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 اولین کنفرانس صنعت پخش ایران

و رعایت های مالی  فرآیندکنترل  اهمیت )مدیر عامل شرکت پورا پخش( در مورد ترکاشوند حمیدکارگاه آقای 

 پخش صنعتدر کنترلهای داخلی 

 

 

 

 

 



می باشند،  هر چند که آنها با مشکالت مختلفی روبه روشرکت های پخش در ایران فعالیت گسترده ای دارند، 

لیکن هنوز نقش به سزایی در توزیع کاالها میان مناطق تولید و مصرف دارند. ماهیت فعالیت شرکت های پخش 

آن را از سایر صنعت ها مجزا نموده و این صنعت را نیاز مند مدیریت مالی، ریاست مالی و حسابداری متفاوت از 

 سایر صنایع نموده است.

 شت در شرکت ها پخیوظایف مدیر

 بکارگیری منابع محدود برای تولید و توزیع کاالی مورد نیاز جامعه -الف  :وظایف اقتصادی -1

 پاسخگویی در جهت افزایش ثروت صاحبان سهام -ب                      

 ها استراتژی به توجه مدت و بلند و مدت کوتاه اهداف تعیین ریزی=  برنامه -الف   وظایف اداری:    -2
               نیروی و منابع پیرامون گیری تصمیم و منابع از بهینه استفاده = سازماندهی -ب   

 انسانی
 انحرافات شناسایی و شده تعیین پیش از برنامه با عملکرد مقایسه = کنترل -ج                                 

 درگیری مستقیم با فعالیت های عملیاتی ندارند. نقاط ضعف: مدیران ارشد در سازمان های پخش

)راه( و  شامل تکنولوژی، نیروی انسانی، ساختار سازمانی، استراتژی عوامل موثر در تغییر و تحول در سازمان

خش می باشند به پهدف )ماموریت( است. تکنولوژی و نیروی انسانی دارای اهمیت فراوانی در شرکت های 

می بایست یکپارچگی و ساختار سازمانی زرکترین سرمایه شرکت های پخش می باشد. طوری که نیروی انسانی ب

 در عوامل رعایت شود و وجود هر گونه اختالل در هر یک می تواند باعث چالش در کار شود.

مراقبت از اجرای صحیح فرآیند های اصلی در هر شرکت پخش از اولویتهای کاری هر مدیر محسوب می گردد و 

اهمیت فراوانی دارد، این فرآیند ها در صنایع دارای یک استاندارد یا هماهنگی می باشند ولی متاسفانه الگوی 

گی به وجود آمده است. فرآیند های و چندگانکاری در صنعت پخش در سازمان ها متفاوت می باشد و تداخل 

اصلی در شرکت های پخش شامل خرید، فروش، انبار و 

 حسابداری است.

 مهم است؟ توجه به حسابداریچرا 

 شرکتهای در موثر عامل مهمترین فروش از بعد 
 است. مالی کنترلهای اعمال و وصول بحث پخش

 بقای و فعالیت ادامه در مهم عوامل از یکی صولو 
 باشد. می بنگاه

 شدن بعدی یک موجب بخش این به توجهی کم 



 شد. خواهد سازمان
 رساند. خواهد آسیب پخش شرکتهای به مدت بلند در و 
 شد. خواهد فعالیت ورشکستگی موجب نهایتا   و 

به به طور مثال، اهمیت بسزایی دارد،  شرکت های پخشه از ابزار ها و راهکار ها در دشناسای ریسک و استفا

و شرکت پخش در استان خراسان بسته شدند  04تا  04علت عدم شناسایی ریسک افزایش نرخ ارز حدود 

 عموما شرکت های کوچک آسیب پذیر ترند. 

وصول باشد  با فروش پورسانت بین منطقی ارتباط و وصول با تواما بایستنگاه فروش در شرکت های پخش می 

مشتریان وجود داشته باشد. مدیران در شرکت های پخش به همان  همچنین یک سیستم اعتباری برای تک تک

اندازه که بر فروش تاکید دارند بر وصول نیز تاکید داشته باشند و به اصطالح مدیران فروشی نباشند. عدم وصول 

ینه های مالی زبه موقع مطالبات باعث می شود که شرکت برای تامین نقدینگی از اعتبارت استفاده کند و ه

 پرداخت، .....و مراکز امور شعب، امور حسابداری کنار در وصول حسابداری مستقل واحد ایجادکت افزایش یابد. شر
 با مالی کنترلهای مطالبات در تاخیر محاسبه و موقع به آوری جمع بر تاکید با و عملکرد با متناسب وصول پاداش
می تواند در این  همکار بازوی یک عنوان به داخلی حسابرسی به توجهو  حسابداری سیستم نظارتهای و ،آموزش

 امر موثر باشد.

به جز کشف تقلب و تبانی انجام می دهد حسابرسی داخلی باعث  مهم تریدر واقع حسابرسی داخلی نقش 

ش را در سازمان بیشتر کرده در داثربخشی و ایجاد ارزش افزوده در سازمان می شود و سرعت سرمایه در گر

در تصویر عاید صاحبان و ذینفعان شرکت می شود. گردش عملیات در شرکت های پخش  ییشترنتیجه سود ب

 است.آمده زیر 

 
 



 کنترل های داخلی در شرکت های پخش مصادیق عدم رعایت

 
 

 دیگری به کاال تحویل و مشتری یک نام به فاکتور صدور 
 شده تعیین سهمیه از بیش شده بندی سهمیه محصول فروش 
 مرجوعی صدور سپس و فروش اهداف به دستیابی جهت صوری فاکتور ثبت 
 شرکت حساب به واریز یا و تحویل عدم و افراد توسط مشتریان مطالبات دریافت 
 ذینفعان غیر توسط مشتریان چکهای نویسی پشت 
 مشتریان برخی به تصویبی واشانتیونهای جوائز تحویل عدم 

 

 

 

 

 



 نقش سیستم و نرم افزار در شرکت های پخش
 بسیار عوامل از افزار نرم و ها سیستم یقینا   لیکن و هستند موثر پخش شرکتهای اهداف پیشبرد در متعددی عوامل
 .باشد نمی پذیر امکان شرکتها در سیستم بدون مدیریت گفت توان می جرات به.گردد می محسوب کارآمد و موثر

 مصرف و مخاطبین رفتار در تغییر. گردد می تلقی رقابتی مزیتی یک و سازمان در حرکت ماشین ها، سیستم
 .باشد می شرکتها های سیستم و فرایند در تغییر مستلزم کنندگان

 

 خش به سیستمپمشکالت و نیاز های شرکت های 
 گرد. می ها سیستم اهمیت و ارتقا به توجه موجب انسانها رفتار در تغییر و زمان گذشت 
 چندانی نیاز عمومی های سیستم کلی طور به و دستمزد و حقوق اموال، حسابداری، عمومی، های سیستم 

 ندارند. تغییر به
 است. تولیدی شرکتهای تولیددر همانند پخش شرکتهای در توزیع و پخش 
 اما خوب مدت کوتاه در پخش شرکتهای رایانه واحدهای توسط شده ساخته و داخلی افزارهای نرم داشتن 

 ندارد. همخوانی پخش شرکتهای وجودی فلسفه با و دردسرساز مدت بلند در
 ندارد. همخوانی پخش شرکتهای وجودی فلسفه با و دردسرساز مدت بلند 
 نبودن مدون و فعالیتها نبودن استاندارد و پخش درشرکتهای نیازها بیان و ها خواسته دقیق تعیین عدم 

 فرآیندها

 1931مقایسه نسبت هزینه ها در صنعت پخش در سال 
نسبت به سود خالص می  %04به طوری که  بیشترین هزینه در صنعت پخش هزینه حقوق دستمزد می باشد

می باشد. بخش عمده از هزینه ها به صورت ثابت می باشد و  %0باشد و هزینه استهالک نسبت به سود خالص 

 به وسیله کنترل های اثر بخش و بهبود در سرعت سرمایه در گردش می توان این هزینه ها راکاهش داد.

 
 



 نتیجه گیری

 دقیق اجرای و آن رعایت به شدن مقید و پخش شرکتهای فعالیتهای کردن استاندارد 
 است. مهم اقتصادی بنگاههای در داخلی کنترلهای 
 صنعت. پیچیدگی دلیل به آن مداوم بازنگری و داخلی کنترلهای رسانی روز به 
 استاندارد افزار یک نرم داشتن ضرورت ، فعالیتها تنوع و حجم افزایش و پخش شرکتهای تعداد افزایش با 

 است. الزامی صنعت این در
 دستی. کارهای حذف و نوین سیستمهای از برداری بهره با ها هزینه کاهش 
 صنعت. این در افزایی هم با موجود تجارب از بهینه استفاده 

 پیشنهادات
 پخش. صنعت طریق از پخش شرکتهای در مشترک و اصلی فرآیندهای نمودن استاندارد 
 پخش شرکتهای در حسابداری عنوان تحت دانشگاهی واحددو  ایجاد. 
 داخلی. کنترل کمیته ایجاد و داخلی حسابرسی تقویت 
 سازمان. تغییرات به توجه با داخلی کنترل سیستم داشتن نگه روز به در مداوم بازنگری 
 صنعت. در مشترک افزار نرم استفاده جهت پخش شرکتهای طریق از کنسرسیومی تشکیل 


