروخته و ارسال كند
  .مزبور تعهد پرداخت بهاي خريد است ، وهنگام پذيرش آن توسط فروشنده يك قرارداد تلقي ميشود

پس از امضاي .نج نسخه از سفارش خريد براي بررسي وتصويب براي مدير دايره خريد ارسال ميشودپ
نسخه دوم براي دايره رسيد كاال ، نسخه سوم . سفارش خريد نسخه اصلي براي فروشنده فرستاده ميشود

درخواست براي دايره حسابهاي پرداختني ، نسخه چهارم براي دايره درخواست كننده  ونسخه پنجم به 
خريد ضميمه و به ترتيب شماره سريال سفارش خريد، درفايل باز سفارشهاي خريد دايره ي خريد بايگاني 

 . ميشود

  )سفارش كاال(فرصتهاي استفاده از فن اوري اطالعاتي 

بنابراين براي افزايش اثر بخشي . محرك هزينه اصلي در فعاليت خريد تعداد سفارشهاي پردازش شده است
يك راه براي بهبود فرايند خريد . فعاليت خريد بايد تعداد سفارشهاي پردازش شده را كاهش دادمراحل 

مبادله الكترونيكي داده با حذف نياز به كاركنان اداري براي چاپ . استفاده از مبادله الكترونيكي داده است
ين اعالن سفارش دوباره ي همچنين ،سيستم مزبور زمان ب..وارسال اسناد كاغذي ،هزينه ها را كاهش ميدهد

يك قلم كاال ودريافت آن را كاهش ميدهد  در نتيجه ريسك كمبود مواد اوليه وتوقف توليد را كاهش داده 
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اين . عالوه بر اين بهبود فرايند خريد ملزومات نيز مهم است.و موجب افزايش سوداوري شركت مي شود
از روشهاي مناسب براي پردازش خريد ملزومات  خريدها معموال جزيي بوده ومقدارشان نيز كم است يكي

كه نه تنها موجب كاهش هزينه ها و افزايش كارايي ميشود بلكه در . استفاده از كارت خريد است
اينترنت نيز روشي ديگر براي افزايش كارايي ،اثر بخشي و .پيشگيري از تقلب كاركنان نيز كمك مي كند
كه با استفاده از نرم افزارهايي . اير اقالم غير موجودي كاالستخودكار كردن فرايند پردازش ملزومات وس

  .كه براي فهرست كردن همه فروشندگان مجاز محصوالت مختلف وجود دارد، قابل استفاده است

 رسيد و انبار كردن كاال

دايره رسيد كاال . سومين فعاليت اصلي در چرخه مخارج ، رسيد و انبار كردن كاالهاي سفارش شده است
دايره رسيد كاال زير مجموعه مدير . مسئوليت پذيرش و دريافت محموله هاي فروشندگان را به عهده دارد

دايره نگهداري كاال مسئوليت انبار كردن و نگهداري كاال را به عهده . انبار است و به او گزارش مي كند
ي موجودي هاي شركت به  اطالعات رسيد كاالي سفارش داده شده بايد براي بهنگام كردن مانده. دارد

  . دايره كنترل موجودي ارسال شود

 )رسيد و انبار(تصميمات كليدي و اطالعات مورد نياز

به اين معني كه وجود يك . اولين تصميم بر اساس اطالعات دريافتي از دايره خريد كاال گرفته مي شود
تصميم بسيار مهم است زيرا اين . سفارش خريد معتبر ، نشان مي دهد كه محموله بايد پذيرفته شود

پذيرش و دريافت كاالي سفارش نشده باعث اتالف وقت و فضاي نگهداري اقالمي مي شود كه بايد 
بررسي و تاييد كاالي حمل شده بسيار مهم است زيرا شركت بايد مطمئن شود تنها .برگشت داده شوند

الزام هايي را براي شمارش صحيح شركتها بايد .بهاي كاالي واقعي دريافت شده را پرداخت كرده است
يكي از ابزارهاي موثر ، الزام . ودقيق تمام محموله هاي دريافتي توسط كاركنان دايره رسيد كاال تعيين كند

كاركنان به ثبت دقيق مقادير كاالي دريافت شده و امضاي گزارش رسيد كاال است ، كه موجب تعهد 
  . كاري بيشتر مي شود
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  ):انبار و رسيد( اه وروش مدارك ، اسناد

. است كاال رسيد گزارش مخارج چرخه در كاال دريافت سيستم در استفاده مورد اصلي مدرك و سند
 .سازد مي مستند را محموله هر جزئيات كاال رسيد گزارش

 :در هر يك از حالتهاي زير دايره خريد بايد موضوع را با فروشنده حل كند 

رسيد ..3.رسيد كاالي اسيب ديده..2.سفارش داده شده تفاوت دارد رسيد كاالهايي كه مقدار آنها با..1
معموال فروشنده تعهد ميكند كه .كااليي كه كيفيت الزم را ندارد ودر بازرسي مورد تاييد قرار نگرفته است

در مورد كاالي اسيب ديده و با كيفيت . هرگونه مغايرت مقداري را در صورتحساب فروش اصالح كند
وافقت فروشنده با برگشت كاال يا كاهش قيمت كاال ، سندي به نام اعالميه بدهكار صادر پايين پس از م

. يك نسخه از ان براي فروشنده ارسال ميشود تا وي در پاسخ يك اعالميه بستانكار صادر كند . مي شود
ب نسخه ديگر اعالميه بدهكار براي دايره حساب هاي پرداختني براي اصالح مانده بستانكاري حسا

نسخه سوم به عنوان مجوز برگشت كاال به فروشنده به همراه كاال براي دايره .فروشنده فرستاده ميشود 
  .حمل ارسال مي شود

يك راه براي بهبود وافزايش . شمارش وثبت كاالهاي خريداري شده يك فعاليت پر زحمت و كاربر است
اين كار . اي براي تمام محصوالتشان استكارايي ، ملزم كردن فروشندگان به استفاده از كدهاي ميله 

باعث حذف اشتباهات ناشي از وارد كردن داده ها به سيستم مي شود، همچنين زمان پردازش ترخيص و 
 .حمل كاال را كاهش ميدهد

فن آوري ماهواره اي فرصت ديگري براي افزايش كارايي واثر بخشي حمل و نقل برون سازماني كاال 
د مكان دقيق تمام محموله هاي ورودي را پي گيري واطمينان پيدا كنند كه نيروي شركتها مي توانن. است

 . كافي براي تخليه به موقع، در محل هاي مربوط وجود دارد

  :تصويب صورتحساب هاي مشتري 
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اين فرايند .چهارمين فعاليت چرخه مخارج ، تصويب صورتحساب فروشنده براي پرداخت بهاي آن است
دايره مزبور زير مجموعه ي رئيس حسابداري است .حساب هاي پرداختني انجام مي شودتوسط دايره ي 

فعاليت خريد هنگامي مجاز است كه سفارش خريد صادر و دايره حساب هاي .وبه وي گزارش مي كند
 .پرداختني نيز تعهد پرداخت به فروشنده را ثبت كرده باشد

 ):سابتصويب صورتح(تصميمات كليدي واطالعات مورد نياز

اما در عمل، شركتها تنها . به طور قانوني تعهد پرداخت زماني ايجاد مي شود كه كاال، دريافت شده باشد
بعد از رسيد كاال و تصويب صورتحساب ، حسابهاي پرداختني را ثبت مي كنند اين تفاوت زماني، به 

  .ي نيازمند استثبتهاي اصالحي مناسب براي تهيه صورتهاي مالي دقيق در پايان يك سال مال

  

  

  ):تصويب صورتحساب(اسناد ، مدارك و روشها 

دو روش براي پردازش صورتحساب هاي فروشندگان وجود دارد ، يكي سيستم بدون سند و ديگري 
درسيستم سندي يك سند به نام سند پرداخت تهيه مي شود كه فروشنده ومبلغ خالص . سيستم سندي است

صادره تعداد چكهاي ..1:استفاده از سند پرداخت سه مزيت دارد. پرداختي پس از تخفيف را نشان مي دهد 
ميتواند براي رديابي آسان تمام حسابهاي پرداختني داراي شماره سريال چاپي ..2.را كاهش مي دهد

كارمند دايره .تفكيك زمان تصويب صورتحساب را از زمان پرداخت بهاي ان تسهيل مي كند..3.باشد
نشده ذخيره مي  حسابهاي پرداختني ،اسناد پرداخت را به ترتيب تاريخ سررسيد در فايل اسناد پرداخت

اسناد پرداخت ومستندات مربوط كه يك بسته ناميده مي شود، قبل از سررسيد براي پرداخت براي . كند
 .  صندوقدار ارسال مي شوند

  ):تصويب صورتحساب(فرصت هاي استفاده از فن آوري اطالعات
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شركتها با ملزم كردن فروشندگان به ارسال صورتحسابهاي خودبه روش مبادله الكترونيكي داده،   مي 
كه  با  اين  كار در  وقت صرفه جويي .  توانند كارايي سيستم حسابهاي پرداختني  خود را بهبود  ببخشند

اين . شندگان استروش ديگر، حذف كامل صورتحساب فرو.و هزينه اصالح اشتباهات را كاهش مي دهند
روش براي بيشتر درخواست خريدهاي كه شركتها معموال از قيمت آنها در زمان سفارش خريد اطالع 

شايد بهترين فرصت براي افزايش كارايي حسابهاي پرداختني، درحوزه خريدهاي .دارند به كار مي رود 
ورتحساب فروش، با مبلغ استفاده از كارتهاي خريد،  ضرورت پردازش صدها ص. غير موجودي كاالست
 .   كم  را از بين مي برد

  پرداخت بهاي كاال

پرداخت بهاي .آخرين فعاليت چرخه مخارج ، پرداخت بهاي صورتحساب هاي فروش تصويب شده است
صندوقدار . صورتحساب هاي مصوب ، پرداخت هاي نقدي نام دارد، كه توسط صندوقدار انجام مي شود

 .است وبه او گزارش مي كند زير مجموعه رئيس حسابداري

  

  

 ):پرداخت بهاي كاال(تصميمات كليدي

يك تصميم مهم در پردازش پرداخت هاي نقدي، استفاده ازمزاياي تخفيفات نقدي پيشنهادي فروشندگان 
  بودجه جريان نقدي كوتاه مدت براي اين تصميم گيري بسيار مفيد است. است

  :)پرداخت بهاي كاال(اسناد ، مدارك و روشها

صندوقدار بسته سند را از دايره حسابهاي پرداختني دريافت مي كند و هر بسته سند را بررسي و مبلغ  
سپس  سيستم از فايل سند . پرداختي  ان را محاسبه  و داده هاي پراخت  نقدي را وارد سيستم  مي كند
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جريان و دفتر كل استفاده پرداخت براي بهنگام كردن فايل هاي حسابهاي پرداختني ، صورتحسابهاي  در 
پس از جمع زدن تمام صورتحسابهاي هر مشتري براي هر فروشنده حواله پرداخت تنظيم مي .مي كند

پس از پردازش تمام رويدادهاي پرداخت، ليست . سپس چكها و برگه هاي پرداخت، صادر مي شوند.شود
از امضا، صندوقدار چك ها و پس . پرداختهاي مزبور چاپ و براي رئيس حسابداري فرستاده مي شود
  برگه هاي پرداخت را از طريق پست براي فروشندگان ارسال مي كند

  ) :پرداخت بهاي كاال(فرصتهاي استفاده از فن آوري اطالعاتي

استفاده از فن آوري اطالعاتي براي انتقال الكترونيكي وجوه نقد به مشتريان ،به جاي چك، باعث افزايش 
انتقال الكترونيكي وجوه ، صرفه جويي قابل مالحظه اي ..هاي نقدي شركت مي شودكارايي فرايند پرداخت

زيرا وقت و هزينه اي براي تنظيم ،  صدور ،  امضا  و ارسال  چك  . در منابع شركت به وجود مي آورد
 .براي  مشتريان  و  نگهداري چكهاي باطل شده صرف نمي شود

  اهداف كنترلي ، تهديدها و روش ها

وظيفه سيستم اطالعاتي حسابداري مناسب، فراهم كردن كنترل هاي كافي براي حصول اطمينان از دومين 
 :تحقق اهداف زير است 

 .تمام معامالت به نحو مناسب تصويب شده ، وداراي مجوزهاي قانوني هستند..1

 .تمام معامالت ثبت شده در سيستم حسابداري معتبر هستند..2

 .راي مجوز و تصويب شده هستند و در سيستم حسابداري ثبت مي شوندتمام معامالت، معتبر، دا..3

 .تمام معامالت به طور صحيح در سيستم حسابداري ثبت مي شوند..4

 .داراييها درمقابل سرقت يا از بين رفتن محافظت مي شوند..5

  .فعاليتهاي تجاري شركت به شيوه كارامد واثربخش انجام مي شود..6
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  ، اثار و روشهاي كنترليتهديدهاي چرخه مخارج 
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  عاتي چرخه مخارج و مدل داده اي نيازهاي اطال

مفيد بودن در . سومين وظيفه سيستم اطالعاتي حسابداري تهيه اطالعات مفيد براي تصميم گيري است
 چرخه مخارج به اين معني است كه سيستم اطالعاتي حسابداري بايد اطالعات مورد نياز اجراي فعاليتهاي

 :زير را فراهم كند

 تعيين زمان و مقدار سفارش كاالي اضافي . 

 انتخاب فروشندگان مناسب براي سفارش كاال. 

 اثبات صحت صورتحساب هاي فروشندگان كاال و خدمات. 
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 تصميم هاي مربوط به استفاده از مزاياي تخفيفات نقدي فروشندگان كاال و خدمات. 

  پرداخت تعهدات شركت نظارت و كنترل نيازهاي نقدي براي. 

  دستمزد و حقوق ستميس

 دستمزد و حقوق ستميس تياهم

 نشان دستمزد و حقوق نهيهزسيستم حقوق و دستمزد يكي از فعاليت هاي اصلي چرخه مخارج بوده و
 ياتيعمل يها نهيهز نيمهمتر از يكيو بوده خدمات ارائه و محصوالت ديتول در كار يروين سهم دهنده
  .است مؤسسات اكثر

 مستمر ليوتحل هيتجز و كنترل ،يريگ اندازه مستلزم نهيهز مهم عوامل از يكي عنوان به دستمزد نهيهز
 ينرخها شيافزا با توأم گردد، يم منجر واحد هر شده تمام يبها كاهش به كه ديتول شياقزا. باشد يم

 شتريب ديتول منظور به شرفتهيپ و ينيماش زاتيتجه از استفاده روند شيافزا موجب مربوط، يايمزا و دستمزد
 پرداخت يروشها در راتييتغ اغلب كار، يروين از استفاده در راتييتغ. است دهيگرد كمتر كار ساعات با

 يم دستمزد يها نهيهز يحسابدار نحوه در يراتييتغ موجب خود امر نيا و دينما يم جابيا را پاداش
 درجه يمبنا بر م،يرمستقيغ اي ميمستق طور به دستمزد يپرداختها لها،يتحل و هيتجز نيآخر طبق. گردد

  .رديگ يم صورت كارگران مهارت

 آنها نيتر تيبااهم حال نيع در و نيتر ساده از ودستمزد حقوق نهيهز مورد در حسابداران فيوظا
 مطلوب رابطه جاديا در مؤثر عوامل از يكي دستمزد و حقوق موقع وبه درست پرداخت و محاسبه. است

  .باشد يم كارفرما و) كارگران( كاركنان نيب
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 عوامل از گريد يكي زين باشند فهم قابل يآسان به و هيته يدرست به كه ودستمزد حقوق ستميس مدارك 
 كار، ادارات ليقب از يقانون مقامات و كاركنان مؤسسات، تيريمد نيب مناسب رابطه يبرقرار در تياهم با
  .باشد يم.... و ييدارا و مهيب

   payroll system  دستمزد و حقوق ستميس

 

 در را كار يروين سهم به مربوط يها داده كه مؤسسه كي داخل در وستهيپ هم به اجزا مجموعه به
 حقوق ستميس كي دينما يم ليتبد دستمزد و حقوق اطالعات صورت به خدمات ارائه اي محصوالت ديتول
  .شود يم گفته دستمزد و

 نيتأم مهيب شماره اي يپرسنل شماره كارگر، اي كارمند نام ميتوان يم را كار يروين به مربوط يها داده
 يتوافق و يقانون كسورات و...  ،يكار اضافه زانيم دستمزد، نرخ كاركرد، يروزها اي ساعات ،ياجتماع

  .برد نام....)  مساعده، وام، ات،يمال مه،يب(

 مؤسسه هر يها نهيهز از ييباال باًيتقر درصد آن به مربوط مخارج و دستمزد و حقوق نهيهز كه ازآنجا
 پرداخت از نانياطم حصول يبرا الزم يها ينيب شيپ ستميس نيا در است يضرور. دهد يم ليتشك را

 كه شود يطراح ينحو به ديبا ودستمزد حقوق ستميس گريد يازسو. ديآ عمل به دستمزد و حقوق حيصح
 از كيهر به پرداخت قابل خالص رقم و محاسبه را الزم كسورات ،يگردآور سرعت به را الزم اطالعات
 سوء افراد به يقانون ريغ شكل به پرداخت از يريجلوگ يبرا را يمناسب ريتداب و نموده نييتع را كاركنان
  .دينما جاديا كننده استفاده

 تا نموده ملزم را يديتول و يبازرگان ،يخدمات از اعم مؤسسات ي همه كشورها نيقوان معموالً
 يدستگاهها به ماهه همه را مربوطه يايمزا و دستمزد و حقوق كاركنان، تعداد مورد در الزم اطالعات

 وصول يبرا ياجتماع نيتأم سازمان و حقوق اتيمال وصول و نييتع يبرا يدارائ وزارت همچون ربطيذ
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 دستمزد و حقوق يبرا را قيدق و منظم ستميس كي فوق موارد جهينت در. دارند ارسال خدمات ارائه و مهيب
  .است كرده يضرور

  دستمزد و حقوق ستميسي داخل كنترل

 ليقب از ريدوا ريسا دستمزد، و حقوق يحسابدار رهيدا بر عالوه دستمزد يها نهيهز كنترل منظور به
 رهيدا يموارد ودر ديتول يزير برنامه رهيدا ،)پرسنل وخروج ورود كنترل( كار اوقات ثبت رهيدا ،ينيكارگز

  .باشند دهنده ياري توانند يم زين پرداخت
  

  : ينيكارگز رهيدا) الف

  .است كار يروين نيتأم ينيكارگز رهيدا ياصل فهيوظ

  :يانسان منابع با ارتباط در

 يابيارز و فيوظا شرح ميتنظ ،يآموزش يها برنامه ياجرا و هيته ،ياستخدام يها نامه نييآ هيته
 و استخدام مشاغل، نييتع ها، يمرخص-وانتقاالت نقل عات،يترف مصاحبه ،يپزشك نهيمعا انجام مشاغل،
  .باشد يم ينيكارگز رهيدا فيوظا زمره در ينيكارگز حكم صدور

 يها نامه نيآئ و مقررات ن،يقوان با مؤسسه، مقررات با مطابقت بر عالوه ديبا ياستخدام مقررات
  .باشد داشته مطابقت زين كشور يجار مقررات ريوسا ياجتماع امور و كار وزارت

 نرخ ،ينيكارگز رهيدا توسط استخدام مختلف مراحل انجام و ديجد كارگر اي كارمند استخدام از پس
 رييتغ. كند يم ارسال دستمزد و حقوق رهيدا به را ازين مورد اطالعات ريسا و شده نييتع دستمزد و حقوق
 بر مؤثر راتييتغ ريسا و بتيغ ،)مؤسسه با يشغل رابطه قطع( كار خاتمه اناًياح اي و دستمزد و حقوق نرخ
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 در را موضوع تا شود داده اطالع دستمزد و حقوق يحسابدار رهيدا به عاًيسر يستيبا دستمزد و حقوق
  .رديبگ نظر در دستمزد و حقوق ستيل ميتنظ و محاسبات هنگام

  

  

  :توليد يزير برنامه رهيدا) ب

  .كند يم هيته ديتول مرحله اي سفارش هر يبرا را ديتول برنامه رهيدا نيا 

  )پرسنل وخروج ورود كنترل رهيدا( كار اوقات ثبت رهيدا)ج

 اوقات مورد در كامل و حيصح مدارك ينگهدار و پرسنل خروج و ورود زمان كنترل رهيدا نيا فهيوظ
 دوره در كاركنان از كي هر كار اوقات دهنده نشان كه يمدارك ينگهدار. باشد يم كاركنان از كي هر كار
) اطالعات( يها داده يآور جمع مراحل از مرحله نيومهمتر نياول باشد ماهانه اي يهفتگ مشخص يها

  :شود يم استفاده ريز مدارك و ليوسا از كار نيا انجام يبرا. باشد يم دستمزد و حقوق ستميس به مربوط

 time card  ساعت كارت

 مورد در ايگو و مسلم مدارك از يكي نديگو يم زين ابيغ و حضور كارت آن به كه ساعت كارت 
 جمع كار اوقات ثبت رهيدا توسط كه ساعت كارت. باشد يم كار محل در كاركنان حضور عدم اي حضور

 دوره كي معموالً و بوده كاركنان از كي هر يپرسنل شماره و يخانوادگ ونام نام شامل گردد يم يآور
 به شروع ساعت دهنده نشان شده ليتكم ساعت كارت كي. رديگ يم بر در را دستمزد و حقوق پرداخت

 ساعت زانيم نيهمچن و يكار نوبت اي روز هر در كاركنان از كيهر) خروج( كار وخاتمه) ورود( كار
  .گردد يم ليتكم زن ساعت نيماش لهيوس به ومعموالً باشد يم يكار اضافه
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 كارت از استفاده يامروز شرفتهيپ و يتاليجيد زن ساعت ينهايماش ساخت كه است حيتوض به الزم
 نيا خاص ييشناسا كوچك يكارتها را آن يوجا است دهيگرد منسوخ باًيتقر قبل فرم طبق ساعت
يا  دستگاههاي انگشت زني كه صرفابا اثرانگشت ورود و خروج كاركنان را ثبت وضبط مي  موضوع
 در كه يمخصوص اريش از را كارت كه است يكاف خروج و ورود هنگام وكاركنان. است گرفتهنمايد،
يا در نوع انگشت زني فقط اثر انگشت خودشان را كه قبال دهند عبور شده هيتعب زن ساعت نيماش دستگاه

 دهيگرد رهيذخ دستگاه در الزم اطالعات. توسط دايره كارگزيني براي سيستم تعريف شده است ثبت نمايند
 رممكنيغ باًيتقر را استفاده سوء امكان ديجد يها وهيش از استفاده. گردند يم استخراج ماه هر انيپا در و

  .است ساخته

   time clock زن ساعت نيماش

 يرو بر كار محل در كاركنان حضور اوقات انعكاس و ثبت يبرا است يا لهيوس زن ساعت نيماش
  .كاركنان خروج و ورود به مربوط اطالعات رهيذخ اي ساعت كارت

 كارت شماره. شود يم داده اختصاص ساعت كارت شماره كي كاركنان از كي هر يبرا معموالً
 نيمسئول معموالً. باشد يم دستمزد و حقوق ستيل در كاركنان ييشناسا شماره عنوان به شده ذكر ساعت
 به و گردند يم مستقر زن ساعت نيماش محل يكينزد در كاركنان خروج و ورود هنگام كار اوقات ثبت

 كاركنان از كي هر كه ندينما يم كنترل و نظارت كار اوقات ثبت حيصح نحوه از نانياطم حصول منظور
 پس شده استخراج اطالعات اي زن ساعت يكارتها.نزنند كارت يگريد يجا به و زده را خود كارت فقط
  .گردند يم ارسال دستمزد و حقوق يحسابدار قسمت به كار اوقات ثبت رهيدا توسط ديوتأئ امضاء از

  :كار اوقات كارت
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 ژهيو تياهم از گردد يم انجام سفارش صورت به آنها ديتول كه يمؤسسات در شتريب كار اوقات كارت
  .است برخوردار يا

 كارت تا دهد اطالع مربوطه سرپرست به سفارش هر يبرا را خود كار، انجام زمان ديبا كارگر هر
 ديتول كه يديتول موسسات در. گردد ديتأئ تيدرنها و ليتكم حيصح طور به سرپرست توسط كار اوقات

  .ستين يازين كارت نيا به رديگ ينم انجام سفارش صورت به

  

  :Payroll Department    دستمزد و حقوق رهيدا

 و هيته و كاركنان از كي هر يافتيدر خالص كسورات، ناخالص، دستمزد و حقوق نييتع و محاسبه
 رهيدا مثل دستمزد و حقوق با مرتبط ريدوا ريسا از دهيرس اطالعات براساس دستمزد و حقوق ستيل ميتنظ

 حقوق يحسابدار رهيدا در مربوط مقررات و نيقوان تيبارعا و كار اوقات ثبت رهيدا و ينيكارگز
 يم انجام رهيدا نيهم توسط زين كاركنان دستمزد و حقوق پرداخت موارد اكثر در. رديگ يم انجام ودستمزد

  .رديگ

 صورت به بزرگ يحت و كوچك مؤسسات در دستمزد و حقوق ستيل ميتنظ و هيته گذشته در چند هر
 پردازش يستمهايس لهيوس به مهم امر نيا زين كوچك مؤسسات همه در امروزه يول گرفته يم انجام يدست
 به مربوط مقررات و نيقوان نيآخر با منطبق و مناسب و خاص يافزارها نرم از استفاده با و يا انهيرا

  .رديگ يم انجام دستمزد و حقوق

 كاركنان از كيهر يافتهايدر ، مربوط نيقوان نيآخر تيرعا و الزم مستندات از استفاده با رهيدا نيا
 مهيب حق ،يدارائ و مهيب به مربوط ومقررات نيقوان نيآخر استناد به سپس محاسبه را) ايمزا ريسا و حقوق(

 ،يقانون اي و يتوافق كسورات ريسا گرفتن درنظر با و نييتع را فرد هر حقوق اتيمال اناًياح و كارگر سهم
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 از پس. دينما يم مشخص را كاركنان از كي هر به يپرداخت خالص و ميتنظ را دستمزد و حقوق ستيل
 يدگيرس و مسئول مقامات ريسا نيوهمچن مؤسسه ريمد ،يامورمال مسئول كننده، ميتنظ توسط ستيل امضاء
 جهت الزم مدارك ريسا همراه وبه صادر ست،يل يپرداختن خالص ستون جمع مبلغ به چك فقره كي كننده،

 وجود جداگانه طور به پرداخت رهيدا كه يصورت ودر دهد يم ليتحو پرداخت رهيدا به حقوق پرداخت
 شده رهيذخ صورت به امروزه( دستمزد و حقوق ستيل از نسخه كي همراه به را صادره چك باشد، نداشته

 از كي هر يپرداختن خالص مبلغ تا دينما يم ليتحو كننده پرداخت بانك به) CD اي سكتيد يرو بر
  .گردد زيوار دهيگرد افتتاح منظور نيهم به كه آنان يبانك حساب به كاركنان

  .رسد يم نفعيذ ادارات حساب به دستمزد و حقوق كسورات پرداخت به نوبت حقوق پرداخت از بعد

 اداره حساب به يزيوار جهت ستيل اتيمال ستون جمع مبلغ معادل چك فقره كي منظور نيهم به
  .دينما يم ليتحو مربوط يدارائ اداره به دستمزد و حقوق ستيل از نسخه كي همراه وبه صادر محل يدارائ

 حساب به زيوار جهت كارفرما سهم و كارگران سهم مهيب حق جمع معادل چك فقره كي نيهمچن
 به) يدولت بخش در( يدرمان خدمات مهيب اداره اي) يدولت ريغ بخش در( ياجتماع نيتأم مهيب سازمان
  .دينما يم ليتحو مربوط ياجتماع نيتأم مهيب سازمان

 از نسخه كي همراه به را كاركنان از كي هر دستمزد و حقوق به مربوط مستندات و مدارك رهيدا نيا
  .دينما يم يگانيبا دستمزد و حقوق ستيل

  : پرداخت رهيدا

 و حقوق پرداخت به مربوط فيوظا دستمزد و حقوق رهيدا از مستقل يا رهيدا مؤسسات از يبرخ در
 نباشد ريپذ امكان چك لهيوس به حقوق پرداخت مختلف ليدال به كه يصورت در. دارد عهده بر را دستمزد

 ندارد وجود آنها يكينزد در بانك و بوده شهر از دور آنها تيفعال محل كه يساز راه يشركتها مثل
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 يبرا ازين مورد مبلغ جمه زانيم به صورت نيا در. شود يم انجام ينقد صورت به حقوق پرداخت
 از كي هر حقوق خالص مبلغ معادل و افتيدر بانك از نقد وجه دستمزد و حقوق خالص پرداخت
 يم داده قرار اند شده مرتب الفبا حروف اي كارمند شماره براساس كه مخصوص يپاكتها در كاركنان
 و حقوق ستيل پرداخت قابل خالص ستون جمع با آن موازنه و پاكتها مبالغ جمع كنترل از پس. شوند

  .شود يم اقدام كاركنان از امضاء اخذ و پرداخت به نسبت دستمزد

 حساب كي كاركنان از كي هر يبرا كه است صورت نيا به پرداخت وهيش نيتر متداول و نيبهتر البته
 خالص جمع مبلغ به ماه هر انيپا در و كرده افتتاح مؤسسه كينزد يبانكها از يكي نزد جداگانه يبانك

 بانك تا داده ليتحو بانك به ستيل از نسخه كي همراه به و صادر چك فقره كي كاركنان همه يپرداخت
  .دينما زيوار آنها حساب به را كاركنان از كي هر يپرداخت خالص مبلغ

   Payroll Accounting: دستمزد و حقوق نهيهزي حسابدار

 اي يهفتگ روزانه، صورت به مؤسسه كاركنان به يپرداخت مبالغ جمع از متشكل دستمزد و حقوق نهيهز
 انجام زانيم كاركرد، يروزها اي ساعات يمبنا بر كه) هيپا حقوق( ثابت دستمزد بر عالوه. باشد يم ماهانه
 اضافه: ليقب از يگريد موارد شامل دستمزد و حقوق نهيهز. گردد يم محاسبه شده ديتول محصول اي كار
 و اوالد حق خواروبار، و مسكن حق ذهاب، و ابيا حق ت،يمأمور حق ،يكار شب ،يكار نوبت ،يكار
 ،يكارآموز يها نهيهز ،يمرخص ديبازخر د،يتول شيافزا پاداش ،)سال آخر پاداش( يديع ،يمند عائله
 بر عالوه. باشد يم زين كاركنان به يواگذار مسكن و لياتومب همچون ينقد ريغ يايمزا مؤسسه، از سهم
 موارد يبرخ در و يكاريب مهيب كارفرما، سهم ياجتماع نيتأم يها نهيهز ديبا دستمزد نهيهز به فوق موارد
 باال موارد همه اي يبرخ شامل دستمزد و حقوق نهيهز نيبنابرا. گردد اضافه زين كاركنان گانيرا يغذا نهيهز
  .شود يم دهينام يالسع حق قانون موجب به موارد نيا هيكل.باشد يم
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   دستمزد و حقوق به مربوط كار نيقوان

 يم پرداخت كارگر به كار انجام مقابل در كه آنها مجموع اي نقد ريغ اي نقد وجوه از است عبارت:  مزد
  .شود

 اي كار انجام زانيم براساس كه يصورت در و يساعت مزد باشد مرتبط كار انجام ساعات با مزد اگر
 باشد نيمع زمان در شده ديتول محصول اي كار انجام زانيم اساس بر چه چنان و كارمزد باشد، محصول
  .شود يم دهينام يساعت كارمزد

 يعال يشورا توسط سال هر آغاز در ارهايمع ريسا و يتورم طيشرا گرفتن نظر در با مزد حداقل: نكته
  .شود يم اعالم و نييتع كار

 از كمتر يكارگر چيه به يقانون ي شده نييتع ساعات در كار انجام يازا در موظفند انيكارفرما
 مزد تفاوت به ما ي هيتأد ضامن تخلف، صورت در. نديننما پرداخت ديجد شده نييتع مزد حداقل

 نييتع مزد كارفرما، و كارگر نيماب يكتب قرارداد در اگر يحت باشند يم ديجد مزد حداقل و شده پرداخت
  .باشد يقانون مزد حداقل از كمتر شده

 كه يصورت هر به ينقد ريغ يها پرداخت. شود پرداخت ينقد صورت به ستيبا يم حتماً مزد حداقل
  .شود يم يتلق مزد حداقل بر اضافه پرداخت عنوان به گردد يم ينيب شيپ قراردادها در

  

  )مبنا حقوق( هيپا حقوق
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 ريمغا كه يقرارداد عقد لهيوس به اي و) يرسم كارگران يبرا( كار قانون تيرعا با كه است يحقوق
 نييتع محصول واحد كي ديتول اي و كار ساعت كي انجام يبرا) يقرارداد كارگران يبرا( نباشد كار قانون

  :گريد عبارت به اي. شود يم پرداخت ماهانه معموالً و يهفتگ روزانه، ،يساعت صورت به و

 طرح كه ييكارگاهها در شغل تبع به يپرداخت ثابت يايمزا و شغل مزد مجموع از عبارت ثابت مزد«
 كه است ييايمزا شغل، تبع به يپرداخت ثابت يايمزا از منظور ده،ينگرد اجرا مشاغل يابيارز و يبند طبقه
 يايمزا مثل شود يم پرداخت كار يعاد ساعات در مزد ميترم يبرا و كار طيمح اي شغل تيماه حسب بر

  ».آن رينظا و يسرپرست حق شغل، العاده فوق كار، يسخت

 را مبنا مزد ه،يپا و گروه مزد درآمده، اجرا به مشاغل يابيارز و يبند طبقه طرح كه ييكارگاهها در
  .دهد يم ليتشك

 پاداش ،يمند عائله و اوالد حق خواربار، مسكن، نهيهز كمك: مثل يا زهيانگ و يرفاه يايمزا: نكته
  .شود ينم محسوب مبنا مزد و ثابت مزد جزو ساالنه سود از سهم و ديتول شياقزا

 پرداخت نيا باشد ماهانه صورت به مزد پرداخت كارگاه، عرف اي قرارداد اساس بر كه يصورت در
  .نديگو يم حقوق آن به حالت نيا در كه. رديگ صورت ماه آخر در ديبا

  .شود پرداخت كارگر به و محاسبه روز 31 اساس بر ديبا ايمزا و حقوق روزه، 31 يماهها در: نكته

  

  :كار مدت

. دهد يم قرار كارفرما ارياخت در كار انجام منظور به را خود وقت اي روين كارگر كه است يزمان مدت
  .كند تجاوز روز شبانه در ساعت 8 از دينبا كارگران موظف كار ساعات



 

آزاداسالمي واحد تبريزدانشگاه   | WWW.TAVAZON.IR 

 

106   سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

 

 يروزها از يبعض در را كار ساعات تواند يم آنها يقانون ندگانينما اي كارگران توافق با كارفرما البته
 ساعات مجموع كه آن شرط به كند نييتع زانيم نيا از شتريب روزها گريد در و مقرر زانيم از كمتر هفته
 يدولت ريغ و يدولت بخش دو هر يبرا هفته در موظف كار ساعت. ( نشود شتريب ساعت 44 از هفته در كار
  .)است كساني

 قهيدق 20 و ساعت 7 معادل يكار روز هر در كارگر موظف كار ساعت زانيم متوسط طور به: نكته
  .بود خواهد ساعت 23/7 يعني

33/7 =6 ÷ 44   

 ساعت 36 و روز در ساعت 6 از دينبا موظف كار ساعات ،ينيزم ريز و آور انيز و سخت مشاغل در
  .دينما تجاوز هفته در

 يشورا توسط كه بود خواهد يا نامه نيآئ موجب به ينيزم ريز و آور انيز و سخت يكارها نييتع
 و ياجتماع امور و كار يوزرا بيتصو به و هيته كار يعال يشورا و كار بهداشت و يفن حفاظت يعال

  .ديرس خواهد يپزشك آموزش و درمان بهداشت،

  

  : شب كار و روز كار

. عصر و صبح كار مجموع يعني باشد، 22 تا بامداد 6 ساعت از آن انجام زمان كه است يكار روز كار
  )22 تا 14 از كارعصر ،14 تا بامداد 6 از صبح كار(

  .باشد 6 تا 22 ساعت از آن انجام زمان كه است يكار شب كار
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 ساعت مزد بر اضافه درصد 35 نباشند كار نوبت كه يكارگران به شب در كار ساعت هر يبرا: نكته
  .شود يم پرداخت يعاد كار

  

  : مختلط كار

 مختلط، يكارها در شود واقع شب در يقسمت و روز در آن انجام ساعات از يبخش كه هستند ييكارها
  .گردد يم يكار شب العاده فوق درصد 35 مشمول گردد يم واقع شب در كه يساعات

  

  : ينوبت كار

 شب اي عصر اي صبح در آن يها نوبت دارد گردش ماه طول در كه يكار از است عبارت يكارنوبت
 عصر و صبح در كارشان يها نوبت و كنند يم كار ينوبت طور به ماه طول در كه يكارگران. شود يم واقع
 يصورت در و صد در 15 رديگ قرار شب و عصر و صبح در كارشان نوبت چه چنان و درصد 10 شود واقع
 نوبت العاده فوق عنوان به يعاد دستمزد بر عالوه درصد 5/22 باشد شب و عصر و صبح در ها نوبت كه
  .كرد خواهند افتيدر يكار

 هفته در ساعت 44 اي و روز شبانه در ساعت 8 از كار ساعات است ممكن ينوبت يكارها در: نكته
  .شود شتريب ساعت 176 از دينبا يمتوال چهارهفته در كار ساعات جمع يول شود شتريب

  

  : يكار اضافه

  .دارد نام يكار اضافه كار قانون در شده نييتع ساعات از شيب كار انجام
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 يم انجام ينيزم ريز و آور انيز و سخت كار اي شبانه كار كه يكارگران به ياضاف كار ارجاع: نكته
  .است ممنوع دهند

  :است مجاز ريز طيشرا با كارگر به ياضاف كار ارجاع مشاغل ريسا در

  .كارگر موافقت) الف

  .كار اضافه ساعت كي يبرا يعاد كار ساعت هر مزد بر اضافه درصد 40 پرداخت) ب

  )يياستثنا موارد در مگر. (نشود شتريب ساعت 4 از روز هر در كار اضافه ساعات) ج

  :كار قانون مشمول كارگران) سال آخر پاداش( يديع

 سال كي نسبت به خود كارگران از كي هر به مكلفند كار قانون مشمول يها كارگاه انيكارفرما هيكل
 از كي هر به بابت نيا از يپرداخت مبلغ. بپردازند پاداش و يديع عنوان به مزد، نيآخر روز 60 معادل كار

  .شود شتريب سال همان يقانون روزانه مزد حداقل روز 90 معادل از يستينبا سال هر انيپا در كاركنان

  سال آخر پاداش و يديع حداقل=  60 × روزانه دستمزد حداقل

  سال آخر پاداش و يديع حداكثر=  90 × روزانه دستمزد حداقل

 روز 60 مأخذ به ديبا اند كرده كار كارگاه در سال كي از كمتر كه يكاركنان به يپرداخت مبلغ: نكته

 نييتع سقف  از دينبا ماه هر يبرا يپرداخت مبلغ. گردد يم محاسبه سال در كاركرد اميا نسبت به و مزد
  .دينما تجاوز شده
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 أتيه توسط سال هر انيپا در حقوق پرداخت هماهنگ نظام مشمول كاركنان) سال آخر پاداش( يديع
  .شود يم اعالم و نييتع دولت

  :ديتول شيافزا پاداش

 بردن باال و عاتيضا ليتقل و بهتر تيفيك با و شتريب ديتول يبرا زهيانگ جاديا منظور به كه است يمبلغ
  .شود يم پرداخت كارگران درآمد سطح

  .ندينما يم نييتع مبنا ديتول عنوان به ساله كي حداكثر دوره كي در را ديتول مقدار كي منظور نيا يبرا

 عاتيضا شيافزا سبب اي و كاال تيفيك و تيمرغوب كاهش موجب دينبا ديتول شيافزا نهيزم در كوشش
  .گردد مجاز حد از شيب) محصول و مواد(

 اي و تيفيك شيافزا اي عاتيضا كاهش توان يم ندارد وجود ديتول شيافزا امكان كه ييها كارگاه در
  .داد قرار نظر مد را دو هر

 اي) مبنا ديتول به نسبت( ديتول شيافزا درصد با متناسب پاداش نيا بابت پرداخت قابل مبلغ حداكثر
 مورد سال در كارگاه كارگران يمبنا مزد كل درصد 50 زانيم تا جمعاً ت،يفيك شيافزا و عاتيضا كاهش

  .بود خواهد نظر

  

  : تيمأمور العاده فوق
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 از لومتريك 50 حداقل مؤسسه به مربوط امور انجام يبرا كارگر كه شود يم اطالق يمورد به تيمأمور
 تيمأمور العاده فوق. دينما توقف تيمأمور محل در را شب باشد ريناگز اي و شود دور ياصل كارگاه محل
  . باشد كارگران روزانه يمبنا مزد اي ثابت مزد از كمتر دينبا

 و غذا نيتأم نيهمچن و برگشت و رفت نهيهز اي لهيوس نيتأم يدولت ريغ و يدولت بخش دو هر در: نكته
 خواهد متبوع اداره اي كارفرما عهده به آن نهيهز اي و) ضرورت صورت در( شبانه توقف يبرا مناسب محل
  .بود

  : يمند عائله و اوالد حق

  : كار قانون نيمشمول يبرا) يمند عائله( اوالد حق

  .است پرداخت قابل فرزند 2 تا حداكثر ريز طيشرا داشتن صورت در) يمند عائله( اوالد حق

 .باشد داشته را) ماه 24( كار روز 720 مهيب حق پرداخت سابقه حداقل كارگر .١

 .ليتحص انيپا تا باشند داشته اشتغال ليتحص به ايو باشد كمتر سال 18 از او پسر فرزندان سن .٢

 .نباشند كار به قادر يپزشك ونيسيكم يگواه طبق) تيمعلول( عضو نقص اي يماريب اثر در .٣

 .اشتغال اي ازدواج از قبل تا دختر فرزند .٤

 حقوق حداقل درصد10( بود خواهد روزانه مزد حداقل برابر 3 معادل فرزند هر يبرا اوالد حق مبلغ
  ) ماهانه

  .باشد يم اوالد حق همان بخش نيا در يمند عائله حق از منظور: نكته
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 دلخواه به همسر حق عنوان به را يمبلغ ماهانه طور به انيكارفرما از يبرخ است حيتوض به الزم
  .باشد يم كار قانون در نظر مورد) يمند عائله( اوالد حق رازيغ مورد نيا كه ندينما يم پرداخت

 حداكثر متبوع، اداره ينيكارگز به والدت يگواه ارائه و فرزند تولد محض به بخش نيا در اوالد حق
  .است پرداخت قابل اول فرزند 3 تا

 يدائم همسر كي به فقط يمند عائله حق ،يدائم همسر كي از شيب داشتن صورت در:  يمند عائله
  .گردد يم قطع يمند عائله حق پرداخت ،يو طالق اي همسر فوت صورت در. رديگ يم تعلق

 يم تعلق يمند عائله حق ريز طيشرا از يكي داشتن با شاغل زنان به:  شاغل زنان يمند عائله حق
  .)است يضرور ازدواج بودن يدائم.(رديگ

 يپزشك ونيسيكم يگواه طبق شوهر كار انجام ييتوانا عدم .١

  شوهر فوت .٢

   ها يمرخص و التيتعط

  .باشد يم مزد از استفاده با كارگران يهفتگ ليتعط روز جمعه روز

 كار نوع حسب كه ييها كارگاه ادري و ياتوبوسران برق، آب، رينظ يعموم خدمات به مربوط امور در
 روز حكم در روز همان شود نييتع يهفتگ ليتعط يبرا يگريد روز مستمر طور به ن،يطرف توافق ايو

  .است ياجبار درهفنه نيمع روز كي ليتعط حال هر وبه بود خواهد يهفتگ ليتعط

 يليتعط از استفاده عدم مقابل در كنند يم كار جمعه يروزها بيترت نيا به عنوان هر به كه يكارگران
  .كنند يم افتيدر مزد بر اضافه درصد 40 جمعه روز
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  .بود خواهد يكار اضافه العاده فوق درصد 40 زمشمولين يرسم ليتعط يروزها ريكاردرسا انجام

   معادل كارگر يهفتگ ليتعط روز مزد باشد روز 6 از كمتر هفته كاردر يروزها كه يدرصورت
  .بود خواهد هفته در كار يروزها در يو يافتيدر حقوق اي مزد مجموع

 ليتعط روز دو از كارگرانشان يقانون كار ساعت 44 و هفته در كار روز 5 انجام با كه ييها كارگاه
  .بود خواهد كارگران روزانه مزد با برابر يهفتگ ليتعط روز دو از كي هر مزد كنند، يم استفاده يهفتگ

 دارند را مزد افتيدر استحقاق ،يمرخص و يرسم التيتعط جمعه يروزها يبرا كارمزد كارگران
 درهرحال يپرداخت مبلغ. آنهاست كار ماه نيآخر كاركرد يروزها در آنها كارمزد نيانگيم محاسبه، ومأخذ

 صورت به اي دارد استمرار جنبه آنها تيفعال كه ييها كارگاه در. باشد يقانون مزد حداقل از كمتر دينبا
 استفاده با يرسم التيتعط و يمرخص از استفاده حق يساعت مزد مشمول كارگران كنند يم تيفعال يفصل
  .دارند را مزد از

 اميا مزد باشد يمساو روز هر مزد مجموع و يعاد كار ساعات تعداد كه باشد يطور كار نوع گاه هر
 در كارگر يساعت مزد نيانگيم محاسبه، مأخذ صورت نيا ريغ در. است كار يروزها مزد معادل مذكور
  .باشد يقانون مزد از كمتر دينبا حال درهر يپرداخت مبلغ. بود خواهد يو كار ماه نيآخر يروزها

 حساب به كارگران يرسم التيتعط جزء) بهشتيارد 11( كارگر روز كشور، يرسم التيتعط بر عالوه
 جمعاً جمعه روز 4 احتساب و مزد از استفاده با يعاد مشاغل كارگران انهيسال ياستحقاق يمرخص. ديآ يم
  . شد نخواهد محسوب ساالنه يمرخص اميا جزء ليتعط يروزها ريسا. است ماه كي

 به مزبور يمرخص. باشد يم هفته 5 آور، انيز و سخت مشاغل كارگران ساالنه ياستحقاق يمرخص
  .شود يم محاسبه افتهي انجام كار مدت نسبت
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  .شود يم نييتع كاركرد يماهها حسب يفصل كارگران ياستحقاق يمرخص

 رينظا و دانشگاه دياسات و نيمعلم مثل يآموزش كاركنان شامل ساالنه، ياستحقاق يمرخص يكل بطور
  .شود ينم آنها

  .گردد يم منظور ياستحقاق يمرخص جزء) يساعت يمرخص( كار روز كي از كمتر يمرخص:  نكته

  

   دستمزد و حقوق كسورات

  .شوند يم ميتقس يقانون كسورات و يتوافق كسورات به يكل بطور

  : يتوافق كسورات

 حقوق از دستمزد و حقوق ستيل هيته زمان در كارفرما و كارگر نيب توافق اي قرارداد طبق كه يمبالغ
  .گردد يم كسر كارمند اي كارگر

  : يتوافق كسورات از يبرخ

 مسكن وام اقساط .١

 يضرور وام اقساط .٢

 يتعاون شركت به يبده .٣

 مساعده .٤
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 ها پرداخت شيپ .٥

 كارمند اي كارگر سهم انداز پس .٦

 ...)و دولت كاركنان رهيذخ وصندوق ها انجمن تعاون، صندوق( ها تيعضو حق .٧

 هيريخ امور و امداد صندوق .٨

 يليتكم مهيب .٩

 به كاركنان ازين علت به ماه هر انيپا از قبل معمول طور به كه است حقوق از يبخش مساعده از منظور
 يم كسر آنها حقوق از كامل طور به ماه همان دستمزد و حقوق ستيل هيته زمان در و شوديم پرداخت آنان
  .گردد

  : پرداخت شيپ

 از دستمزد و حقوق ستيل هيته زمان در و باشد گرفته انجام يكار نكهيا از قبل است يمبلغ پرداخت
  .گردد يم كسر حقوق

  : يقانون كسورات

 به اي يقانون يها مصوبه اساس بر و مربوط يسازمانها طرف از يندگينما به كارفرما كه است يمبالغ
  .دينما يم پرداخت نفعيذ يسازمانها به و كسر كاركنان حقوق از دادگاه حكم

  : است شرح نيا به ياساس يقانون كسورات

 يتبع وافراد ياصل شده مهيب بابت مهيب سرانه و يخصوص بخش در كارگر سهم ياجتماع مهيب .١
 .يدولت بخش در 1 درجه
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 دستمزد و حقوق اتيمال  .٢

 )اتياجرائ( اجرا صندوق به كارگر يبده .٣

 نظام مشمول يدولت بخش در يبازنشستگ حق .٤

  : اتياجرائ

 اي كارگر يبده اي مهيجر بابت يقانون مراجع اي دادگاه حكم موجب به كه شود يم گفته يمبالغ به
 اجرا صندوق حساب به و كسر كارگر حقوق از كارفرما لهيوس به ديبا گريد اشخاص اي كارفرما به كارمند

  .گردد زيوار) يدادگستر احكام ياجرا واحد حساب(

 در. نمود برداشت دادگاه حكم موجب به هم آن را مزد حداقل بر مازاد توان يم تنها بابت نيا از: نكته

 كارگر مزد كل  از دينبا مجرد كاركنان يبرا و مزد كل  از دينبا متأهل كاركنان يبرا مبلغ نيا هرحال
  .شود شتريب كارمند اي

  مهيب

 عنوان به يمبلغ پرداخت با و بوده ياجتماع نيتأم مقررات مشمول راسأ كه است يشخص: شده مهيب

  .دارد را قانون نيا در مقرر يايمزا از استفاده حق مه،يب حق

 قانون نيا موضوع يايمزا از شده مهيب تبع به كه هستند ياشخاص اي شخص: شده مهيب خانواده

  .كنند يم استفاده

  : است ريز مارد شامل شدگان مهيب از ياجتماع نيتأم مهيب سازمان يها تيحما
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 هايماريب و حوادث برابر در تيحما .١

 يماريب اميا دستمزد غرامت پرداخت .٢

 يباردار اميا دستمزد غرامت پرداخت .٣

 )يجزئ و يكل( يكارافتادگ از يمستمر پرداخت .٤

 يبازنشستگ يمستمر پرداخت .٥

 يكاريب مهيب يمقرر پرداخت .٦

 عضو نقص غرامت پرداخت .٧

 يمتوف شدگان مهيب به دفن و كفن نهيهز كمك پرداخت .٨

 )بازماندگان يمستمر( يمتوف شده مهيب طيشرا واجد بازماندگان به يمستمر پرداخت .٩

 مربوطه مقررات طبق يمند عائله و ازدواج يها كمك از قانون نيا نيمشمول نيهمچن .١٠
 .شد خواهند برخوردار

  .دهد يم انجام خود يقانون فيتكل از خارج سازمان كه يجنب يتهايحما ريسا از يبرخ

 -گرانيد به يمستمر و شدگان مهيب به يضرور وام پرداخت – شدگان مهيب به ازدواج وام پرداخت
 فرزندان به يدانشجوئ وام و گرانيد يمستمر و بازنشستگان به...  و يديع ،ياساس يكاالها بن پرداخت

  .آنان

 به آن موضوع يايمزا از استفاده يبرا ياجتماع نيتأم قانون حكم به كه است يوجوه:  مهيب حق

  .گردد يم پرداخت ياجتماع نيتأم سازمان
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 مهيب مشمول دستمزد و حقوق درصد 30 معادل ياجتماع نيتأم سازمان به يپرداخت مهيب حق مجموع
 3 و كارفرما سهم ياجتماع مهيب درصد 20 و كارگر سهم ياجتماع نيتأم مهيب آن درصد 7 كه. باشد يم

  .است كارفرما سهم يكاريب مهيب درصد

 كارگر ناخالص دستمزد و حقوق از دستمزد و حقوق كسورات از يكي عنوان به كارگر سهم درصد 7
 وبه گردد يم محاسبه كارگر مهيب مشمول دستمزد و حقوق يبرمبنا فقط گريد درصد 23 و. گردد يم كسر
  .گردد يم ثبت دفاتر در و يشناسائ كارفرما يها نهيهز از يكي عنوان

  : مهيب حق محاسبه مشمول اقالم

 وحقوق دستمزد .١

 الزحمه حق و كارمزد .٢

 الشاوره حق .٣

 مركز، از خارج ،يكار نوبت ،يكار ،شبيكار اضافه شغل، العاده فوق: شامل ينقد يايمزا .٤
 ذهاب و ابيا حق مسكن، حق خواروبار، كار،حق يسخت

 ياستحقاق يمرخص و ليتعط اميا مزد .٥

 مستمر ريغ يها پاداش .٦

 آنها رينظا و ثابت يها العاده فوق .٧

 هينقل لهيوس مسكن، پوشاك، خوراك، مانند نقد ريغ يايمزا .٨

 اضافه به و كرده كسر را مقرر مهيب حق مه،يب مشمول يايمزا و وجوه هيكل از است مكلف كارفرما
  .دينما پرداخت سازمان به خود سهم
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 و ياجتماع نيتأم مهيب سازمان به كاركنان حقوق مهيب حق پرداخت و مربوطه ستيل ليتحو مهلت
 ليتعط روز اي جمعه در روز نيآخر اگر. باشد يم بعد ماه روز نيآخر تا حداكثر يكاريب مهيب صندوق

 نيا ريدرغ داشت خواهد مهلت زين يليتعط از بعد روز، نياول يادار وقت انيپا تا رديگ قرار يگريد يرسم
  .گردد يم مهيجر مشمول صورت

. است ستيل افتيدر خيتار از ماه 6 حداكثر ستيل مدارك و اسناد به سازمان يدگيرس مهلت
. دينما يم وصول را تفاوت مابه و داده انجام را يقانون اقدامات اختالف اي نقص مشاهده درصورت
  .باشد يم درآمد كل مأخذ به مهيب حق دارند يم افتيدر كارمزد كه يشدگان مهيب درمورد

  يكاريب مهيب

 با است مكلف ياجتماع نيتأم سازمان و است ياجتماع نيتأم يها تيحما از يكي يكاريب مهيب
 يكاريب مهيب يمقرر شوند يم كاريب قانون نيا مقررات طبق كه يشدگان مهيب به مقرر، مهيب حق افتيدر

 توسط كه باشد يم مهيب مشمول يايمزا و حقوق درصد 3 زانيم به يكاريب مهيب حق.دينما پرداخت
  .شود يم پرداخت و نيتأم كارفرما

  يكاريب مهيب يمقرر افتيدر طيشرا

 .باشد كار به آماده و شده كاريب اراده و ليم بدون شده مهيب .١

 به كه يكسان ياستثنا به. (باشد داشته را مهيب حق پرداخت سابقه ماه 6 حداقل شدن كاريب از قبل .٢
 .)شوند يم كاريب...  و يسوز آتش جنگ، زلزله، ل،يس مثل رمترقبهيغ و هيقهر حوادث بروز علت



 

آزاداسالمي واحد تبريزدانشگاه   | WWW.TAVAZON.IR 

 

119   سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

 

 يآمادگ ،ياجتماع وامور كار ادارات به يكاريب مراتب اعالم با يكاريب خيتار از روز 30 ظرف .٣
 داشتن با روز 30 بعداز مراجعه. ( دهد اطالع آن مشابه ايو يتخصص كار به اشتغال يبرا را خود
 .)است ريپذ امكان ماه 3تا اختالف حل أتيه صيتشخ و موجه عذر

 ماه دو هر و نموده شركت كار اداره يسو از شده نييتع يسوادآموز و يكارآموز يها دوره در .٤
 .دينما ميتسل ياجتماع نيتأم شعب به را كالس در شركت يگواه بار كي

  يكاريب مهيب يمقرر پرداخت مدت

 پرداخت يكل سابقه براساس ماه 50 حداكثر نيمتكلف و نيمتأهل يبرا و ماه 36 حداكثر نيمجرد يبرا

  يكاريب مهيب يمقرر از استفاده مدت حداكثر:باشد يم ريز شرح به مهيب حق

  نيومتكلف نيمتأهل                    نيمجرد            مهيب حق پرداخت سابقه

  رديگ ينم تعلق  رديگ ينم تعلق  ماه 6تا

  ماه 12  ماه 6   ماه 24 تا ماه 6 از

  ماه 18  ماه 12   ماه 120 تا ماه 25از

  ماه 26                            ماه 18                ماه 180 تا ماه 121 از

  ماه 36                 ماه 26                 ماه 240 تا ماه 181 از
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  ماه 50  ماه 36              باال به 241 از
  

  :هستند يمستثن قانون نيا مقررات شمول از ريز يگروهها كه ديباش داشته توجه

  يكل افتادگان كار از و بازنشستگان .١

 يارياخت شدگان مهيب و آزاد مشاغل و حرفه صاحبان .٢

 يخارج اتباع .٣

  مهيب ستيل

 هستند مكلف حقوق كنندگان پرداخت يعني باشد يم دستمزد و حقوق يقانون كسورات از يكي مهيب
 و نيقوان و پوشش تحت مهيب نوع گرفتن نظر در با)  ماه هر انيپا معموالً( دستمزد و حقوق ستيل ميتنظ

 به خود سهم مهيب حق همراه به مقرر موعد در و نموده محاسبه را كاركنان سهم مهيب حق مربوطه مقررات
  .ندينما زيوار يدرمان خدمات مهيب اداره اي ياجتماع نيتأم مهيب سازمان حساب

 حق پرداخت برگ همراه به را دستمزد و حقوق ستيل از نسخه كي مقرر موعد در است الزم نيهمچن
 ستيل ليتحو و نفعيذ مؤسسات حساب به مهيب حق پرداخت مهلت. (دينما ليتحو گر مهيب مؤسسه به مهيب

  .)باشد يم بعد ماه روز نيآخر تا ماه هر به مربوط

 فرم خود ازين و ضرورت برحسب يا مؤسسه هر و ندارد يمشخص و ثابت فرم حقوق ستيل چون
 يريجلوگ منظور به ياجتماع نيتأم مهيب سازمان دهد، يم قرار استفاده مورد و يطراح آن يبرا را يخاص
 ازين مورد اطالعات به توجه با و تر عيسر و تر راحت و بهتر كنترل و ياحتمال اشتباهات و مشكالت از
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 آن از استفاده به ملزم را آنان و داده قرار خود پوشش تحت مؤسسات ارياخت در و هيته را يخاص فرم خود
  .است كرده

  اتيمال

 ياقتصاد يها تيفعال سود از يبخش ايو دولت به جامعه يدرآمدها از يبخش انتقال واقع در اتيمال
 ساخته فراهم دولت را سود و درآمد نيا به يابيدست امكانات و ابزار رايز. گردد يم دولت بينص كه است
 يم سوق ياجبار انداز پس كي به را مردم دولت ياتيمال نيقوان عادالنه و حيصح ياجرا با واقع در. است
 استفاده تناسب به جامعه افراد كه است ياجتماع نهيهز نوع كي اتيمال ف،يتعر نيتر يكل در امروزه. دهد
 ومناسب مهم يابزارها از يكي اتيمال نيهمچن. نديبنما را آن پرداخت تقبل ديبا ياجتماع نهيهز نيا از

  .باشد يم درآمد عادالنه عيتوز يبرا ها دولت

. شود يم گرفته نظر در درآمد مهم منابع از يكي عنوان به اتيمال كشور، هر) بودجه( يمال برنامه در
 درآمد شيافزا رغميعل كه اند دهيگرد ميتنظ يطور رانيا كشور در آن يبعد يها هياصالح و ياتيمال نيقوان
  .دهد انتقال تر مرفه اقشار به و برداشته جامعه درآمد كم افراد دوش از را ياتيمال بار كشور، ياتيمال

 امور وزارت عهده به مقرر يها اتيمال وصول و كشور ياتيمال نيقوان حيصح ياجرا مهم فهيوظ
  :است ريز شرح به ها اتيمال انواع كشور، ياتيمال نيقوان براساس. باشد يم يدارائ و ياقتصاد

 ميمستق يها اتيمال .١

 ميرمستقيغ يها اتيمال .٢

 يم وصول افراد درآمد و يدارائ از مربوطه نيقوان تيرعا با ييها اتيمال:  ميمستق يها اتيمال

  .باشد يم درآمد بر اتيمال و يدارائ بر اتيمال وشامل گردد
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 و كاالها متيق به مربوط نيقوان تيرعا با كه است ييها اتيمال:  ميمستق ريغ يها اتيمال

  .گردد يم منتقل كننده مصرف به و دهيگرد اضافه خدمات

   آن اتيمال محاسبه نحوه و ايمزا و حقوق يبند طبقه

  : حقوق درآمد يبند ميتقس

  ينقد مستمر -الف

  ينقد ريغ مستمر -ب

  ينقد مستمر ريغ -ج

  ينقد ريغ مستمر ريغ -د

 ماهه همه و شده آورده كارگر اي كارمند) ينيكارگز حكم( يحقوق حكم در كه است يموارد: مستمر
  .گردد يم پرداخت

 گردد ينم ديق كارگر اي كارمند) ينيكارگز حكم( يحقوق حكم در كه است يموارد: مستمر ريغ

 ،يكار ماه انيپا از قبل يعني. شود پرداخت سال يها ماه يبرخ در است ممكن خاص طيشرا وتحت
  .است چقدر آن مبلغ و رديگ يم تعلق يكاركنان چه به ستين معلوم

 قانون طبق. شود يم پرداخت رانيا ياسالم يجمهور مملكت جيرا وجه به كه است يموارد: ينقد

 مستمر طور به ينقد يها پرداخت از يبرخ. شود پرداخت ينقد صورت به ستيبا يم حتماً حقوق حداقل
  .شود يم پرداخت مستمر ريغ طور به گريد يبرخ و
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 پوشاك و خواروبار مثل ييكاالها و كارفرما طرف از شده يواگذار لياتومب و مسكن: يرنقديغ

  .رديگ يم قرار كارمند اي كارگر ارياخت در مزد برحداقل مازاد از يبخش عنوان به كه است

  حقوق اتيمال مشمول درآمد

 قبل مستمر ريغ و مستمر از اعم شغل به مربوط يايمزا و) ياصل مزد اي يمقرر(  حقوق از است عبارت
  .ميمستق يها اتيمال قانون در مقرر يها تيمعاف كسر از پس و كسور وضع از

   حقوق اتيمال مشمول درآمد محاسبه نحوه

 درآمد اتيمال سپس و محاسبه را حقوق مستمر درآمد اتيمال ابتدا حقوق، درآمد اتيمال محاسبه يبرا
 از اعم حقوق مستمر درآمد است الزم منظور نيهم به. ميزن يم جمع هم با و محاسبه را حقوق رمستمريغ

 جهينت در. مينمائ محاسبه را نقد ريغ و نقد از اعم حقوق مستمر ريغ درآمد جمع نيهمچن و رنقديغ و نقد
 جمع تا ميبزن جمع نقد يايمزا و حقوق با و آورده دست به را رنقديغ يايمزا ينقد معادل است الزم

  .ميآور دست به رمستمريغ و مستمر كيتفك به را حقوق درآمد

  دستمزد و حقوقي ها ستميس

 زمان بر يمبتن يها ستميس  .١

 يكار پارچه يها ستميس .٢

 پاداش بر يمبتن يها طرح .٣

  زمان بر يمبتن يها ستميس
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 محل در حضور ساعت يمبنا بر كاركنان از كي هر به كه دارند هيتك اصل نيا بر ها ستميس گروه نيا
 كار ساعت هر يبرا باالتر دستمزد نرخ پرداخت ستمهايس نيا در. شود يم پرداخت دستمزد و حقوق كار،
  .است متعارف و يعاد كامالً يامر يهفتگ اي و روزانه يعاد كار ساعات بر مازاد

   يكار پارچه يها ستميس

 در. نامند يم يكار پارچه ستميس را شده ديتول تعداد اساس بر دستمزد پرداخت ستميس يطوركل به
  .رديگ يم تعلق پاداش آن بر مازاد داتيتول به و نييتع هدف عنوان به ديتول مقدار كي ستميس نيا

  پاداش بر يمبتن يها رحط

  .باشد يم بهتر و شتريب ديتول يبرا كاركنان در زشيانگ جاديا ها طرح نيا بر حاكم اساس اصل

  : دستمزد و حقوق به مربوط اسناد صدوريي توانا

 و كارفرما سهم ياجتماع مهيب گرفتن نظر در و دستمزد و حقوق ستيل در مندرج اطالعات براساس
 و پرداخت شيپ كنندگان افتيدر ستيل -آنها انهيماه اقساط و وام كنندگان افتيدر ستيل ،يكاريب مهيب

  .... و مساعده

  :شود يم زده دفاتر در ريز يها ثبت

 حق كارفرما، سهم ياجتماع مهيب حق مثل حقوق ناخالص جمع با است برابر دستمزد و حقوق نهيهز
  ... و يكاريب مهيب

  :ستيل ميتنظ ثبت
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  ×××   دستمزد و حقوق نهيهز

  ×××  يپرداختن اتيمال                     

  ×××        يپرداختن مهيب                   

  ×××         يپرداختن وام                   

  ×××             مساعده    

  ×××          پرداخت شيپ                 

  ×××              اتياجرائ                     

  ×××  يپرداختن خالص                  

  .... ماه دستمزد و حقوق ستيل ميتنظ ثبت

  : دستمزد و حقوق يعني حسابها گرفتن نظر در با دستمزد و حقوق ستيل ميتنظ ثبت

  ×××  دستمزد و حقوق نهيهز

  ×××          يپرداختن اتيمال                       

  ×××           يپرداختن مهيب                          

  ×××        يافتنيدر وام                              

  ×××           يپرداختن حقوق                       
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 دفاتر در زين يكاريب مهيب و كارفرما سهم ياجتماع مهيب ستيبا يم حقوق ستيل ميتنظ هنگام نيهمچن
  .گردند ثبت

  ×××  %)20( ياجتماع مهيب نهيهز

  ×××          %)3( يكاريب مهيب نهيهز

  ×××   يپرداختن مهيب                         

  ... ماه در كاركنان يكاريب مهيب و ياجتماع نهيهز ثبت

  : پرداخت ثبت

  .مربوطه ادارات حساب به اتيمال و مهيب حق پرداخت و كاركنان دستمزد و حقوق پرداخت ثبت

  ×××     يپرداختن خالص

  ×××         بانك                

  ... ماه در كاركنان حقوق پرداخت ثبت

  ×××    يپرداختن اتيمال

  ×××    يپرداختن مهيب

  ×××        بانك                 
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 و مهيب پرداخت ثبت.( يدارائ اداره به اتيمال و ياجتماع نيتأم سازمان به مهيب حق پرداخت ثبت
  )مربوطه ادارات حساب به..  ماه حقوق اتيمال

  : يديتول مؤسسات در ستيل ميتسه ثبت

 حساب »دستمزد و حقوق نهيهز« حساب يبجا ستيل ميتنظ بابت ثبت هنگام يديتول مؤسسات در
 ميتسه تيبا زين يثبت پرداخت، و ميتنظ يها ثبت بر عالوه و شود يم بدهكار »دستمزد و حقوق كنترل«
 يم بستانكار مبلغ همان به را »دستمزد و حقوق كنترل« حساب ثبت نيا در ردكهيگ يم صورت ستيل

  . ميكن

  ×××         ساخت انيجر در يكاال كنترل

  ×××                             ساخت سربار كنترل

  ×××     يالتيتشك و يادار بخش دستمزد نهيهز

  ×××        فروش و عيتوز بخش دستمزد نهيهز

  ×××  دستمزد و حقوق كنترل                               

  دستمزد و حقوق نهيهز صيتخص ثبت

 موجود يتمهايآ محاسبه يدرست از نانياطم و دستمزد و حقوق محاسبه در سهولت يراب
 يفرمول و يطراح اكسل با دستمزد و حقوق برنامه يد يس كي دستمزد و حقوق ستيل در
  .است شده يده
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  sheet دو در دستمزد و حقوق ستيل در موجود نيعناو شده يطراح ي برنامه نيا در
  :است شده يده فرمول ريز شرح به

Sheet  ودستمزد حقوق ستيل:  

 در. گردديم نييتع كار اداره توسط ساالنه كه است كارمند هر يقانون حقوق: هيپا حقوق
 مبلغ است خواربار مسكن، حق ،يكارگر بن شامل كه هيپا حقوق حداقل 1389 سال
  . باشد يم الير 000/130/3

 نييتع هيپا حقوق حداقل از شيب يمبلغ توانند يم توافق صورت در كارمند و كارفرما
  .كنند پرداخت هيپا حقوق عنوان به را كار اداره لهيبوس شده

 حداقل كه باشد يم الير 000/130/3 مبلغ فرض شيپ طور به برنامه نيا در هيپا حقوق
  .است كار اداره توسط شده نييتع ودستمزد حقوق

 افتيدر فرزند هر بابت الير 252520 معادل ياوالد حق تواند يم كارمند هر: اوالد حق

 اوالد حق فرزند2 از شيب به باشد يم فرزند 2 تا اوالد حق يدارا فرزندان تعداد حداكثر. كند
  .رديگ ينم تعلق

 هر يازا به لومتريك 50 از شيب مسافت با تيمأمور يبرا كارمند هر به: تيمأمور حق

  .رديگ يم تعلق تيمأمور حق الير 000/100 تيمأمور روز
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 را كار اضافه ساعت هر دستمزد ديبا ابتدا در يكار اضافه محاسبه يبرا: يكار اضافه

  :باشد يم ريز فرمول بصورت كه. كرد محاسبه

  )هيپا حقوق ÷ 220( ×   =  كار اضافه ساعت هر دستمزد

 دستمزد تا كرده ضرب يكار اضافه ساعات در را كار اضافه ساعت هر دستمزد سپس
  :ريز فرمول طبق. ديآ بدست كار اضافه

  كار اضافه ساعت × كار اضافه ساعت هر دستمزد=  كار اضافه دستمزد

 يم پرداخت كارگر اي كارمند به خود ديد صالح بنابر مافوق اي ريمد كه است يمبلغ: پاداش

  .كند

 يم پاداش و يكار اضافه و تيمأمور حق اوالد، حق ه،يپا حقوق شامل: ايمزا و حقوق جمع
  .باشد

 نيا چون شود ينم لحاظ خواربار و مسكن حق ، يكارگر بن ايمزا و حقوق جمع در: نكته
  .است شده لحاظ كار اداره توسط هيپا حقوق در قبالً اقالم

 از پس ماه هر انيدرپا و شوديم پرداخت يجار ماه كي يط كه است يپرداخت: مساعده

  .شوديم پرداخت مساعده هيپا حقوق  تا.شوديم كسر كارمند دستمزد از مساعده افتيدر
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. شوديم كسر ودستمزد حقوق جمع از كارگر سهم مهيب فقط دستمزد و حقوق ستيل در: مهيب

  .شودينم لحاظ ودستمزد حقوق ستيل در يكاريب سهم مهيب و كارفرما سهم

  .باشد يم ايمزا و حقوق جمع% 7 معادل كارگر سهم مهيب

 ايومزا حقوق اگر. رديگ يم تعلق الير 4375000 از شيب ايومزا حقوق يبرا اتيمال: اتيمال

 جمع از اتيمال عنوان به آنرا مازاد% 10 اتيمال محاسبه يبرا باشد الير 4375000 از شيب
  .شود يم كسر ايومزا حقوق

  .باشد يم% 10 مناطق ريسا در و% 5 اتيمال محروم مناطق در: نكته

  .شوديم كسر يو حقوق از يكار روز كي معادل بتيغ روز هر يازا به هركارمند: بتيغ

Sheet  بتيغ و يكار اضافه دستمزد:  

 يم محاسبه كار اضافه بابت كارگر اي كارمند دستمزد قسمت نيدرا: يكار اضافه دستمزد

 ضرب يكار اضافه ساعات در و كرده محاسبه را كار اضافه ساعت هر دستمزد ابتدا در. شود
 ساعت هر دستمزد آوردن بدست نحوه. ( شوديم محاسبه كار اضافه كل دستمزد تا شوديم

  .)است شده داده حيتوض يكار اضافه قسمت در كار اضافه

 فرمول از بااستفاده چون باشدينم الزم كارمند كد و ياسام كردن وارد قسمت نيدرا:نكته
 قسمت نيا به شده درج ودستمزد حقوق ستيل قسمت در كه  اول ستون سه اطالعات همان
  .گردد يم ارسال
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 از ديبا بتيغ بابت كه يمبلغ تا كرده وارد را بتيغ ساعات و روزها قسمت نيا در: بتيغ

  .ديآ دست به شود كسر ودستمزد حقوق

 كي معادل بتيغ ساعت هر يازا به و) ساعت 8( يكار روز كي معادل بتيغ روز هر يازا به

  .شوديم كسر يو حقوق از ه،يپا حقوق)  ( وچهلم ستيدو
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مهشتفصل   

 سيستم گزارشگري دفتر كل
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 مطالب كلي

  عمليات پردازش اطالعات موردنياز بهنگام كردن دفتركل وتهيه گزارش براي كاربران درون
     سازماني وبرون سازماني

  فعاليت هاي گزارشگري ودفتركلروش هاي افزايش كارايي واثربخشي 

  شناسايي تهديدهاي عمده فعاليت هاي گزارشگري ودفتركل وارزيابي كفايت روش هاي متعدد
 كنترل داخلي براي مقابله با اين تهديدها

 مطالعه مدل داده يكپارچه منابع رويدادها وكارگزاران 

وسيستم گزارشگري براي خالصه در اين فصل عمليات پردازش اطالعات براي بهنگام كردن دفتر كل 
  .كردن نتايج  فعاليت هاي بنگاه اقتصادي تشريح ميشود

 يكي از وظايف اصلي دفتركل گردآوري ، سازماندهي ،وطبقه بندي داده ها ازمنابع مختلف زيراست

 1.سيستم هاي فرعي چرخه حسابداري  اطالعات معامالت ورويدادهاي عادي فراهم شده ازطريق 

فعاليت هاي تامين مالي وسرمايه گذاري ازقبيل انتشارياخريد اوراق قرضه وخريد وفروش اطالعات .2
 سهام يا اوراق قرضه فراهم شده توسط دايره خزانه داري

 3.اطالعات بودجه اي تهيه شده توسط دايره بودجه 

 4.ثبت هاي اصالحي انجام شده توسط دايره حسابداري 

 دفتركل وفعاليت هاي گزارشگري

  :ام كردن دفتركلبهنگ.1

نخستين فعاليت سيستم دفتركل بهنگام كردن آن است بهنگام كردن شامل انتقال ثبت هاي دفتر روزنامه به 
  .حساب هاي مربوط دردفتركل است

  :ثبت هاي مزبور ازدومنبع زير بوجود مي آيند

  سيستم هاي فرعي حسابداري �
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م كرد امادرعمل سيستم هاي فرعي حسابداري بطور نظري دفتركل رامي توان باهرثبت حسابداري بهنگا
معموالخالصه ثبت هاي دفتر روزنامه راكه نشان دهنده معامالت ورويدادهاي انجام شده دريك دوره  

  . به دفتر كل منتقل كرده وآن را بهنگام مي كنند) روز، هفته، يا ماه(زماني معين است

  خزانه داري�

مانند انتشاريابازخريد اوراق (نامه براي رويدادهاي غيرمعمول دايره خزانه داري باايجاد ثبت هاي روز
  .آن رابهنگام ميكند) قرضه، خريد يافروش سهام، ويا تحصيل سهام خزانه، وانتقال آنها به دفتر كل

 انتقال ثبت هاي اصالحي.2

 ثبت هاي اصالحي پس .دومين فعاليت سيستم دفتر كل انتقال ثبت هاي اصالحي مختلف است
 .تراز آزمايشي اوليه توسط دايره حسابداري ارايه مي شوندازتهيه 

 طبقه قرار مي گيرند 5ثبت هاي اصالحي در.  
 1. اقالم تعهدي نشان دهنده ثبت هاي ايجادشده درپايان دوره مالي براي رويدادهايي كه تحقق پيدا

آمد بهره ثبت هاي در.(كرده اند اما بابت آنها هنوز وجه نقدي پرداخت يا دريافت نشده است
  )تحقق يافته ودستمزد پرداختني

 2. اقالم انتقالي به دوره هاي آينده نشاندهنده ثبت هاي ايجاد شده درپايان دوره مالي براي
رويدادهاي است كه تحقق پيدا كرده اند اما بهاي آنها در دوره هاي قبل پرداخت شده 

  )مستهلك كردن بخشي از پيش پرداخت(است
 3.هزينه (هنده هزينه هايي هستند كه درچندين دوره زماني اتفاق ميافتند  اقالم برآوردينشاند

  )استهالك هزينه مطالبات مشكوك الوصول
 4* تجديد ارزيابي ثبت هاي رابوجود مي آورد كه نشان دهنده تفاوت بين ارزش واقعي

تغيير روش ارزيابي (وارزش دفتري يك دارايي يا تغيير در اصول حسابداري است
 )كاال يا كاهش ارزش موجودي كاالموجودي 

 5. اصالح اشتباهات نشان دهنده ثبت هايي است كه آثار اشتباهات مشاهده شده دردفتر
  كل را ازبين مي برد
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 :تهيه صورت هاي مالي . 3
 :شامل .سومين فعاليت سيستم گزارشگري ودفتر كل تهيه صورت هاي مالي است

 1.تهيه صورت حساب سود وزيان 

  2.ت حساب سودوزيان انباشته     تهيه صور 

 3.تهيه ترازنامه 

 4.تهيه صورت گردش وجوه نقد  
 5 .تهيه يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 زمان بندي بهنگام كردن دفتركل.1

 

گزارشگري مالي. ٣ گزارشگري مالي. ٣

زمان بندي به ھنگام كردن دفتر كل. ١ زمان بندي به ھنگام كردن دفتر كل. ١

فرآيند بستن . ٢
ماھانه حسابھا

فرآيند بستن . ٢
ازفرصت ھاي استفاده ماھانه حسابھا

 فن آوري اطالعات
ازفرصت ھاي استفاده 

 فن آوري اطالعات
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  اطالعات دفتر كل براي تهيه گزارش هاي ادواري عملكرد مورد استفاده قرار مي گيرد،به طور
ها گزارش هاي مزبور را براي كاربران داخلي بصورت ماهانه وبراي كاربران سنتي بيشتر شركت 

به همين دليل بسياري از سيستم هاي دفتر كل در عمل . برون سازماني بصورت فصلي تهيه ميكنند
 .تنها ماهي يكبار بهنگام  مي شوند اما اين روش دومشكل به وجود مي آورد 

اصله بعد ازانتقال ماهانه خالصه ثبت هاي دفتر كل روزنامه بهنگام به دليل اينكه مانده دفتر كل بالف.1
ميشود مديريت نمي تواند از آن بعنوان يك منبع  اطالعاتي مهم براي تجزيه وتحليل هاي ميان دوره اي 

در گذشته چنين برنامه ريزي هاي مداوم ومستمري ضرورتي نداشت اما امروزه باپيشرفت .استفاده كند
جهاني مديريت بايد همواره در راستاي اهداف استراتژيك  خود برعملكرد مالي شركت سريع اقتصاد 

شركت ها بايد قادر باشند درواكنش به تغييرات محيطي . نظارت دقيق كرده وآن رابطور مداوم ارزيابي كند
  .به سرعت برنامه هاي خودرا اصالح كرده يا تغيير دهند

ل اين است كه هرگونه تاخير يا بروز مشكل در فرآيند بهنگام شكل دوم بهنگام كردن ادواري دفتر ك.2
  .سازي ماهانه باعث تاخير درتهيه وارايه صورت هاي مالي ميان دوره يي مي شود

 پردازش بستن ماهانه حساب ها.2

بسياري ازشركت هادرجستجوي شيوه يي براي افزايش سرعت پردازش بستن ماهانه حساب هاي  •
صورتحساب سودوزيان ماهانه كه دوهفته قبل تهيه شده است براي انجام خودهستند با اين همه، 

 .فوري اقدام هاي اصالحي فايده وسودمندي كمتري دارد
عالوه براين كاهش زمان پردازش بستن حسابها، زمان بيشتري را براي كاركنان دايره ي حسابداري  •

شنهادهاي الزم را به مديران عملياتي فراهم ميكند تاباتحليل بيشتر داده ها وتعيين روزهاي مهم، پي
  .ارايه كنند

شركت موتورال هشت روز صرف پردازش بستن حساب هاي خود كرد 1987براي مثال درسال •
  به دو روز كاهش يافت1995درحاليكه اين مدت درسال

يك راه براي افزايش سرعت پردازش بستن حساب هاي شركت ها،حذف هم پوشاني سيستم هاي  •
  .العاتي حسابداري ويكپارچه كردن آنهاستفرعي سيستم اط
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 گزارشگري مالي .3 

بااستفاده ازفن آوري ارتباطات مي توان زمان وهزينه ي تهيه وانتشار صورت هاي مالي شركت راكاهش 
 داد 

  اهداف كنترلي تهديدها وروش هاي كنترلي

اطالعاتي حسابداري است كه اهداف كنترلي سيستم گزارشگري ودفتركل  شبيه چرخه هاي ديگر سيستم 
  :درفصل هاي پيشين مورد بحث قرار گرفته اند

  همه ثبت هاي بهنگام كردن دفتر كل، داراي مجوز صحيح هستند .1
  همه رويدادهاي ثبت شده در دفتر كل، معتبر هستند. 2

  همه رويدادهاي معتبر ومجاز در دفتر كل، ثبت شده اند.3ط

  به نحو صحيحي ثبت شده اند همه رويدادهاي مربوط به دفتركل ،.4

  داده هاي دفتر كل، درمقابل سرقت يا ازبين رفتن محافظت  مي شوند.5

  .فعاليت هاي سيستم دفتر كل، به طور كارآمد وموثر انجام ميشوند.6

 تهديدها آثار وروش هاي كنترلي  درچرخه  گزارشگري  ودفتر كل
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 :مزاياي مدل داده يكپارچه 

مدل داده اي گسترده يكپارچه مي تواند به ميزان قابل توجهي .بهبود سيستم پشتيبان تصميم گيري 
براي رسيدن به منافع مزبور،به خاطر داشته .سيستم پشتيبان تصميم گيريهاي مديريتي را بهبود بخشد

 باشيد كه چگونه فهرست حساب سيستم سنتي دفتر كل  تجزيه وتحليل داده هاي هزينه اي را
معموالهزينه ها درحسابي ثبت وذخيره مي شوند يامنعكس كننده ماهيت هزينه . محدود ميكند

) مانند دايره استخدام(ويا نشان دهنده ماهيت وظيفه آن ) مانند مسافرت  براي استخدام كاركنان(
 .مي باشند

ازهزينه  درحالت اول تهيه  گزارش ازهزينه هاي مسافرت آسان است اما تشخيص اينكه چه ميزان 
  .هاي مزبور مربوط به دايره استخدام است بسيار مشكل است

 

روش هاي كنترلي  آثار                          تهديدها                 
كنترل هاي ورودي 
،كنترلهاي ويرايشي   
،گزارشهاي كنترلي   

ومغايرت گيري   
زنجيره عطف  

حسابرسي 

گزارشهاي ثبت وسوابق داده يي  
اشتباه،

تصميم گيري نامناسب بر مبناي    
اطالعات اشتباه

اشتباه در بهنگام كردن . 1
دفتركل

:مانند 
ثبت هاي ناقص واشتباه .الف
انتقال ناقص واشتباه ثبت . ب

هاي روزنامه 
كنترل هاي دسترسي  

وزنجيره  عطف  
حسابرسي 

افشاي داده هاي محرمانه   
،تحريف داده هاي دفتر كل، 

پنهان كردن سرقت

دسترسي غير مجاز به دفتركل   .2

روشهاي صحيح  
پشتيبان سازي وطرح 

بازيابي خرابي سيستم   

از دست رفتن داده ها ودارايي 
هاي شركت 

ازدست رفتن يا آسيب ديدن . 3
داده هاي دفتركل

روش هاي كنترلي  آثار                          تهديدها                 
كنترل هاي ورودي 
،كنترلهاي ويرايشي   
،گزارشهاي كنترلي   

ومغايرت گيري   
زنجيره عطف  

حسابرسي 

گزارشهاي ثبت وسوابق داده يي  
اشتباه،

تصميم گيري نامناسب بر مبناي    
اطالعات اشتباه

اشتباه در بهنگام كردن . 1
دفتركل

:مانند 
ثبت هاي ناقص واشتباه .الف
انتقال ناقص واشتباه ثبت . ب

هاي روزنامه 
كنترل هاي دسترسي  

وزنجيره  عطف  
حسابرسي 

افشاي داده هاي محرمانه   
،تحريف داده هاي دفتر كل، 

پنهان كردن سرقت

دسترسي غير مجاز به دفتركل   .2

روشهاي صحيح  
پشتيبان سازي وطرح 

بازيابي خرابي سيستم   

از دست رفتن داده ها ودارايي 
هاي شركت 

ازدست رفتن يا آسيب ديدن . 3
داده هاي دفتركل
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درحالت دوم نيز تهيه گزارش كه نشان دهنده هزينه هاي دايره استخدام است بسيار آسان است اما  
تهيه گزارشي كه كل هزينه هاي  مسافرت را منعكس كند مشكل است براي حل اين مشكل، 

بهاي تفصيلي تري كه ماهيت  وهدف هر هزينه را بخوبي درسيستم دفتر كل، فايل شماره حسا
بنابراين حساب هاي مستقلي  براي هزينه هاي فروش مسافرت  .نشان دهد طراحي واجرا ميشود

اما نقطه ضعف اين روش گستردگي فهرست حساب ها وافزايش ارقام حساب ها . خواهد داشت
براي مديران وكارمندان مشكل كه منجر ميشود يادگيري وكاربري صحيح فهرست حساب ها 

  .افزون بر اين قابليت تجزيه وتحليل بيشر داده ها به همان سرفصل ها محدود مي شود.باشد
درمقابل مدل داده گسترده يكپارچه، از بروز مشكالت مزبور جلوگيري كرده وانعطاف پذيري  

  .بيشري براي تجزيه وتحليل داده ها  دارد
o        

 :مالي وغير مالي يكپارچه كردن اطالعات

دومين مزيت مدل داده اي گسترده يكپارچه، اين است كه يكپارچه كردن اطالعات مالي وغيرمالي را آسان 
معيارهاي مالي (مديريت اثربخش وكارآمد دريك بنگاه اقتصادي نيازمند اطالعات متنوع .ميكند

يست درعوض مديريت ارشد شركت عملكرد آن بنگاه بوده ويك نوع اطالعات به تنهايي كافي ن)وغيرمالي
ارزيابي متوازن گزارشي . به ارزيابي متوازن نياز دارد كه تصويري چند بعدي ازعملكرد شركت ارايه كند

نوآوري وآموزش ومشتري نشان -عمليات داخلي–است كه عملكرد بنگاه اقتصادي را از چهارجنبه مالي 
  .ميدهد

 مجازيفراهم ساختن امكان استفاده اززنجيره ارزش 

  .درزنجيره ارزش مجازي ارزش مورد نظر ازاجراي سه فعاليت اصلي زيربه دست مي آيد

  گرد آوري اطالعات -1

  تركيب ويكپارچه كردن طبقه بندي -2

  ارايه اطالعات به مشتريان-3
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  .مرحله انجام مي شود3زنجيره ارزش مجازي، در 

به اطالعات فعاليت هاي فيزيكي خود زماني رخ ميدهد كه يك شركت به آساني : مرحله اول عينيت
اين حالت مستلزم وجود يك بانك اطالعاتي گسترده يكپارچه است تا مديريت  . دسترسي داشته باشد

 بتواند  به اطالعات تمامي فعاليت هاي تجاري شركت دسترسي داشته باشد

ها دردنياي مجازي است در نيازمند استفاده ازفن آوري اطالعات  براي اجراي فرآيند : مرحله دوم انعكاس
براي مثال شركت بوئينگ  وديگر .حاليكه فر آيند هاي مزبور درگذشته تنها در دنياي واقعي انجام ميشوند

شركت هاي سازنده هواپيما براي آزمايش هاي طرح هاي جديد بجاي استفاده از تونل هاي واقعي ازروش 
  .شبيه سازي استفاده ميكنند

هنگامي رخ ميدهد كه شركت ها :ه ارزش مجازي طراحي روابط جديدبا مشتريان مرحله سوم ايجاد زنجير
  . از اطالعات  خود براي ارايه خدمات جديد به مشتريان استفاده ميكنند

براي مثال شركت هاي سازنده خودرو مي توانند صفحه داخلي وب سايت  خود را به شيوه يي طراحي 
  .ايشي با مدل هاي جديد خودرو رابدهدكنند كه به مشتريان اجازه رانندگي آزم
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