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های مالی و اقتصادِی ورودی، برای انعطاف هرچه بیشتر  ست که جریان اهمیت امور مالی به واسطۀ قدرتی

 نامند. می ها »قلب سازمان« دهند. به همین دلیل است که امور مالی را در سازمان ها می به مجموعه 

روز باشد، به مدیران  اگر عملیات حسابداری و نگهداری دفاتر مالی با دقت بیشتری انجام شود و همیشه به 
موقعی را در راستای پیشرفت سازمان و رسیدن به اهداف  کند که بتوانند تصمیمات درست و به کمک می 

لی و اقتصادی رخ داده، نحوۀ انعکاس سازمانی اتخاذ کنند. به همین دلیل است که فارغ از رویدادهای ما
 و ثبت این رویدادها در دفاتر مالی نیز از اهمیت باالیی برخودار است.

ای چند نفره در حوزۀ  محور است. به این معنی که حاصل کار مجموعهعملیات حسابداری، فرآیندی نتیجه 
از جانب مدیران ارشد و سهامداران  سازمانی  های درون و برون امور مالی سازمان، با خروجِی نهایی گزارش 

بندی، ثبت و تلخیص  ها روند طبقه است که سازمان   در پایان سال مالی سنجیده می شود؛ بنابراین ضروری 
اطالعات مالی در دفاتر را تا حد ممکن مکانیزه و خودکار نمایند تا از بروز اشتباهات کاربری در این فرآیند  

 جلوگیری شود. 

گیرند، ابزارهای کنترل داخلی گفته  سازی این اهداف مورد استفاده قرار می ابزارهایی که برای پیاده به  
 شود. می
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های مورد استفاده در اسناد حسابداری  حساب قابلیت کنترِل خالِف ماهیت بر روی کلیۀ  •
که در زمان صدور سند توسط حسابدار، اگر حساب/ تفصیلی با ماهیِت اشتباه انتخاب  طوریبه 

شد، سیستم به کاربر هشدار دهد و اجازه تایید و نهایی کردن آن ردیف از سند یا کل سند را  
 تعارض از بین برود.ندهد، تا زمانی که اصالح موارد اشتباه صادر گردد و 

های مرتبط، به این معنی که اگر تفصیلی برای  های تفصیلی و حساب برقراری ارتباط بین حساب •
شود، در سیستم بتوان محدودۀ مورد نظر را مشخص کرد تا کاربر  یک حساب خاص استفاده می

 نتواند تفصیل اشتباه را برای حساب غیرمرتبط انتخاب نماید. 

متفاوت اسناد ثبت شده با تأییدکنندگان متفاوت که برای کنترِل صحِت    ایجاد مراحل تأیید •
اطالعات از زوایای گوناگون و نظارت بر رعایت استانداردهای حسابداری و مدارک مثبتۀ  

 پیوست اسناد مالی ضروری است.

ایجاد قابلیت پیوست نسخ دیجیتالی مدارک مثبته اسناد مالی که در هر مرحله، منجر به پایش   •
 شود. تر می بهتر و کامل 

 صورت خودکار. فرض صدور اسناد مالی مختلف به استفاده از الگوهای پیش  •

های های مرتبط با سیستم مالی توسط تیم جلوگیری از ورود اطالعات موازی در سایر سیستم  •
کند اِعمال سالیق شخصی به حداقل برسد و از ثبت اطالعات مالی اشتباه  مختلف که کمک می 

 کند.تر مالی جلوگیری می در دفا

شده که در تولید اطالعاِت مالی تأثیر  های جاری سازمان به فرآیندهای کارشناسی تبدیل رویه  •
های مختلف  در حوزه  گذارند و منجر به تقسیم درست وظایف بین افراد موثر مستقیم می
 شوند. سازمان می 

تواند در پایان  ه بایگانی که برای مثال می مند آنها ب ای اسناد مالی و ارسال زمان نهایی کردن دوره  •
 شود.شده می هر هفته صورت بگیرد و باعث اطمینان از صحت تراز اسناد بایگانی

ای مختلف به کاربر که در هنگام ثبت اسناد استفاده از نماهای گوناگون و نمایش ترازهای لحظه  •
 شود. جلوگیری از بروز اشتباه کاربری می  مالی منجر به 

های ماتریسی و تجمیعی از کل دفاتر مالی، که در جهت پایش هرچه  د قابلیت اخذ گزارش ایجا •
 آید.بهتِر عملکرِد حسابداران در ثبت اسناد مالی به کار می 

روزۀ دانش حسابداری و بهینه شدن استانداردهای  با توجه به گسترش همه  در پایان الزم به ذکر است که  
ین برای کاهش خطاهای احتمالی در ثبت و ضبط اطالعات دفاتر مالی، مدیران  متداول این حوزه و همچن

روز  های جدید و به جز استفاده از تکنولوژیهای مختلف بخش عمومی و بخش خصوصی، راهی به مجموعه 
روزتر باشد، نتایج بهتری به دست  تر و به ها عمیقدر این زمینه ندارند و هرچه دانش آنها در این زمینه 
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