طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھوﺷﻣﻧد اطﻼﻋﺎت اﻧواع ﺣﺳﺎﺑداری ھﺎی ﭘرﮐﺎرﺑرد
 ﺑﺧش ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادھﺎاﻟف( ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادھﺎی دوﻟﺗﯽ
ﭼرا ﻟزوﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗراردادھﺎی دوﻟﺗﯽ را طراﺣﯽ و اﯾﺟﺎد ﮐرد؟
ﺣﺟم ,ﺗﻌدد ,ﺗﻧوع و ﺗراﮐم اﻧواع ﻗراردادھﺎی ﻣﻘﺎطﻊ ﮐﺎری ,ﺗدارﮐﺎت ,ﻣﺷﺎوره ای  ...در ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﺑودﺟﮫ ھﺎی
ﮐﻼن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ازﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ )درآﻣد ﻣﻠﯽ ,اﺳﺗﻘراض ھﺎ  ,ﺑدھﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و (...ھﺳﺗﻧد .ازﯾﮏ
ﺳو و ﻟزوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑردی و ﻣدﯾرﯾﺗﯽ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﺷﺎره ﺷده )و اﻟﺑﺗﮫ اﻋﻣﺎل ﻧظﺎرت ھﺎی ﻣوﺛر و ﺟﺎﻣﻊ ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺟﮭت ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺣﯾف و ﻣﯾل ﺷدن ﻣﻧﺎﺑﻊ ارزﺷﻣﻧد ﻣﺎﻟﯽ ,ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ھﺎ  (....ازﺳوی دﯾﮕر  ,ﺿرورت اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادھﺎ را آﺷﮑﺎرا ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادھﺎ ,ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻋواﻣل ﺗوﻟﯾد ﺑﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادھﺎ  ,ﻣﻧﺑﻊ ﺟﺎﻣﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎرﺳودﻣﻧدی را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﻓراﯾﻧد ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﭘروژه ھﺎ ,
ﻣدﯾرﯾت ھزﯾﻧﮫ ,ﮐﻧﺗرل ھزﯾﻧﮫ و ﺳﺎﯾر ﺑﺧش ھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺗﺟﺎری ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادھﺎ  ,ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل اﺗﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ازطرﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣدﯾرﯾﺗﯽ
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷود.
ب( ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادھﺎی ﺗﺟﺎری ﻏﯾردوﻟﺗﯽ
ﻏﯾراز ﻗراردادھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺣض ,ﺳﺎﯾراﻧواع ﻗراردادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﺳﺎﺑداری ﮐﺎرآﻣد ﻧﯾﺎز دارﻧد ,ﻋﺑﺎرت اﺳت از
-

ﻗراردادھﺎ ﺑﺎ ﺳﻘف ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺛﺎﺑت دارای ﺷرط ارزﯾﺎﺑﯽ وﺗﻌﯾﯾن ﻣﺟدد ﻗﯾﻣت ) ﻗﺎﺑل ﺗﺳری ﺑﮫ زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ (.
ﻗراردادھﺎی اﻧﮕﯾزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺷوﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﺛﺎﺑت )(Fixed Price Incentive Contracts
ﻗراردادھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺣض), (FINANCE
ﻗراردادھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﮐب )ﻧظﯾر  EPCFدرﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ  ,اﻧواع ﻗراردادھﺎی ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ
و دوﻟﺗﯽ PPP/
ﻗراردادھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری

ﻗﯾد طراﺣﯽ و اﺟرای ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺗﺟﺎری در ﮐﻠﯾﮫ ﻗراردادھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ,ﺷرط
ﻣﯽ ﮔردد.
اﯾن ﻗﯾد ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
•

ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری )ﻗراردادی( ﭼﯾﺳت؟

•

ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺣﺳﺎﺑداری ﮐدام اﺳت ؟

•

ﺿواﺑط وﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟

•

ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﻌدﯾل ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﺑﺎﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺻورت ﮔﯾرد؟

•

ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادی ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐداﻣﯾﮏ از طرﻓﯾن ﻗراردادی طراﺣﯽ ,ﺗدوﯾن و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود و ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﺎرﻓرﻣﺎ
در ﻓراﯾﻧد طراﺣﯽ ,ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻘرار ﺳﯾﺳﺗم ﻣذﮐور ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.

ﺧﺻﺎﯾص ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول

ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺑﺎﺷت ﺷوﻧده )ﯾﻌﻧﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﯽ دوره ﻗرارداد ﺑواﺳطﮫ اﺟرای
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺷروﺣﮫ در ﺷرح ﮐﺎر ﻗرارداد ,روی ھم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود (,وﻓﻖ ﻣﻔﺎدﯾﮏ ﻗرارداد دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺳطوح ﯾﺎ ﻻﯾﮫ ھﺎی
ﺗﻌرﯾف ﺷده ﻣﺷﺧﺻﯽ  ,ﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮔردد .آﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﯾد :
•

ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ اﺻول ﺣﺳﺎﺑداری ﻋﻣوﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده )ﯾﺎ راﯾﺞ( ﻋﻣل ﮐﻧد.

•

ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ازھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم را ﻣﯾﺳرﺳﺎزد.

•

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺑﺎﺷت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم را طﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗرارداد ﻣﻣﮑن ﻧﻣﺎﯾد.

•

روش ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای ﺗﺧﺻﯾص ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم اراﺋﮫ دھد.

•

اﻧﺑﺎﺷت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را طﺑﻖ ﮐﻧﺗرل دﻓﺗرﮐل )  (the general ledger controlاﻧﺟﺎم دھد.

•

ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت زﻣﺎﻧﯽ ) (timekeepingرا ﮐﮫ ﮐﺎر ﭘرﺳﻧل ﺑراﺳﺎس اھداف ھزﯾﻧﮫ ) (cost objectivesﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾد,
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧد.

•

ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم را ﺑﮫ اھداف ھزﯾﻧﮫ ﺗﺧﺻﯾص دھد ,اراﺋﮫ ﮐﻧد.

•

ﺗﻌﯾﯾن دوره ای ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻧظور ﺷده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﯾﮏ ﻗرارداد را ازطرﯾﻖ ﺛﺑت ھﺎی ﻣﻌﻣول دﻓﺎﺗر)ﺣداﻗل ﺑطورﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ(
ﻣﻘدور ﺳﺎزد).ﺑوﯾژه  ,ﺟﮭت ﺻدور ﺻورت وﺿﻌﯾت ھﺎ  ,ﺑررﺳﯽ ھﺎ و اﺧذ ﺗﺎﺋﯾد ھﺎ(

•

ﻗﻠم/اﻗﻼم ﭘوﺷش داده ﻧﺷده )ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷده =  (exclusionازھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻧظور ﺷده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرطﺑﻖ
ﻣﻔﺎد ﻗرارداد ﻣﺟﺎز ﺑﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ اﯾد,ﻣﺷﺧص ﺳﺎزد.

•

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ راﺑرطﺑﻖ اﻗﻼم و آﺣﺎد/ﻣﻘﺎدﯾرﻗراردادی )ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﺳب ﺿرورت ﻗراردادی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد, (.
ﻣﯾﺳرﺳﺎزد.

•

ﺗﻔﮑﯾﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻗﺑل از ﺗوﻟﯾد ازھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾدی را ﺑدرﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھد.

ﻣﻔروﺿﺎت ﮐﻠﯾدی در طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادی
ﺑرطﺑﻖ اﺻول ﺣﺳﺎﺑداری ﻋﻣوﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده درﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ  ,در ﻓراﯾﻧد طراﺣﯽ و ﺗدوﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادی ,
ﻣﻔروﺿﺎت اوﻟﯾﮫ ﺑﺷرح زﯾر ﻣدﻧظر ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد:


ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺳﺎزی )درﺑﺧش اﺟراﯾﯽ ﻗرارداد ( و اﺳﺗﮭﻼک ) درﺑﺧش ﺑﮭره ﺑرداری و ﺗوﻟﯾد (



ﭘﺎﯾﮫ ﻧﻘدی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت  ).اﻣﺎ درﻗراردادھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎده ﯾﺎ ﻣرﮐب و ﻗراردادھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺧﺗﻠف ,
ﻧﮕﮭداری ﻣﻌﯾن ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی ,اﺳﻧﺎد ﭘرداﺧﺗﻧﯽ و ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﮭت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و اﻋﻣﺎل ﻧرخ ﺑﮭره ,ﻧرخ
ﺳود  ,ﮐﺎرﻣزد ھﺎ و  ,...ﺿرورت دارد(.



ﺗﻌرﯾف ﮐردن دوره ﺣﺳﺎﺑداری



ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻌﮭدی



اﺻل ﺗطﺎﺑﻖ



ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ,ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﺳﺎﺧﺗﺎر رﯾز آﻧﮭﺎ)(WBS
,روش ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻣورد ﺗواﻓﻖ  ,طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻗراردادی و ﺳﺎﺧﺗﺎر رﯾز اﻧﮭﺎ ) ,(CBSﺷروط ﻣﺎﻟﯽ ﻗرارداد.

دراﯾن راﺳﺗﺎ ,ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﺳط ﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺟزای ﮐﻠﯾدی در ﻓراﯾﻧد طراﺣﯽ و اﺳﺗﻘرار ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادی
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ,ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت دارد.
ﻧﻣودارﺣﺳﺎب ھﺎ ,ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺣﺳﺎب ھﺎ )اﺻﻠﯽ و ﻣﻌﯾن ھﺎی آﻧﮭﺎ( اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﻠﯽ دﻓﺗر ﮐل را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد.

ﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺻورت
-

اﺷﺗراﮐﯽ ﺗوﺳط طرﻓﯾن ﯾﮏ ﻗرارداد,
ﻣطﺎﺑﻖ دﺳﺗورات ﮐﺎرﻓرﻣﺎ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری وی و ﯾﺎ
ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘل ﺗوﺳط ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود اﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎس ﺣﺳﺎﺑداری ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن

طراﺣﯽ ﺷود .
درﺣﺎﻟت اﺧﯾر  ,ﺷرﮐت ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎری )ﯾﺎھرﯾﮏ ازﺷرﮐﺎء در ﻗراردادھﺎی ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﻧظﯾرﺟوﯾﻧت وﻧﭼرھﺎ( ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑر روی ﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺧروﺟﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ) (EXTERNAL INTEGRATED CHART OF ACCOUNTSﮐﮫ داده
ھﺎی آن ازطرﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎی واﺳطﮫ از ﻧﻣودار داﺧﻠﯽ ) (INTERNAL CHART OF ACCOUNTSﺷرﮐت ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎری
اﺧذ ﻣﯽ ﺷود ,ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
طراﺣﯽ ﻧﻣودارﺣﺳﺎب ھﺎ ,ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ روش ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ,دارد .ﺑرای ﻣﺛﺎل  ,ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از روش ھﺎی ﺳﺎده ھزﯾﻧﮫ
ﯾﺎﺑﯽ ﻧظﯾر روش ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.ﺗﻌرﯾف ﺣﺳﺎب ھﺎی اﺻﻠﯽ )وﻣﻌﯾن ھﺎی آﻧﮭﺎ ( ﺑراﺳﺎس ﻓﮭرﺳت ﺟﺎﻣﻊ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺻﻠﯽ ) وﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓرﻋﯽ آﻧﮭﺎ درﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف( ﺑﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺳرﻣﯽ ﮔردد.دراﯾن ﺣﺎﻟت ,ھرﺣﺳﺎب ,درواﻗﻊ ﯾﮏ
ﻣرﮐز ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺷﻣﺎرﻣﯽ رود.۱
درھرﺻورت ,اطﻼﻋﺎت ذﺧﯾره ﺷده ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎ )ﺑوﯾژه ازﺟﻧﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎری اراﺋﮫ ﺷده ﺑرای ﻧﻣودارﻣزﺑور(
درﻓراﯾﻧد ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی و اﻋﻣﺎل اﺻول ﺣﺳﺎﺑداری ﻣدﯾرﯾت ازدﯾدﮔﺎه ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن ﻗرارداد  ,اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارد.
ﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎ در ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﻗراری دﻓﺎﺗر ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗراردادی و ﺳﺎﺧﺗﺎر آﻧﮭﺎ )دﻓﺗرﮐل ,دﻓﺎﺗرروزﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ و
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ  ,دﻓﺎﺗر ﻣﻌﯾن  (...,ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ دارد .درﻗﺎﻟب ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﺣﺳﺎﺑداری اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧواه ﺑﺻورت
ﻣﺎژوﻟﯽ و ﺧواه ﺑﺻورت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ  ,ﻣﺣور اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﺣﺳﺎﺑداری و ﻣﺎﻟﯽ ﺑر ﺣول ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل و
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﺷود.

رﻣزﮔذاری)ﮐدﯾﻧﮓ( ﺣﺳﺎب ھﺎ

۲

ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻋددی ﺑرای اﺟزای اﺻﻠﯽ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾرات آن در ﻣﻘﺎطﻊ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺷﺧص ﮔزارش داده ﺷود.
ﻣﺛﺎل ﻧﻣوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر رﻗﻣﯽ )ﻋددی (Number structure/ﺣﺳﺎب
ﺳری  – ۱۰۰داراﯾﯽ ھﺎ
ﺳری  – ۲۰۰ﺑدھﯽ ھﺎ
ﺳری  – ۳۰۰آورده
ﺳری  – ۴۰۰درآﻣد
ﺳری  – ۵۰۰ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم )ﻣواد ﻣﺳﺗﻘﯾم,ﮐﺎرﻣﺳﺗﻘﯾم(
ﺳری  -۶۰۰ﻣﺧزن ھﺎی واﺳطﮫ ھزﯾﻧﮫ ) (Intermediate Cost Pools
ﺳری  -۷۰۰ﻣﺧزن ھﺎی ھزﯾﻧﮫ ﺳرﺑﺎر)ﻣﮭﻧدﺳﯽ ,ﺳﺎﺧت(
 - ۱ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم روش ھﺎ ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ  ,ﺳﺎﺧﺗﺎررﯾزﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ (ﺳﺎﺧﺗﺎرزﯾر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ,ﺳﺎﺧﺗﺎر رﯾز ھزﯾﻧﮫ ھﺎ,
ﻧﺣوه و ﻓراﯾﻧد ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑرﻣﺑﻧﺎی اﺳﻧﺎد ﻣذﮐور وﺳﺎﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﯾﺎن ﻣﻘوﻟﮫ ﺑﮫ ﮐﺗﺎب " روش ھﺎي ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ راﯾﺞ

درﺣﺳﺎﺑداري ھﺎي ﻧﻔت  ،ﻗراردادھﺎي ھﯾدروﻛرﺑﻧﻲ و ﭘروژه ھﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺗﻲ ﺻﻧﻌت ﻧﻔت /اﻧﺗﺷﺎر ﺑﺣﺟت,ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 - ۲ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ و اﺷﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐدﯾﻧﮓ ﯾﺎ رﻣزﮔذاری ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ ﺑﺎﻻ ,ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.

ﺳری  -۸۰۰ﻣﺧزن ھﺎی ھزﯾﻧﮫ اداری,ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و...
ﺳری  -۹۰۰ﺳﺎﯾردرآﻣدھﺎ/ﺳﺎﯾرﻣﺧﺎرج
 ۵۰۰-۰۱ﮐﺎرﻣﺳﺗﻘﯾم
 ۵۰۰-۰۲ﻣواد ﻣﺳﺗﻘﯾم
 ۵۰۰-۰۳ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم
 ۵۰۰-۰۴ﺳﺎﯾرھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻣﺛﺎل ﻧﻣوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم)ﻣﺧزن ھﺎی ھزﯾﻧﮫ(
 ۶۰۱-۰۰ﻣزاﯾﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ )(Fringe Benefits
 ۶۰۱-۰۱ﺗﻌطﯾﻼت
 ۶۰۲-۰۰ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺷﺗﻐﺎل )(Occupancy Costs
 ۶۰۲-۰۱ھزﯾﻧﮫ اﺟﺎره
 ۷۰۱-۰۰ﺳرﺑﺎرﻣﮭﻧدﺳﯽ
 ۷۰۱-۰۱ﮐﺎرﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
 ۸۰۱-۰۰ﻣﺧﺎرج ﻋﻣوﻣﯽ واداری
 ۸۰۱-۰۱ﺧدﻣﺎت ﺣﺳﺎﺑداری

دﺳﺗورﻋﻣل ھﺎی ﮐﻠﯾدی در طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادی
-

ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
روﯾﮫ و دﺳﺗورﻋﻣل ﺑﺳط دادن ﻧﻣودارﺣﺳﺎب ھﺎ

•

ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻋددی ﺣﺳﺎب

•

ﺗﻌرﯾف ﻧوع ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺧرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب وارد ﻣﯽ ﺷود.

•

ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺟدﯾد  ,ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮔردد؟

•

ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳﺋول اﺻﻼح ﻧﻣودارﺣﺳﺎب ھﺎ

•

دﺳﺗورﻋﻣل ﻓراﯾﻧد ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھوﯾت و اﻧﺑﺎﺷت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم وﻓﻖ ﻣﻔﺎد ﻗرارداد

دﻓﺗر ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎر )(Job Cost Ledger
•

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﯾد ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﭘروژه ,ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم را ﺑر اﺳﺎس ﻋﻧﺻر ھزﯾﻧﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

•

دﻓﺗر ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ﮐﻧﺗرل ﺗطﺑﯾﻖ داده ﺷود )ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺳﺗﻘﯾم,ﻣواد ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾره(

•

اﻋداد ﻣﺟزا ﺑرای ھرﭘروژه ﺗﺧﺻﯾص داده ﺷود.

روش ﻣﻧطﻘﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑرای ﺗﺧﺻﯾص ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧرخ ھزﯾﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم

•

•

ﺑﺳط دادن ﯾﮏ ﻣدل ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧرخ ھﺎی ھزﯾﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
•

ﻣﺗﺻل ﺷدن ﺑﮫ) ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ( ﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎ ﻣوﺟود

•

ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺧزن ھﺎی ھزﯾﻧﮫ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ,ﻧﻣﺎﯾش دھﯾد.

•

ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺧﺻﯾص را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد,ﻧﻣﺎﯾش دھﯾد.

•

ﺑﮫ ازای ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺗﻌدﯾل اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.

دﺳﺗورﻋﻣل و روﯾﮫ ﺑ ﺳط دادن ﻧرخ ھﺎی ھزﯾﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
•

ﺗﻌرﯾف ﺷرﮐت ازھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺳﺗﻧد ﺷود.

•

ﻣﺧزن ھﺎی ھزﯾﻧﮫ ھﺎی واﺳطﮫ ای ) (Intermediate Costs Poolsﻧظﯾر ﺣﻣل و ﻧﻘل,ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی  ,ﺑﯾﻣﮫ ,
اﻧﺑﺎر داری و ﻏﯾره ﻣﺳﺗﻧد ﺷود.

•

ﻣﺧزن ھﺎی ھزﯾﻧﮫ و ﻧوع ﺧرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎزن ھزﯾﻧﮫ وارد ﻣﯽ ﺷود  ,ﻣﺳﺗﻧد ﮔردد.

•

ﺗرﮐﯾب ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺧﺻﯾص ﺑرای ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ,ﻣﺳﺗﻧد ﺷود.

اﻧﺑﺎﺷت ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل دﻓﺗر ﮐل

دﻓﺎﺗر ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ھﺎی
ﻣﺳﺗﻘﯾم در دﻓﺗرﮐل ﺗطﺑﯾﻖ داده ﺷود.

دﻓﺎﺗرﻣﻌﯾن ﺣﺳﺎب ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﺳﺎب
ھﺎی ﮐﻧﺗرل دﻓﺗرﮐل ﺗطﺑﯾﻖ داده
ﺷود.

ﻣﺧزن ھﺎی ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ھﺎی
ھزﯾﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم در دﻓﺗر ﮐل ﺗطﺑﯾﻖ داده
ﺷود
ﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﭘرﺳﻧل را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اھداف ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗﻠم ﻣﺗﻣﺎز در طراﺣﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری:
ﮐﺎرﻣﻌﻣوﻻ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺣرک ھزﯾﻧﮫ ) (COST DRIVERدر اﮐﺛرﻗراردادھﺎ اﺳت.
ﺗﻌﯾﯾن و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﻧظورﮐردن ﻣﺧﺎرج ﮐﺎر,ﯾﮑﯽ از رﯾﺳﮏ ھﺎی ﭘراھﻣﯾت درﺗﺧﻠﻔﺎت )و ﮐﻼھﺑرداری ھﺎی( ﻗراردادی اﺳت.
وارد ﺳﺎزی ﻣﺧﺎرج ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از رﯾﺳﮏ ھﺎی ﭘراھﻣﯾت را در ﭘوﺷش ﺧطﺎھﺎ /اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﭘرﺳﻧل ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد..
ﻋﻧﺎﺻرﻣﮭم در طراﺣﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت زﻣﺎن)ﮐﺎر(
ﮐﺎرت زﻣﺎن ﻧﻣﺎ/ﮐﺎرت ﺳﺎﻋﺗﯽ )ﺑﺻورت ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ (
روﯾﮫ و دﺳﺗورﻋﻣل ﺛﺑت زﻣﺎن ﮐﺎر
آﻣوزش ﭘرﺳﻧل
ﮐﺎرت زﻣﺎن ﻧﻣﺎ /ﮐﺎرت ﺳﺎﻋﺗﯽ )ﮐﺎﻏذی(
•

ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭼﺎﭘﯽ ﺑرای ھرﻧﻔر درﯾﮏ دوره

•

ﭘرﺳﻧل ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎرت زﻣﺎن ﻧﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.

•

ﭘرﺳﻧل ﮐﺎرت ھﺎی ﻣذﮐور را ﺟﮭت ﺛﺑت اوﻗﺎت ﮐﺎر ﺧود ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرارﻣﯽ دھﻧد.

•

ﮐﺎرت زﻣﺎن ﻧﻣﺎ ازﻗﺑل ﺑر اﺳﺎس ﮐد ﭘروژه ,ﺗوﺳط ﺷﺧص  /اﺷﺧﺎص ﻣﭼﺎز ,ﮐد ﮔذاری ﻣﯽ ﮔردد.

•

ﭘرﺳﻧل زﻣﺎن ﮐﺎر ﺧود را ﺑطور روزاﻧﮫ ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

•

اﻣﮑﺎن ﺗﺻﺣﯾﺢ رﮐوردھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﭘرﺳﻧل درﺧﺻوص ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎت ,زﻣﺎن ھﺎی ورود و ﺧروج
و ﻏﯾره وﺟودارد.

•

ﭘرﺳﻧل و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﮐﺎرت ھﺎی ﻣزﺑور را ﺑرطﺑﻖ دﺳﺗورﻋﻣل ھﺎ ,ﺑررﺳﯽ ھﺎ و ﺗﺎﺋﯾد درﺳﺗﯽ ﻣﺣﺗوای اﻧﮭﺎ ,اﻣﺿﺎء ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.

ﮐﺎرت زﻣﺎن ﻧﻣﺎ )اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ(
•

ﺳﯾﺳﺗم ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ زﻣﺎن ﻧﻣﺎ ﺑرای ﺛﺑت ﮐردن ھر دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.

•

ھرﮐﺎرﻣﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎدرﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﺑرﮔﮫ زﻣﺎن ﻧﻣﺎی ﺧود ورود ﮐﻧد.

•

وﻗﺗﯽ زﻣﺎن ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧد ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود,او ﺻرﻓﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮐﺎرت زﻣﺎن ﻧﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.

•

ﺑرﮔﮫ زﻣﺎن ﻧﻣﺎ ﺻرﻓﺎ درﻣﻘﺎﺑل ﮐدھﺎی ﻣﺟﺎز ﭘروژه ﻣﺟﺎزﻣﯽ ﺷود.

•

ﭘرﺳﻧل زﻣﺎن ﺧود را ﺑطور روزاﻧﮫ ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

•

ھرﺗﺻﺣﯾﺢ ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ,ﻋﻠت ﺗﻐﯾﯾر و ﺷﺧص ﺗﻐﯾﯾر دھﻧده ,ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم رد ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔردد.

•

ﭘرﺳﻧل ﺑرﮔﮫ ھﺎی زﻣﺎن ﻧﻣﺎ را ﺑطور اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻣﺿﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و زﻣﺎن ﺗﺎﺋﯾد ﺷده ,ﺛﺑت ﻣﯽ ﮔردد.

•

ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺑرﮔﮫ ھﺎی زﻣﺎن ﻧﻣﺎ را اﻣﺿﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺑرﮔﮫ زﻣﺎن ﻧﻣﺎ ی ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را اﻋﻣﺎل
ﮐﻧﻧد.

روﯾﮫ و دﺳﺗورﻋﻣل ﺑرای ﺛﺑت زﻣﺎن)ﮐﺎر(
•

دﺳﺗورﻋﻣل ﺛﺑت زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑرای ﺷرﮐت ﻣﺳﺗﻧد ﮔردد.

•

ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرﮔﮫ ھﺎی زﻣﺎن ﻧﻣﺎ ﻣﮑﺗوب ﺷود.

•

ﻓراﯾﻧد ﺗﺻﺣﯾﺢ ﯾﺎ اﺻﻼح ﺧطﺎھﺎ در ﺑرﮔﮫ ھﺎ ی ﻣزﺑور ﺗﺷرﯾﺢ ﺷود.

•

ﻣدت زﻣﺎن ﺗﮑﻣﯾل ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﺷود.

•

دﺳﺗورﻋﻣل ﺗﮑﻣﯾل و ارﺳﺎل ﺑرﮔﮫ ھﺎی زﻣﺎن ﻧﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷود.

•

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧد در ﻗﺑﺎل ﺗﮭﯾﮫ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرﮔﮫ ھﺎی زﻣﺎن ﻧﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﺷود.

•

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﮭﯾﮫ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﻣزﺑور ﺗﻌرﯾف ﺷود.

آﻣوزش ﭘرﺳﻧل
•

ﮐﻠﯾﮫ ﭘرﺳﻧل ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ازروﯾﮫ و دﺳﺗورﻋﻣل ﺷرﮐت را درﻣﺣل ﮐﺎر درددﺳﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

•

آﺷﻧﺎ ﺳﺎزی ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎ روﯾﮫ ھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺳﺗﻠزم آﻣوزش ﺑوﯾژه ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺟدﯾد اﺳت.

•

ﯾﺎدآوری و آﻣوزش ھﺎی ﻓﺻﻠﯽ دراﯾن ﺧﺻوص ﺣﺎﺋﯾز اھﻣﯾت اﺳت.

•

اﻋﻣﺎل ﮐﻧﺗرل و اﻧﺟﺎم ﺑررﺳﯽ ھﺎی دوره ای ﺿروری اﺳت.

ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم را ﺑﮫ اھداف ھزﯾﻧﮫ ای وارد ﻣﯽ ﮐﻧد.
•

ﮐﺎررا ﺑراﺳﺎس ﺑرﮔﮫ ھﺎی زﻣﺎن ﻧﻣﺎ ﺑرای دوره ﭘﯾرول ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯽ دھد.

•

ﻣﺧﺎرج زﻣﺎن را ﺑﺎ ﺑرﮔﮫ ھﺎی زﻣﺎن ﻧﻣﺎی اﻓراد ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽ دھد.

•

ﭘﯾرول ﺗﺧﺻﯾص داده ﺷده و ﺑﺎ ﻣﺧﺎرج ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘرﺳﻧل ﺗطﺑﯾﻖ داده ﻣﯽ ﺷود.

•

ﻣﺧﺎرج ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘرﺳﻧل ﺑراﺳﺎس ﭘروژه ھﺎ ﺑﺻورت ﺟزﯾﯽ ﺗرﺗﺧﺻﯾص داده ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﻌﯾﯾن دوره ای ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ی ﻣﻧظور ﺷده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﯾﮏ ﻗرارداد ازطرﯾﻖ ﺛﺑت ھﺎی ﻣﻌﻣول در دﻓﺎﺗر
ﻣﺧﺎرج و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را دردﻓﺎﺗر ﺣﺳﺎب ھﺎ ,ﺣداﻗل ﺑطور ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ,ﺛﺑت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء )ﯾﺎ ﭘوﺷش داده ﻧﺷده ( ﻣﻧظور ﺷده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ را ﮐﮫ وﻓﻖ ﻣﻔﺎد ﻗرارداد ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد,ﺧﺎرج
ﻧﻣﺎﺋﯾد.
•

ﺣﺳﺎب ھﺎی وﯾژه)اﻗﻼم( ﻏﯾرﻣﺟﺎز را در ﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎ داﯾر ﻧﻣﺎﺋﯾد

•

روﯾﮫ و دﺳﺗورﻋﻣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑداری ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎﺋزﺷﻣرده ﻧﺷده )ﯾﺎ ﭘوﺷش داده ﻧﺷده( ﺗﻧظﯾم ﮔردد.

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﭘرﺳﻧل اراﺋﮫ ﺷود.

ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺟﺎﺋز ﺷﻣرده ﻧﺷده ) (Unallowable Accountsدرﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎ را ﺑطور روﺷن داﯾرﻧﻣﺎﺋﯾد.
روﯾﮫ و دﺳﺗورﻋﻣل ﺣﺳﺎﺑداری ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎﺋزﺷﻣرده ﻧﺷده را اراﺋﮫ ک
•

ھزﯾﻧﮫ ﺟﺎﺋز ﺷﻣرده ﻧﺷده را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد.

•

ھزﯾﻧﮫ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠم ﺟﺎﺋزﺷﻣرده ﻧﺷده  ,ﺗﻌرﯾف ﮔردد.

•

ھزﯾﻧﮫ ﺟﺎﺋزﻧﺷده ﻗطﻌﯽ را درﻧﻣودار ﺣﺳﺎب ھﺎ ,داﯾرﮐﻧﯾد.

•

ﻓراﯾﻧد ﺣﺳﺎﺑداری ھزﯾﻧﮫ ﺟﺎﺋزﺷﻣرده ﻧﺷده ی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﻌرﯾف ﺷود.

•

ﻧﻣودارھﺎی ﻓراﯾﻧد ی ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎﺋزﺷﻣرده ﻧﺷده را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑر طﺑﻖ ﻓﮭﺎرس اﻗﻼم ,ﻣﻘﺎدﯾر وآﺣﺎد ﺑﮭﺎی ﻗرارداد)ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﺳب ﻗرارداد ﺿروری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد(.
ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘروژه ھﺎی ﻓرﻋﯽ را )درﺳطوح ﻓﻌﺎﻟﯾت ,دﺳﺗورﮐﺎرھﺎ ,ﮐﺎرھﺎی ﻓرﻋﯽ و ﻏﯾره( ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﻔﮑﯾﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘﯾش از ﺗوﻟﯾد از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾد
ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد را ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐﻧد.
ﻋﻣوﻣﺎ در ﮐﺳب و ﮐﺎر ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران  R&Dدﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮭﺗرﯾن روﯾﮫ ھﺎ
•

ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﮏ دﺳﺗورﻋﻣل راھﻧﻣﺎی ﺣﺳﺎﺑداری ﺳﺎده

•

ﺗﻧﮭﺎ روﯾﮫ ھﺎ و روش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﻗﺻد اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ وﺟود دارد ,ﻧﮕﺎرش ﻣﯽ ﺷود.

•

آﻣوزش ﻣداوم درﺧﺻوص روش ھﺎی ﺛﺑت زﻣﺎن ﮐﺎر ﭘرﺳﻧل

•

وﻗﺗﯽ ﺗردﯾد وﺟود دارد“ دﻟﯾل ﻣﺳﺗﻧد ﺷود“

•

ﻧﻣودارﺣﺳﺎب ھﺎ را ﺑﯾش ازﺣد ﭘﯾﭼﯾده ,ﻧﺳﺎزﯾد.

•

ھرﭼﮫ ﺳﺎده ﺗر,ﺑﮭﺗر) آﺳﺎﻧﺗر ﺟﮭت ﺑﺎزﻧﮕری و اﺳﺗﻔﺎده(

ﺗدوﯾن دﺳﺗورﻋﻣل اﻋﻣﺎل ﮐﻧﺗرل ھﺎی داﺧﻠﯽ اﺻﻠﯽ ,در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮔردش ﺣﺳﺎب ھﺎ ,ﺑراﺳﺎس رﻋﺎﯾت اﺻول
۳
ﻧظﺎرﺗﯽ و ﮐﻧﺗرل در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادھﺎ ﺟﮭت آﻣوزش ﭘرﺳﻧل واﺟراﯾﯽ ﺷدن آﻧﮭﺎ
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣداﻗل روﯾﮫ ھﺎ و روش ھﺎ ﺑرای ﺑرﻗرار ﺣﺳﺎﺑداری ﻗراردادھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺷرح زﯾر ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد.
•

ﻧﻣودارﺣﺳﺎﺑﮭﺎ

•

ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎر

•

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣﻘﺎﺑل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم-ﻧرخ ھﺎی ھزﯾﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم

•

ﺛﺑت زﻣﺎن ﮐﺎر

•

ﻓراﯾﻧد ﺻدورﺻورت وﺿﻌﯾت درﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ

•

ﺣﺳﺎﺑداری ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘوﺷش داده ﻧﺷده

ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺎﻻ  ,ﻧﮕﺎرش ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻼﺻﮫ ﺷده ای اﺳت ازﯾﮑﯽ از ﺑﺧش ھﺎی ﮐﺗﺎب طراﺣﯽ ,ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ و ﭘﯾﺎده
ﺳﺎزی ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھوﺷﻣﻧد اطﻼﻋﺎت اﻧواع ﺣﺳﺎﺑداری ھﺎی ﭘرﮐﺎرﺑرد درﮐﻠﯾﮫ اﻧواع
ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺟﺎری ,ﭘروژه ھﺎ  ,ﻗراردادھﺎ  ,ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯾره ,ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻗﻠم ﻣﺳﻌود زھدی ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑزرگ ﺳری ﮐﺗب روش ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ,ﺣﺳﺎﺑداری و
اﻗﺗﺻﺎدی راﯾﺞ در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﻧﻌت ﻧﻔت ,ﮔﺎز وﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ ,در دﺳت ﻧﮕﺎرش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و ﺑزودی ﺑﮫ ﺑﺎزر ﮐﺗب ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺣرﻓﮫ ای ﮐﺷور ﻋرﺿﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺑرﺧﯽ از ﮐﺗب ﻧﮕﺎرش وﻣﻧﺗﺷر ﺷده ازاﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑزرگ ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
-

ﮐﻧﺗرل اﺳﻧﺎد ﻣﺎﻟﯽ ,ﺗﺟﺎری,ﺧرﯾد ھﺎ ,ﻗراردادھﺎ و داراﯾﯽ ھﺎ
اﻗﺗﺻﺎد ﻗراردادھﺎ و ﺗﺷﯾرح اﻧواع اﻣﮑﺎن ﺳﻧﺟﯽ ھﺎی راﯾﺞ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروژه ھﺎ
روش ھﺎي ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ راﯾﺞ درﺣﺳﺎﺑداري ھﺎي ﻧﻔت  ،ﻗراردادھﺎي ھﯾدروﻛرﺑﻧﻲ و ﭘروژه ھﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺗﻲ ﺻﻧﻌت
ﻧﻔت
آﻣوزش ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻓﻧون ﺣرﻓﮫ اي وروش ھﺎ و ﻗراردادھﺎي ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﻲ  ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاري و ﺗﺟﺎري
ﻓرھﻧﮓ ﺗﺷرﯾﺣﻲ ﻟﻐﺎت  ،ﻋﺑﺎرات و اﺻطﻼﺣﺎت ﻗراردادھﺎي ﺗﺟﺎري ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاري و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ راﯾﺞ
در ﺻﻧﻌت ﻧﻔت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ
ﻣﻧطﻖ طراﺣﻲ ،ﺗدوﯾن ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ و ﻣدﯾرﯾت ﻗراردادھﺎي ﻧﻔﺗﻲ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاري  EPCF،F،درﺻﻧﻌت ﻧﻔت و
ﮔﺎز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ
دوره ﻛﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗراردادھﺎي ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاري و ﻓﺎﯾﻧﺎس در ﺻﻧﻌت ﻧﻔت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ھﻣرا ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﺢ روش
ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ  ،ﺣﺳﺎﺑداري و اﻗﺗﺻﺎدي )وروﯾﮫ ھﺎي ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﻧﮭﺎ( راﯾﺞ در اﻧﮭﺎ

 - ۳ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ و آﺷﻧﺎی ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐﻧﺗرل ھﺎی داﺧﻠﯽ و اﻧواع آن ﺑﮫ ﮐﺗﺎب " ﮐﻧﺗرل ھﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﻧﺎد ﻣﺎﻟﯽ ,ﺗﺟﺎری,ﺧرﯾد ھﺎ,ﻗراردادھﺎو داراﯾﯽ
ھﺎ /ھزاره ﺳوم ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد.

-

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻛﺎﻣل اﺻول و ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﻠﻣﻲ و ﻛﺎرﺑردي در ﻓﺎﯾﻧﺎﻧس ﭘروژه و ﻓﺎﯾﻧﺎﻧس ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ )روش ﻓﺎﯾﻧﺎس
ﭘروژه و ﻓﺎﯾﻧﺎﻧس ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ(
اﻟﮕو ھﺎي راﯾﺞ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاري در ﺻﻧﻌت ﻧﻔت و روش ھﺎي ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﭘروژه ھﺎي ﺻﻧﻌﺗﻲ
روش ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺳﺎﺑداري در ﻗراردادھﺎي ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ﺻﻧﻌت ﻧﻔت،ﮔﺎز و ﭘﺗروﺷﯾﻣﻲ
روش ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺳﺎﺑداري در ﻗراردادھﺎي ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ و ﺑﯾﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل
روش ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺳﺎﺑداري در ﻗراردادھﺎي ﺑﯾﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل
رژﯾم ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ,ﻓﻧﯽ وﺣﻘوﻗﯽ در ﻗراردادھﺎی ﻣﺧﺗﻠف

