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 مقدمه:
مطالب مندرج در این مستند بجز مطالب ذکر شده با منبع بر اساس خط مشی شرکت خبره و نحوه دید این شرکت به 

ویژگی هاي ذکر شده در این مستند در سیستم هاو راهکارهاي مالی  مسائل پیرامون موضوع میباشد، لذا لزوما تمامی

 موجود دیده نمیشوند.

 حسابداريمبانی 
 امروزه دو مبنا و رویکرد مهم حسابداري در سیستم هاي مالی مورد استفاده می باشد.

 رویکرد قدیمی یا همان رویکرد نقدي و رویکرد جدید یا همان رویکرد تعدي.

قدي و تعهدي و انواع که مبناي نبراي تعریف دقیق به متن زیر از کتاب حسابداري کنترل هاي دولتی دکتر جعفر باباجانی 

 رجوع میکنیم:آنها من جمله تعدیل شده را توضیح داده 

 نقدي مبناي
 یستمس این در. است استوار نقد وجه پرداخت و دریافت بر آن اساس که است حسابداري روش نقدي، حسابداري

 می ثبت اتردف در و شناسایی زمانی درامدها و است نقد وجه مبادله مستلزم موسسه، مالی وضعیت در تغییر هرگونه

 نقد ورتص به آنها وجه که شوند می ثبت دفاتر در و شناسایی زمانی ها هزینه و شود دریافت آنها نقد وجه که شوند

 .گردد پرداخت

 

 تعهدي مبناي
 تحقق یا شوند می تحصیل که گردند می منعکس حسابداري دفاتر در و شناسایی زمانی، درامدها کامل، تعهدي مبناي در

 بر یا ودش می مشخص قطعی صورت به درامد که است هنگامی درامد، تحقق یا تحصیل زمان مبنا، این در. یابند می

 یا تحصیل زمان بلکه گیرد نمی قرار توجه مورد روش این در وجه وصول زمان لذا. گردد می حاصل خدمات ادامه اثر

 و ایجاد انزم ها، هزینه ثبت و شناسایی زمان مبنا، این در همچنین. دارد اهمیت درامد ثبت و شناسایی در درامد تحقق

 تحویلی ياالک شده تمام بهاي معادل شود، می انجام خدمتی یا گردد می تحویل کاالیی که زمانی و هاست هزینه تحقق یا

 .شود می ایجاد پرداخت قابل بدهی یافته، انجام خدمت یا و
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 تعهدي نیمه مبناي
 مبناي بر هادرامد و تعهدي مبناي بر ها هزینه آن، در که شود می گفته سیستمی به درحسابداري تعهدي نیمه مبناي

 لحاظ به و تاس نقدي و تعهدي مبناي دو از ترکیبی تعهدي، نیمه مبناي. شوندمی ثبت دفاتر در و شناسایی نقدي،

 شناسایی و ثبت در چون دیگر، عبارت به. است گرفته قرار کشورها از تعدادي پذیرش مورد اجرا، قابلیت و سهولت

 وجه رداختپ زمان به توجه بدون ایجاد، محض به ها هزینه بنابراین دارد، وجود تعهدي مبناي از استفاده ها،امکان هزینه

 مالی، دوره ايه هزینه واقعی انعکاس یعنی تعهدي مبناي مزایاي از یکی ترتیب، این به. شوند می ثبت دفاتر در آنها،

 .گیرد می قرار استفاده مورد سیستم این در

 شده تعدیل تعهدي مبناي
 ثبت فاترد در و شناسایی تحمل، یا ایجاد هنگام ها هزینه آن در که است حسابداري روش شده، تعدیل تعهدي مبناي

 برحسب مبنا ینا در درامدها ولی.میشوند عمل تعهدي نیمه مبناي و کامل تعهدي مبناي در که ترتیبی همان به شوند، می

 :شوند می تقسیم دسته دو به آنها ماهیت و طبع

 کوتاهی انزم در لذا باشند، می دسترس در حال عین در و بوده گیري اندازه قابل که هستند آنهایی درامدها، از اي دسته

 .بود خواهند وصول قابل تشخیص از پس

 و مشکل نهاآ تشخیص و گیري اندازه لذا و بوده پیشگفته ویژگیهاي فاقد که هستند درامدهایی درامدها، دیگر دسته

 انپذیرامک مالی دوره از بعد کوتاهی مدت یا مالی دوره طول در تشخیص، از پس آنها وصول یا و است ناممکن معموال

 .شوند می ثبت دفاتر در و شناسایی نقدي حسابداري از استفاده با درامدها این. نیست

 دفاتر رد و شناسایی) تحمل یا ایجاد زمان در( تعهدي مبناي در منحصراً هاهزینه شده تعدیل تعهدي حسابداري در

 برخی و ثبت و شناسایی) درامد تحقق هنگام( تعهدي مبناي از استفاده با درامدها از برخی که حالی در شوند، می منعکس

 .شوند می ثبت و شناسایی) درامد وجه وصول هنگام( نقدي مبناي براساس درامدها از دیگر

 

 شده تعدیل نقدي مبناي
 مبناي اوتتف. دارد زیادي شباهت کامل نقدي حسابداري روش به که است حسابداري روش شده، تعدیل نقدي مبناي

 هم و کامل نقدي مبناي در هم درامدها. هاست هزینه ثبت و شناسایی نحوه در شده تعدیل نقدي مبناي با کامل نقدي

 مورد در امبن دو این لذا شوند، می ثبت دفاتر در و شناسایی وجه وصول زمان در فقط شده تعدیل نقدي مبناي در

 .ندارند هم با تفاوتی و میکنند عمل هم مشابه درامدها
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 نظر شرکت خبرهاز  نقدي روش هاينارسایی و اشکاالت
 . هاسازمان مدیریت عملکرد ارزیابی امکان عدم •

 . حسابداري استانداردهاي با مذکور روش انطباق عدم •

 . هافعالیت بر مبتنی جامع بنديبودجه نـظـام وجــود عدم •

 . نقدي غیر هايگذاريسرمایه و تهاترها کامل و صحیح ثبـت امکـان عدم •

 . تعهدات و مطالبات کامل ثبت عدم و ینههز و آمد در تطابق اصــل رعایت عدم •

 . هاهزینه با شده انجام فعالیتهاي و هادارایی بکارگیري از حاصل منافع بین منطقی ارتباط وجـود عدم •

 . ملیاتیع هايفعالیت از حاصل نقدي جریانات عنوان به هاگذاريسرمایه محل از دریافتی سهام سود بنديطبقه •

 فـتدریا ماهیت عوض به شـده واقـع رویـداد نوع براساس خـاص، هايپرداخت و هادریافت از برخی بنـديطبقـه •

 . شـده انجـام پرداخـت و

 یـی،اجرا هايسیستم از اعم مالی، متنوع واحدهاي وظایف در یکپارچگی وجود عدم و سازمانی ساختار اشکاالت •

 . ریـزيبودجـه و حسابرسی کنترلی،

 . هزینه مدیریت و نقدینگی مدیریت اعمال امکان عدم نتیحه در و مالی سیستم هوشمندي عدم •

 . )نماید می مواجه جـدي مانـع با را شهروندان به موثرتر رسانی درخدمت منابع بهینـه بکارگیري امر این(  •

 عملکـرد ـجنتای و مالی وضعیت واقعی انعکاس امکان عدم و مناسب داخلی کنترل سیستم استقرار از ممانعت •

 و ردفات در نقدي هايپرداخت یا دریافت زمان تا هابدهی و هادارایی از ايعمده بخش انعکاس عدم بدلیل  شهرداري،

 . هاگزارش

 

 از نظر شرکت خبره تعهدي مبناي مزایاي
 . سازمان موجود وضع از دقیق و کامل جامع، اطالعات به سریع دستیابی •

 . نیازهـا و منابـع از صحیـح اطالعـات بـراسـاس ،نکـرد خـرج لــزوم تشخیـص امـکـان •

 . آنها وصول براي ریزيبرنامه امکان و مالی دوره هر نشده وصـول درآمدهـاي میـزان شدن مشخص •

 ) . نقدي غیر و نقدي از اعم(  دوره هر هايهزینه و درآمدها از کاملتـر و دقیقتـر اطالعات به دسترسی •

 . یعملیات بودجه بحـث به ورود براي زمینـه ایجاد نتیجه در و آنها عملکرد و هاهزینه بین ارتباط ایجاد امکان •

 لحاص نتایـج و دوره هـر هايهزینه و درآمدها مقایسه با دوره، هر در هزینه و درآمد سر به سر نقطـه تعیین امکان •

 . آنها تهاتـر  از
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 . دوره هايهزینه عنوان به استهالکات ثبت و محاسبه امکان •

 . مدیریتی هايکنترل اعمال و ریزيبرنامه جهت الزم اطالعات به دسترسی •

 . حسابداري سیستم اطالعات از استفاده با پروژه هر شده تمام قیمت تعیین امکان •

 همچنین و آنها ینب الزم تناسب تعیین و عملیاتی واحدهاي با پشتیبانی واحدهاي تناسب دقیقتـر سنجش امکان •

 . آنها سنواتی ارزیابی

 در و دوره هر پایان در ایشان عملکرد ارزیابی و هاسازمان مدیران و مسئولین پذیريمسئولیت سنجش امکان •

 . سازمانی مختلف  سطوح

 ايهدارایــی و جنسی هايموجودي ضبط و ثبت با سازمان اختیار در هايدارایی و هاموجودي ارزش و میزان از اطالع •

 . حسابداري سیستم در تجهیــزات و آالت ماشیـن امـوال، قبـیـل از ثابـت

 قوقح سایر بابـت واگـذاري یا خـریـد از اعـم شـده تحصـیـل هـايدارائـی کلیـه انعکـاس و ارزیـابـی امکـان •

 . مربوطه مبانی براساس سازمان،

  خدمات و هادارایی منابع، نظر از سـازمان هـايمأموریت با آن تناسـب و مطلوب وضع با موجود وضع مقایسه امکان •

 . شده ارائه

 در راییاج عملیات دیگر و گیريتصمیم و ریزيبرنامه جهت را دقیقتري و تر صحیح مالی هايگزارش و اطالعات •

 . دهدمی قرار مدیران اختیار

 نتیجه ارگیريبک و مالی دوره بـه متعلق واقعی هايهزینـه و درآمدهـا تعیین دولـت، به وابسته انتفاعی مؤسسات در •

 است. پذیرکانام تعهدي مبناي کارگیري بـه بـا تنهـا سال، پایـان در واقعـی مالـی وضـع و مالـی هايفعالیت صحیـح

  

 از نظر شرکت خبره نقدي روش بر تعهدي حسابداري روش هايارجحیت
 . اطالعات مطلوبتـر اعتمـاد قابلیـت •

 . بهتـر فهـم قابلیـت و مناسبتـر کیفیت و کارآیـی از برخـورداري •

 . زمانـی هايگیـريتصمیم براي مناسبتـر و  مرتبط اطالعات انعکاس •

 گیـريمتصمی که است شفاف حـدي به آن اطالعات و دارد بهتـري مقایسـه قابلیـت شده تهیه مالی هايصورت •

 . نمایدمی رتـشفاف و تـرروشن سازمان حسابداري و مالی امور اندرکاران دست خصوصاً و مسئولین  کلـیـه براي را

 . شده تهیه مالی هايصورت در حسابداري عناصر بیشتر کارآیی •

 شده تهیه مالی هايصورت بهتر مقایسه قابلیت •
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 وضعیت حسابداري تعهدي در ایران:
به ذکر است در ایران بسیاري از مجموعه ها شرکت هاي بزرگ و کوچک خصوصی به سوي حسابداري تعهدي  الزم

 زارتو جمله از اجرایی هايدستگاه برخی در تعهدي حسابداري حاضر حال حرکت کرده اند. و در بخش دولتی نیز در

 نقدي اريحسابد جایگزین سیستم این آینده در اما اجراست حال در پزشکی علوم دانشگاه و علوم وزارت بهداشت،

 .شودمی اجرایی هايتمام دستگاه در

براي بررسی نمونه هاي عینی این مبانی میتوانید ماژول هاي حسابداري تعهدي، تلفیقی و تجمعی شرکت خبره را بررسی 

 و مقایسه نمایید.

 

 استانداردها

 استانداردهاي حسابداري ایران
 استاندارد مصوب میباشد. 32ابداري متشکل از در ایران استاندارد حس

ت خبره جمع که توسط شرک براي آشنایی با این استاندارد ها به مستند خالصه استاندرادهاي مصوب حسابداري ایران

 رجوع شود. آوري

مامی تو ضرب العجلی یکساله براي  اي حسابداري الزم به اجرابراي تمامی سیستم ه 1395این استاندارد ها از سال 

 سیستم هاي ناهماهنگ گذارده شده است.

 

 استاندارد هاي بین المللی
 اشاره میکنیم: IFRSو  IASدر زمینه استاندارد هاي بین المللی به دو استاندارد 

 

IAS 
به اصالح و بهینه سازي آن  IASBارائه شده اند و هم اکنون نیز  IASCتوسط  1973در سال  IASاستانداردهاي 

 میپردازد .

این استانداردها در واقع پایه و اساس بسیاري از سیستم هاي مالی بین المللی باالخص اروپایی بوده و در حال حاضر 

 که در ادامه آمده است هستند. IFRSدر حال حرکت به سمت 
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IFRS 
 جدید با تمام پرداخته که عالوه بر بسیاري ویژگی هاي IFRSبه انتشار استانداردهایی تحت عنوان  IASB 2001از سال 

 نیز سازگار است. IASاستانداردهاي 

کشور  143در حال حاضر در  IFRSمنتشر شده در وبسایت رسمی  pocket-guide-2016بر اساس مستند 

 استفاده میشوند. IFRSاز استانداردهاي 

 کنید. شرکت خبره رجوع IFRSبه منظور آشنایی بیشتر با این استاندارد به مستند معرفی استانداردهاي 

 

شرکت خبره در حال حاضر در حال توسعه راهکارهایی به منظور ایجاد امکان اجرایی سازي هر سه استاندارد ذکر شده 

 در پیاده سازي یک سیستم میباشد.

 

 معرفی کاربران
ین ند باید به ابه حساب می آی سیستم مالیدرگیر بوده و به نوعی مخاطبان  سیستم مالیدر خصوص کاربرانی که با 

م سیستیا به عبارتی کل جامعه سازمان یا مجموعه مربوطه با  ERPنکته توجه کرد که تمام کاربران و جامعه مرتبط با 

 در ارتباط میباشد. مالی

ختیارات و قابلیت اتفاوت آنهارا با یکدیگر درنظر گرفته و براي هریک آنها  سیستم مالیدسته بندي کلی کاربران که 

 به صورت زیر میباشد:بر اساس سیستم منابع انسانی شرکت خبره هایی درنظر گرفته است 

 مدیران سیستم
 این افراد سطح گسترده اي از دسترسی در سیستم را دارا میباشند.

 .نرم افزاريعبارتند از واحد انفورماتیک مجموعه و یا افراد رابط و در ارتباط با شرکت 

 :اصلی این کاربران وظیفه

 نظارت بر درستی انجام روندها •

انجام کارهاي زیرساختی سیستم مالی نظیر ایجاد و انتخاب استانداردها، ایجاد و اعمال گروه بندي ها، ایجاد  •

 بخش ها و زیربخش هاي مجموعه و سایر کارهاي زیرساختی با توجه به روال مدیریتی مجموعه.

 برآورده ساختن نیازهاي جدید مجموعه.و منظور نگهداري و بهینه سازي  به نرم افزاريتعامل با شرکت  •
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 مدیران مجموعه
 .دسترسی در سیستم را دارا هستنداین افراد گسترده ترین سطح 

 به طور کلی قابلیت ایجاد، ویرایش و اجراي تمام اجزاي سیستم را دارا میباشند.

 

 کارکنان مجموعه
افرادي هستند که به نسبت پست شغلی و  وظایفی که به عهده آنهاست سطح مشخص کارکنان یا کارمندان مجموعه 

 و محدودي از دسترسی توسط مدیران مجموعه و سیستم به آنها تخصیص داده شده.

 

 شرکاي مجموعه
 ،شرکا افراد یا مجموعه هاي خارجی هستند که به هر طریقی با مجموعه در ارتباط میباشند (شریک، رقیب، زیرمجموعه

 مجموعه باالدست و ...)

 براي این دست از کاربران قابلیت هایی فراهم آمده که امکان ارتباط و همچنین آنالیز و انباشت اطالعات فراهم گردد.

 

 مشتریان یا کاربران مجموعه
غیر  خدمات به آنها میباشد و یا به طرق محصوالت یاارائه  ارتند از کسانی که مجموعه در حالاین دسته از کاربران عب

 مستقیم به مجموعه متصل بوده و از سرویس هاي آن بهره میجویند.
 

 سیستم مالیمعرفی اجزاي 
 و همچنین زیرمجموعه هاي آنهارا به قسم زیر میتوان نام برد: سیستم مالیاجزاي 

 زمینه اطالعاتی
ر زیر مجموعه هاي از طریق سای سیستم مالیتیبانی اطالعاتی یا به عبارتی دیگر پش سیستم مالیزمینه اطالعاتی 

ERP  اطالعات مورد نیاز خود چه در زمینه اطالعات کلی ازقبیل اطالعات افراد، چه  سیستم مالیمیباشد و درواقع

 سیاست ها وچه کنترل هاي مدیریتی و ... را از ارتباط با سیستم هاي مربوطه به دست می آورد.
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 مدیریت سیستم
 پروسه مدیریت کالس بندي حسابداري

 پروسه کنترل تراکنش

 

 مدیریت کل مجموعه
 پروسه تعریف حساب هاي مدیریتی

 پروسه هاي تعهدي، تجمیعی، تلفیقی و ...

 پروسه تلفیق و آنالیز مدیریتی

 مدیریت منابع
 پروسه تمهیدات بودجه

 پروسه فرموله سازي بودجه

 پروسه تخصیص منابع

 بودجهپروسه اجراي 

 پروسه مدیریت منابع

 

 مدیریت پرداخت
 پروسه نگهداري اطالعات گیرنده (دریافت کننده وجه)

 پروسه انباره پرداخت

 پروسه اجراي پرداخت

 پروسه پیگیري و تصدیق پرداخت

 

 مدیریت دریافت
 پروسه نگهداري اطالعات مشتري

 پروسه اسناد قابل وصول

 پروسه مدیریت بدهی و وام
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 پروسه وصول

 

 هنمدیریت هزی
 پروسه برپاکردن و انباشت هزینه

 پروسه تشخیص هزینه

 پروسه توزیع هزینه

 پروسه منابع توزیع شده و متمرکز

 گزارشگیري
 پروسه گزارشگیري جامع

 گزارشگیري خارجی

 گزارشگیري داخلی

 گزارشگیري سفارشی

 
  مالی سیستم ویژگی هاي تکنیکال

 موارد زیر را به طور خالصه میتوان نام برد: سیستم مالی ویژگی هاياز مهمترین 

 طراحی و معماري کلی
کل اساسی باتوجه ی تغییر شایداینامیک بوده و توان سیستم مالیمعماري کلی طراحی و بهتر است به نظر شرکت خبره 

حال آنکه بسیاري از سیستم هاي حاضر این ویژگی را پشتیبانی  .را دارا باشدبه نیاز و خواسته هر دسته از مخاطبان 

 نمیکنند.

 

 هماهنگی با سایر سیستم ها
و همچنین  ERPموثر و کاراي سیستم با سایر بخش هاي به هماهنگی و ارتباط  همانطور که در مستند اشاره شده است

با  فایل هاي خروجیباید ا تمام گزارشگیري ها . عالوه بر این هداشتتوجه ویژه اي  باید هاي دیگر ERPسیستم ها و 

 دهد.ج و متناسب در اختیار شما قرار انواع فرمت رای

 اهمیت باالیی دارد. یکپارچگیدر یک کالم 
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 ) Work Flow(روندکاري
داینامیک بوده و بوسیله تیم مدیریتی یا هر یک از کاربران که وظیفه مذکور را عهده  سیستم مالیروند کاري نیز در 

دار است، طراحی شده و در اختیار مجموعه قرار میگرد. الزم به ذکر است براي تمامی روال هاي مالی چندین روند کاري 

 .داشته باشددر سیستم وجود  باید به صورت پیش فرض نیز

 شرکت خبره مراجعه نمایید. BPMسب اطالعات بیشتر میتوانید به مستندات مربوط به در این زمینه براي ک

 پیام رسانی
ن ها تمامی شیوه هاي پیام رسانی از قبیل پیام هاي سیستمی، نوتیفیکشبه عقیده شرکت خبره در یک سیستم کارا 

یستم هاي س قابلیت فعال سازي ماژول هاي خارجی، از قبیل چنینو هم سیستم مالیو پیام هاي فردي در خود محیط 

 .شونددرنظر گرفته  پیجینگ، شبکه هاي اجتماعی و پیام رسانی، پیامک و ...

 

 مدیریت مستندات
تندات یریت و دسترسی به مساز روش هاي ترکیبی براي مد سیستم مالیبهتر است در زمینه مدیریت مستندات 

با روش هاي درختی یا موضوعی بر اساس بخش هاي مجموعه یا کاربران مجموعه به  جوید، شما میتوانیدبهره ب

د هاي معمول مانند عالوه بر پشتیبانی از مت سیستم مالیمستندات دسترسی داشته باشید، همچینین موتور جستجوي 

ام متون و تجو را در تمجستجو بر اساس تاریخ، عناوین، برچسب ها ، متصدیان و ... کلمه یا نمونه اطالعات مورد جس

 ردازد.پصورت مرحله اي به ارائه نتایج ببه  بسیار اندکیقسمت هاي غیرمعمول سیستم جستجو کرده و در مدت زمان 

 

 دسترسی اینترنت
 اساس سیستم بر روي بستر شبکه بوده (این شبکه میتواند اینترنت یا شبکه داخلی مجموعه باشد) و میتواندبهتر است 

تگاه ها براي تمامی کاربران همگام سازي و بروزرسانی گردد، با این حال اپلیکشن هاي آفالین براي در تمامی دس

آفالین  وانند از تمام امکانات سیستم به صورتوناگون در اختیار کاربران قرار گیرد که بوسیله آنها بتدیوایس هاي گ

 استفاده نموده و پس از اتصال به شبکه بروز و همگام گردند.
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 منیتا

امنیتی شرکت  به مستند خدمات گسترده بودن مباحث این قسمت تقاضا میشود در خصوص مسائل امنیتی ، به دلیل

 و باالخص بخش امنیت سیستم هاي تحت وب مطالعه گردد. رجوع شود خبره

 

 کارایی محاسباتی و عملکردي
 clientاز متدهاي  مالیسیستم در ساخت و توسعه بهتر است بر طبق سیاست هاي فنی شرکت خبره 

clustering  و پردازش موازي به وسعت باال در تمامی بخش هاي محاسباتی و عملکردي استفاده شده و بدین

 ، همچنین راهکارهاي افزایش منابع و تقسیم قدرت عملیاتی مناسبیشودوسیله سرعت و کارایی سیستم تضمین 

 .وددرنظر گرفته شجهت مواجهه با شرایط بحرانی و ترافیک اطالعاتی 
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