
 سیستم های اطالعاتی حسابداری
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 :نویسندگان
 دکتر مهدی مرادی

 (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
 نعیمه بیات





 :فصل سیزدهم
 

 و  چرخه مخارج؛ خرید
 های نقدی پرداخت
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 آشنایی با فعالیت های تجاری اساسی در چرخه مخارج1.

آشنایی با تصمیمات کلیدی الزم در چرخه مخارج و شناساایی االعااات ما رد زیااز   ات      2.
 اخذ این تصمیمات

آشنایی با مزایاای باه کاارییری فنااوری هاای زا ین باه مناا ر افازایو کاارایی و ا ربخ ای            3.
 فعالیت های چرخه مخارج

شناسایی ت دیدات امده مطرح در چرخه مخارج و ارائاه رو هاای کنلرلای مناسارا بارای      4.
 مقابله با این ت دیدات

 :پس از مطالعه این فصلا خ ازنده با مفاهیم ذیل آشنا می ش د
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سفارش مواد، 
ملزومات و 

 خدمات

دریافت مواد، 
ملزومات و 

 خدمات

تصویب 
صورتحساب های 
فروشندگان کاال و 

 خدمات

پرداخت های 
 نقدی
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اولین مرحله در چرخه مخارج ثبت سفارشات خرید توسط   
 .دایره مخارج است
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 کسری موجودی کاال•
 استفاده از سیستم ثبت دائمی موجودی کاال و سیستم های اطالعاتی یکپارچه–
 استفاده از فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی–

 خرید اقالم غیرضروری•
 استفاده از سیستم نگهداری دائمی حساب موجودی کاال–
 رسیدگی و بازبینی سفارش خرید توسط سرپرست هر بخش–
 محدود کردن دسترسی به فرم های سفید سفارش خرید–
 طراحی فرم ها با سریال چاپی–
 انجام متمرکز سفارشات خرید–
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 خرید کاال به قیمت باال•
 استفاده از فهرست قیمت–
 برگزاری مناقصه–
 بررسی دقیق سفارش های خرید–
 بودجه بندی مناسب–

 خرید کاال با کیفیت پایین•
 خرید از فروشندگان مصوب–
 بررسی سفارش های خرید و تجزیه و تحلیل عملکرد فروشندگان–
 ISO 9000ملزم کردن فروشندگان برای ارائه تاییدیه های کیفیت مانند –
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 خرید کاال از فروشندگان غیرمجاز•
 محدود کردن دسترسی به لیست فروشندگان–
 انجام تغییرات با موافقت مسئولیت ارشد سازمان–
 نظارت بر عملکرد فروشندگان–

 دریافت رشوه توسط ماموران خرید•
 الزامی کردن امضا بیانیه تضاد منافع توسط ماموران خرید–
 آموزش کارمندان–
 چرخش شغلی و مرخصی های اجباری–
 حسابرسی فروشندگان–
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دایره رسید کاال وظیفه دارد که کاالهای رسیده را با سفارش های 
خریدی که از مرحله قبل دریافطت کطرده بطودط مقابدطت داده و     
چنان چه محموله رسیده همان محموله کاالهای درخواستی بوده 
باشدط پس از شمارش دقیق اجازه ورود آن ها را بطه اببطار دطادر    

 .کند
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 دریافت کاالی سفارش داده نشده•

 پذیرش و دریافت محموله به شرط وجود برگ سفارش خرید–

 اشتباه در شمارش کاالها•
 خالی بودن ستون تعداد برای ملزم کردن کارمندان به سفارش دقیق−

 مسئول دانستن کارمندان برای کشف هرگونه مغایرت−

 RFIDاستفاده از فن آوری بارکد و تکنولوژی −

 استفاده از سستم های اطالعاتی یکپارچه−
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 سرقت موجودی کاال•
 تفکیک وظایف دریافت کاال و حفاظت از کاال–

 کنترل دسترسی به انبار–

 مستندسازی دقیق تمامی نقل و انتقاالت–

 RFIDاستفاده از برچسب های –

 شمارش ادواری موجودی کاال –



هدف ادلی دایره حساب های پرداختنطی توطویو و مزطاز    
کردن پرداخت برای کاالهایی است که واقعطا  سطفارش داده   

 .  شده و به دورت واقعی دریافت شده ابد
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 اشتباه در صورتحساب های فروشندگان•
 کنترل دوباره صورتحساب های فروشندگان–

 مقایسه صورتحساب های فروش با سفارش های خرید و گزارش رسید کاال–

 اشتباه در ثبت صورتحساب های پرداخت شده•
 استفاده از کنترل های ویرایشی و کنترل های اعتبار داده ها₋

 تطبیق مانده معین حساب های پرداختنی با مانده در دفاتر کل₋

 استفاده از سیستم های اطالعاتی یکپارچه₋



آخرین فعالیت چرخه پردازش رویدادهای خریطدط پرداخطت   
ایطن فعالیطت توسط     .بهای دورتحساب های فطروش اسطت  

دندوق دار که مستدیما  زیر بظر رئیس حسطابداری فعالیطت   
 .می کندط دورت می گیرد
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 پرداخت دوباره یک صورتحساب•
 تصویب صورتحساب متکی به بسته اسناد–

 پرداخت بر اساس نسخه اصلی صورتحساب فروشنده–

 باطل نمودن صورتحساب های پرداخت شده–

 انجام خودکار مراحل پرداخت صورتحساب–

 عدم استفاده از تخفیفات نقدی–
 تهیه بودجه های جریان نقدینگی–

 پیگیری تاریخ سررسید صورتحساب ها–
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 اختالس وجوه نقد•
 ایجاد امنیت فیزیکی برای چک های سفید و چک های امضا شده؛ –
 حسابرسی دوره ای برای تمام چک های استفاده شده توسط صندوق دار؛–
 کنترل دسترسی به ترمینال های انتقال الکترونیکی وجوه؛–
 استفاده از رایانه ها و جستجوگرهای امن برای انجام عملیات بانکداری الکترونیکی؛–
 تنظیم یک آیین نامه و فرآیند مشخص برای نوشتن چک ها ؛–
 الزام وجود دو امضا برای چک هایی با مبالغ بیشتر از یک مقدار مشخص؛–
 تهیه صورت مغایرت بانکی توسط شخص ثالثی که در فرآیند دریافت و پرداخت نقشی ندارد؛–
 محدودیت دسترسی به فایل های داده ای فروشندگان؛–
 محدودیت تعداد کارمندانی که توانایی ایجاد ثبت حساب های فروشندگان را دارند؛–
 استفاده از تنخواه وجوه نقد؛–
 .حسابرسی سر زده وجوه تنخواه گردان–
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 نامعتبر داده های اصلی نادرست یا•
 استفاه از کنترل های ویرایشی و سایر روش های کنترل اعتبار داده ها–

 کنترل دسترسی به اطالعات–

 استفاده از کلمات عبور و رمزنگاری داده ها–

 بازبینی تغییرات ایجاد شده در داده ها–

 افشای غیرمجاز اطالعات حساس–
 ایجاد و برقراری کنترل های دسترسی–

 رمزنگاری داده های حساس–
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 از بین رفتن یا تخریب داده ها•
 کنترل دسترسی به اطالعات–

 پشتیبان گیری منظم از فایل ها–

 طرح های بازیابی خرابی سیستم–

 عملکرد ضعیف–
 تهیه و بررسی گزارش های عملکرد بخش های مختلف–
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