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کنترل حقوق و دستمزد

هدف های رفتاری : 
درپایان این فصل از هنرجویان انتظار می رود :

1ـ لزوم کنترل حقوق و دستمزد ودالیل آن را شرح دهند.
2ـ طبقه بندی دستمزد را توضیح دهند.

3ـ دوایرکنترل کننده دستمزد و وظایف هریک را شرح دهند.
4ـ اطالعات موردنیاز جهت محاسبه حقوق ودستمزد را جمع آوری کنند.

5  ـ طرح های تشویقی دستمزد را شرح دهند.
6  ـ اثر طرح های تشویقی دستمزد درکاهش بهای تمام شده محصول را شرح دهند.

7ـ اثر طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم را درجدول های مربوط نشان دهند.
8  ـ اثر طرح تشویقی پاداش صددرصد را درجدول های مربوط نشان دهند.

9ـ توانایی تنظیم لیست حقوق ودستمزد را داشته و آن را تهیه نمایند.
10ـ کسور مربوط به حقوق ودستمزد را نام ببرند و آنها را محاسبه نمایند.

11ـ ثبت های حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد را انجام دهند.

4فصل
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4ـ کنترل حقوق و دستمزد

پس از مواد اولیه که عمده ترین عامل بهای تمام شده محصول است. دستمزد دومین عامل تشکیل دهنده بهای 
تمام شده محصول محسوب می شود ودرصد باالیی از بهای تمام شده محصول را به خود اختصاص می دهد.

حقوق و دستمزد را می توان به دستمزد تولیدی وغیرتولیدی تقسیم نمود.
دستمزد تولیدی: عبارت از وجوهی است که برای کارهای انجام شده در تولید محصول دریک مدت معین 

پرداخت یا تعهد می شود.
و  بررسی شود  و  کنترل  باید  همواره  آن  به  مربوط  های  هزینه  ونیز  کار  نیروی  و کمیت  کیفیت  اساس  براین 

همچنین با پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با کار انجام شده، کیفیت نیروی کار و کارایی آن حفظ گردد. 
کنترل هزینه حقوق ودستمزد به لحاظ ارتباط و تأثیر مستقیم آن با تولید و بهای تمام شده محصول از اهمیّت 

خاصی برخورداراست.
کاهش بهای تمام شده محصول و یا ثابت نگهداشتن آن، ازیک طرف با ترغیب و تشویق نیروی کار به انجام 
تولید بیشتر و از سوی دیگر با مدیریت و کنترل مداوم آنان امکان پذیراست . همچنین با کنترل هزینه حقوق ودستمزد 

و اطالع از جزییات آن می توان به افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار دست یافت.
اینک به توضیح برخی از اصطالحات مربوط به دستمزد می پردازیم.

دستمزد مستقیم : عبارت از، هزینه های کارانجام شده ای است که مستقیماً جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد 
می گردد.

به عبارت دیگر دستمزد کارگرانی را که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند، دستمزد مستقیم گویند. به 
طور مثال دریک واحد تولیدی که به ساخت محصوالت فلزی مشغول است، دستمزد کارگران برشکار، پرس کار و 

جوشکار، دستمزد مستقیم محسوب می شود.
دستمزد غیر مستقیم : عبارت است از هزینه حقوق و دستمزد کارگرانی که مستقیماً به تولید محصول اشتغال ندارند 
تولید،  مانند حقوق ودستمزد سرپرستان سالن  ندارند،  نقشی  تولید محصول  در  به عبارت دیگر، دستمزد کسانی که مستقیماً 

سرکارگران، تعمیرکاران، مدیران و ... دستمزد غیر مستقیم می باشد.
زمان استاندارد: عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هرکارگر در زمان معین. زمان استاندارد ازطریق زمان سنجی 

حرکات الزم برای تولید محصول و با درنظرگرفتن زمان استراحت و تأخیرهای احتمالی محاسبه می شود.
زمان عادی یا ساعات کار عادی : عبارت از مدت زمانی است که مطابق روال عادی برای انجام کار الزم است.

1ـ4ـ دوایر و ادارات کنترل کننده حقوق و دستمزد
واحدهای تولیدی جهت کنترل هزینه حقوق و دستمزد از دوایری مانند دایره حضور وغیاب، کارگزینی، ثبت 
تولید ونیز دایره حسابداری صنعتی  برنامه ریزی  اوقات کار، زمان سنجی، دایره حسابداری حقوق ودستمزد، دایره 
) بهای تمام شده ( استفاده می نمایند. این دوایر اطالعات الزم را جمع آوری، ثبت و نگهداری نموده و به مدیران 

واحدهای دیگر گزارش می نمایند.
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استفاده از تمام یا بعضی از دوایر کنترل کننده هزینه حقوق و دستمزد به حجم عملیات تولید و به خصوص به 
تعداد کارکنان بستگی دارد.

اینک به طور خالصه به شرح وظایف هریک از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد می پردازیم.
1ـ1ـ4ـ دایره کارگزینی: وظیفه مهم دایره کارگزینی، تهیه و تدوین و یا اصالح دستورالعملها، آیین نامه های 

استخدامی و فرم های پرسنلی می باشد. به طوری که با قانون کار و نیز با مقررات بیمه تأمین اجتماعی منطبق باشد.
وظیفه دیگر دایره کارگزینی، امورمربوط به استخدام، آموزش، ترفیعات، مرخصی ها، نقل وانتقاالت، اجرای 
کارگری  اتحادیه های  و  ها  سازمان  با  انسانی  نیروی  ارتباط  وبرقراری  وظایف  شرح  تعیین  مشاغل،  بندی  طبقه  طرح 

مي باشد.
2ـ1ـ4ـ دایره حضور و غیاب :  وظیفه اصلی این دایره،کنترل زمان ورود و زمان خروج کارگران می باشد. 
درواحدهای تولیدی برای حضور وغیاب کارکنان از کارت های متنوعی استفاده می شود. ثبت زمان ورود و خروج 
کارکنان برروی این کارت ها می تواند به وسیله ماشین، ساعت کارت زن و یا رایانه انجام شود. درغیر این صورت زمان 

ورود وخروج کارکنان درکارت ها با دست انجام می شود.
این کارت ها معموالً بین 7 تا 15 روز یکبار به دایره حسابداری حقوق و دستمزد ارسال می گردد، تا اطالعات 

مندرج برروی آنها جهت محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد هرکارگر، استخراج شود. 
3ـ1ـ4ـ دایره ثبت اوقات کار : وظیفه اصلی این دایره جمع آوری اطالعات مربوط به اوقات کارانجام شده 

درمورد هریک از سفارشات، مراحل تولید و یا محصوالت می باشد. 
اطالعات مربوط به اوقات کار انجام شده با استفاده از دوکارت )شامل کارت ساعت و کارت اوقات کار( 

مشخص، ثبت ونگهداری می شود.
الف( کارت ساعت )کارت حضور و غیاب( : همانگونه که قباًل هم اشاره شد، این کارت حضور هریک از 
کارکنان درکارخانه و ساعات شروع وخاتمه کار آنان در هر روز و یا در هر نوبت کار، همچنین ساعات اضافه کاری 

را نشان می دهد. )فرم شماره 4-1(
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کارت حضور وغیاب فرم شماره 4-1

شماره کارت 
نام ونام خانوادگی

قسمت 
ماه                                     سال 

روزهای
ماه

جمع کاراضافه کاریبعدازظهرقبل ازظهر
روز خروجورودخروجورودخروجورود

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ب( کارت اوقات کار: این کارت نشان می دهد. کارگر چه مدت زمانی را برای ساخت و تکمیل یک سفارش صرف 
نموده است به عبارت دیگر این کارت حاوی اطالعاتی در مورد نوع کار انجام شده می باشد. )فرم شماره 2ـ4(

فرم شماره 4-2
کارت اوقات کار

نام ونام خانوادگی                                                         شماره کارگر                                  دایره                               

جمعتاریخ سفارش

سرپرست قسمت 
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تکمیل کارت ثبت اوقات کار به نوع عملیات تولید بستگی دارد. درمؤسسات تولیدی که از سیستم هزینه یابی 
سفارشات استفاده می نمایند و تولید به صورت سفارشی انجام می شود، کارت اوقات کار درمحاسبه نهایی دستمزد 
کارکنان دارای اهمیت ویژه می باشد. ولی در واحدهای تولیدی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای جهت محاسبه بهای 
تمام شده محصول استفاده می کند و غالباً محصوالت مشابه ساخته می شود، معموالً کارت اوقات کار مورد استفاده 

قرار نمی گیرد.
نحوه عمل به این صورت است که اگر یک کارگر اوقات کار خود را برای ساخت چند سفارش صرف نموده 
باشد. باید زمان شروع و پایان کاربرای هر سفارش را به سرپرست کارگاه اطالع دهد. و سرپرست موارد را درکارت 

اوقات کارثبت نماید وکارت را تکمیل کند.
کارت های ثبت اوقات کار، ابزارمناسبی جهت محاسبه و پرداخت پاداش کارگران براساس طرح های تشویقی 

دستمزد می باشد.
4ـ1ـ4ـ دایره زمان سنجی : مهم ترین وظیفه این دایره، بررسی ومحاسبه زمان استاندارد ساخت یک واحد 

محصول می باشد. زمان استاندارد ساخت محصول با درنظرگرفتن امکانات و شرایط فیزیکی تعیین می گردد.
تولید یک واحد  برای  بررسی حرکات الزم  با  را  زمان هرحرکت  ابتدا  است که،  این صورت  به  نحوۀ عمل 
محصول اندازه گیری می نمایند. سپس با جمع مدت حرکات، زمان استاندارد رابرای ساخت یک واحد محصول  به 

دست مي آورند.
اطالعات مربوط به زمان استاندارد ساخت یک واحد محصول، در دوایری مانند برنامه ریزی تولید حسابداری 

حقوق و دستمزد و حسابداری بهای تمام شده کاربرد دارد.
5 ـ1ـ4ـ دایره برنامه ریزی تولید: این دایره با استفاده از زمان استاندارد ساخت یک واحد محصول وحتی 
قبل از شروع تولید، برنامه تولید را برای هرسفارش، هر دایره و یا هرمرحله تولید تهیه می نماید. تا از این طریق امکان 
مقایسه ساعات کار واقعی با ساعات کار استاندارد، مقایسه میزان تولید واقعی با میزان تولید پیش بینی شده، همچنین 

مقایسه وکنترل هزینه های واقعی دستمزد با دستمزد طبق بودجه فراهم گردد.
ضمناً، برنامه ریزی تولید به مدیران امکان می دهد انحراف کارایی کارگران را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند. 
این انحراف ممکن است به دالیلی مانند، نرسیدن به موقع مواد به خط تولید، خرابی ماشین آالت، قطع جریان برق و 

یا تجدید نظر در دستورالعمل های اجرایی به وجود آید.
6  ـ1ـ4ـ دایره حسابداری حقوق و دستمزد: وظیفه اصلی این دایره، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد 

و محاسبه مبلغ ناخالص و مبلغ خالص حقوق و دستمزد کارگران می باشد.
همچنین این دایره براساس اطالعاتی که از دوایر دیگر دریافت نموده موظف است، لیست حقوق و دستمزد را 
برحسب نوع کار دوایر و مراحل تولید طبقه بندی نماید. اسناد ومدارک مربوط به حقوق  و دستمزد کارگران در دایره 

حقوق و دستمزد نگهداری می شود.
باید یادآور شویم که، طبقه بندی هزینه حقوق و دستمزد با استفاده از کارت های اوقات کار به منظور تفکیک 
و تخصیص هزینه حقوق و دستمزد مستقیم به هریک از سفارشات، دوایر و مراحل مختلف تولید ونیز هزینه دستمزد 

غیرمستقیم در گروه هزینه های سربار انجام می شود.
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7ـ1ـ4ـ دایره حسابداری صنعتی )حسابداری بهای تمام شده(: این دایره اطالعات و مدارک الزم را 
از سایر دوایر دریافت نموده، ساعات کار کارگران )برحسب نفر ساعت( و هزینه های مربوط به آن  را برای هرسفارش 

ویاهرمرحله از تولید ثبت ودرگزارشات منعکس می نماید.
مهم ترین وظیفه حسابداری بهای تمام شده در ارتباط با هزینه حقوق و دستمزد جهت محاسبه بهای تمام شده 

محصول وتعیین سهم هزینه نیروی کار مصرف شده عبارت است از:
درج زمان کار انجام شده و هزینه دستمزد مستقیم آن در گزارش بهای تمام شده محصول و یا در برگ های 

هزینه سفارش.
ثبت و تخصیص هزینه دستمزد غیرمستقیم در برگ های تجزیه و تحلیل هزینه های هردایره .

به  تولیدی  واحد  ریت  مدی جهت  دستمزد  و  حقوق  به  مربوط  گزارش های  تهیه  و  کامل  اطالعات  ارائه 
منظورتصمیم گیری مناسب.

حفظ کیفیت نیروی کار و افزایش سطح بهره وری و عملکرد کارکنان و دوایر.

2ـ4ـ اطالعات الزم جهت محاسبه حقوق ودستمزد
ابتدا اطالعات الزم جهت تهیه لیست حقوق و دستمزد را به دست  باید  برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد 
آورد. عالوه برآن باید با قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد از قبیل، قوانین کار و بیمه های اجتماعی، قوانین 

مربوط به مالیات و سایر قوانین و مقررات آشنا شد.
کاری،  اضافه  کارکرد،  مدت  کارعادی،  ساعت  پایه،  حقوق   : شامل  دستمزد  به  مربوط  اطالعات  از  بعضی 
نوبت کاری، شب کاری، مرخصی استحقاقی، پاداش، کارآموزی، اوقات تلف شده، حق بیمه های اجتماعی، حق بیمه 
بیکاری، طرح های تشویقی، بیمه عمر، بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی کارگران می باشد. اینک توضیح 

مختصری در مورد بعضی از آنها ارائه می گردد.
1ـ2ـ4ـ حقوق پایه : حقوقی است که با رعایت قانون کار )برای کارگران رسمی( و یا ازطریق عقد قراردادی 
که مغایر با قانون کار نباشد )برای کارگران قراردادی( برای تولید یک واحد محصول، یا برای انجام یک ساعت کار، 

تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی ومعموالً ماهانه به کارگرپرداخت می شود.
اگر دستمزد کارگر، براساس تعداد تولید و بدون درنظرگرفتن ساعات کارانجام شده کارگرمحاسبه و پرداخت 

شود) پارچه کاری ( اصطالحاً آن را کارمزد گویند.
اگر دستمزد کارگر با توجه به ساعات کار انجام شده )روزانه( و بدون درنظرگرفتن مقدار یا تعداد تولید محاسبه 

و پرداخت شود. اصطالحاً آن را روزمزد گویند.
ضمناً باید توجه داشت که دستمزد روزانه کارگرنباید از حداقل دستمزد تعیین شده در قانون کارکمتر باشد.

2ـ2ـ4ـ ساعت کارعادی :  مطابق ماده )51( قانون کارساعت کار عادی، مدت زمانی است که کارگر نیرو 
یا وقت خود را به منظور انجام کار، در اختیارکارفرما قرارمی دهد. البته به غیرازمواردی که دراین قانون مستثنی شده 

است. ساعات عادی کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز کند.
به موجب تبصره 1 ماده 51 قانون کار، کارفرما با توافق کارگران و یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را 
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در بعضی از روزهای هفته، کمتر از میزان مقرر و در روزهای دیگر اضافه براین میزان تعیین نماید، مشروط برآنکه مجموع 
ساعات کار در هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

3ـ2ـ4ـ ساعات کار اضافی: مطابق قانون کار، اضافه کاری باید تابع شرایط زیر باشد:
1ـ موافقت کارگر.

2ـ پرداخت 40% اضافه برمزد هرساعت کارعادی.
3ـ ساعات کاراضافی، نباید از 4 ساعت درروز تجاوز نماید، مگر درموارد خاصی و یا توافق طرفین.

4ـ روزجمعه، روزتعطیل هفتگی کارگران، با استفاده از مزد می باشد. بنابراین کارگرانی که به هر دلیل روزجمعه 
کارکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهندنمود.

مطابق قانون کار، از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 کارروز و ازساعت 22 تا ساعت 6 بامداد روز بعد، کارشب، 
محسوب می شود.

به آن  قانون  انجام شود، کار مختلط محسوب می شود. و مطابق  از کار درروز و قسمتی درشب  اگر قسمتی 
قسمت ازکارکه درشب انجام می شود، 35% اضافه برمزد ساعات کار عادی تعلق می گیرد، مشروط براینکه کارگر 

نوبت کار نباشد.
به موجب ماده 61 قانون کار، ارجاع کاراضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای سخت و زیان آور انجام 

می دهند، ممنوع است.
العاده  فوق  آن  به  که  می شود،  به کارگرپرداخت  عادی  بردستمزد  اضافه کاری 40% عالوه  هرساعت  ازاء  به 

اضافه کاری گفته می شود.
به عنوان مثال: اگر نرخ ساعتی دستمزد یک کارگر 15,800 ریال باشد به ازاء یک ساعت اضافه کاری %40 

عالوه براین مبلغ باید به او پرداخت شود. که آن را فوق العاده اضافه کاری گویند. 

6,320= 40% × 15,800ریالفوق العاده اضافه کاری
22,120=6,320+15,800ریالدستمزد یک ساعت اضافه کاری

مبلغی که بابت فوق العاده اضافه کاری به کارگران پرداخت می شود، با درنظرگرفتن دلیل انجام اضافه کاری، 
به یکی از حساب های زیر بدهکارمی شود.

الف( به حساب کنترل کاالی درجریان ساخت
ب( به حساب کنترل سربارساخت

ج( به حساب کنترل سربار اداری و تشکیالتی
د( به حساب کنترل سربار توزیع و فروش

اگر اضافه کاری به دلیل اضافه تولید باشد، فوق العاده اضافه کاری به حساب کنترل سربار کارخانه بدهکار 
می شود، تا ازطریق حساب کنترل سربار کارخانه به طوریکنواخت به تمام محصوالت تولید شده، اعم از اینکه در 

ساعات کارعادی و یادرساعات اضافه کاری ساخته شده باشند، سرشکن گردد.
در این کتاب همواره فرض براین است که اضافه کاری به دلیل افزایش تولید است.
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ازاء جمع دستمزد ساعات  به  است که  این صورت  به  اضافه کاری،  العاده  فوق  و  هزینه دستمزد  تسهیم  ثبت 
کارعادی و دستمزد عادی ساعات اضافه کاری، حساب کنترل کاالی درجریان ساخت و به ازاء فوق العاده اضافه 
کاری، حساب کنترل سربار ساخت، بدهکار شده درمقابل به ازاء جمع دستمزد و فوق العاده اضافه کاری، حساب 

کنترل هزینه حقوق و دستمزد، بستانکار می گردد.

×××کنترل کاالی درجریان ساخت
           ×     کنترل سربارساخت

××××کنترل هزینه حقوق ودستمزد
ثبت تسهیم دستمزد عادی ودستمزد اضافه کاری

مثال   : نرخ دستمزد ساعتی یک کارگربرمبنای حقوق پایه مبلغ 15,800 ریال می باشد.
کارانجام شده بوسیله این کارگر درمدت یک هفته 54 ساعت است. دستمزد عادی، فوق العاده اضافه کاری و 

دستمزد استحقاقی او دراین مدت به صورت زیر محاسبه وثبت می گردد1.
10= 44 ـ 54ریالساعت اضافه کاری

695,200 = 15,800 × 44ریالدستمزد کارعادی

158,000 = 15,800 × 10ریالدستمزد عادی اضافه کاری

63,200 = 40% × 15,800 × 10ریالفوق العاده اضافه کاری

916,400=63,200+ 158,000 + 695,200ریالدستمزد استحقاقي

853,200 کنترل کاالی درجریان ساخت

63,200کنترل سربار ساخت

         916,400                     کنترل هزینه حقوق و دستمزد

ثبت دستمزد مستقیم یک هفته کارگر

نوبتی،  صورت  به  کارگران  تولیدی،  واحدهای  دیگر  و  کارخانه ها  از  بسیاری  در  کاری:  نوبت  4ـ2ـ4ـ 
کارتولید را انجام می دهند. مطابق ماده )55( قانون کار، کار نوبتی عبارت است از، کاری که درطول ماه گردش 
داشته باشد. به نحوی که نوبت ها در صبح یا عصر و یا شب واقع می شود و به کارگری که به این صورت کار می کند، 

1ـ اگر اضافه کاري به علت عملیات غیرتولیدي باشد فوق العاده اضافه کاري به حساب کنترل سربار اداري یا کنترل سربار توزیع و فروش، 

بدهکار مي گردد.

ـ اگر قرار باشد فوق العاده اضافه کاري به وسیله مشتري پرداخت شود، مبلغ آن به حساب کنترل کاالي در جریان ساخت، بدهکار مي شود.
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نوبت کاري گفته می شود.
اگر نوبت کار یک کارگر، صبح وعصر واقع شود، 10% عالوه بردستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری 

به او تعلق می گیرد.
چنانچه نوبت کاریک کارگر، درصبح وعصر و شب باشد، 15% عالوه بردستمزد عادی به او تعلق خواهد گرفت.

باالخره اگر نوبت کار یک کارگر، در صبح و شب یا عصر و شب واقع شود، 22/5% عالوه بردستمزد عادی به 
او تعلق می گیرد.

نماید، ولی جمع  تجاوز  از 44 ساعت  و درهفته  از 8 ساعت  نوبت کاری درشبانه روز  است، ساعات  ممکن 
ساعات کار در 4 هفته متوالی نباید از 176 ساعت بیشتر شود. ثبت هزینه دستمزد و فوق العاده نوبت کاری، به این 
صورت است که به ازاء دستمزد عادی ساعات نوبت کاری، حساب کنترل کاالی درجریان ساخت و به ازاء فوق العاده 
نوبت کاری، حساب کنترل سربار ساخت، بدهکارمی شود. درمقابل معادل جمع دستمزد و فوق العاده نوبت کاری، 

حساب کنترل هزینه حقوق ودستمزد، بستــانکار می گردد.

کنترل کاالی درجریان ساخت   ×××
× کنترل سربارساخت    

    کنترل هزینه حقوق و دستمزد         ××××
ثبت تسهیم دستمزد وفوق العاده نوبت کاری

مثال   : شرکت تولیدی دماوند اطالعات مربوط به کارانجام شده درمدت 4 هفته متوالی 8 نفر از کارگران خود 
را به شرح زیراعالم نموده است.

جدول 4-3

شماره 
کارگر

نرخ ساعتی
دستمزد

ساعات کارکردکارگران نوبت کاردرچهارهفته

صبح وعصر
%10

صبح وعصر و 
شب %15

صبح وشب
%22/5

عصروشب
%22/5

13/000176×
23/000176×

33/500176×

43/500176×

54/000176×
64/500176×
74/000176×
84/500176×
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مطلوبست:  1ـ محاسبه دستمزد عادی
2ـ محاسبه فوق العاده نوبت کاری  

3ـ محاسبه دستمزد استحقاقي 4 هفته هریک از کارگران  
4ـ ثبت تسهیم دستمزد کارگران دردفترروزنامه  

 تعداد کارگر × دستمزد یک کارگر = نرخ × ساعات کار
حل مثال  :

10,56,000=  2  ×  528,000  =     3,000  × 176دستمزد عادی کارگران شماره های )1و2(

1,232,000=   2  ×616,000=    3,500 × 176دستمزد عادی کارگران شماره های )3و4(

1,408,000=   2  ×704,000=    4,000 × 176دستمزد عادی کارگران شماره های )5 و7(

1,584,000= 2  × 792,000 = 4/500 ×  176دستمزد عادی کارگران شماره های )6 و 8(

        5,280,000  جمع دستمزد عادی کارگران شماره های )1تا8( 

79,200 =        15%  × 528,000فوق العاده نوبت کاری کارگر شماره)1(

118,800 =    22/5%  × 528,000فوق العاده نوبت کاری کارگر شماره)2(

61,600 =       10 %  × 616,000فوق العاده نوبت کاری کارگر شماره)3( 

92,400 =        15%  × 616,000فوق العاده نوبت کاری کارگر شماره)4(

158,400 =     22/5% × 704,000فوق العاده نوبت کاری کارگر شماره )5(

178,200 =     22/5% × 792,000فوق العاده نوبت کاری کارگر شماره )6(

70,400 =            10% × 704,000فوق العاده نوبت کاری کارگر شماره )7(

178,200 =     22/5% × 792,000فوق العاده نوبت کاری کارگر شماره )8(

             937,200                  جمع فوق العاده نوبت کاری کارگران شماره های )1تا8(

607,200 =    79,200+ 528,000دستمزد استحقاقی کارگرشماره )1(

646,800 =  118,800+ 528,000دستمزد استحقاقی کارگرشماره )2(

677,600 =    61,600+ 616,000دستمزد استحقاقی کارگرشماره )3(

708,400 =    92,400+ 616,000دستمزد استحقاقی کارگرشماره )4(

862,400 =  158,400+ 704,000دستمزد استحقاقی کارگرشماره )5(
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 970,200 =  178,200+ 792,000دستمزد استحقاقی کارگرشماره )6(

774,400 =    70,400+ 704,000دستمزد استحقاقی کارگرشماره )7(

970,200 =  178,200+ 792,000دستمزد استحقاقی کارگرشماره )8(

                6,217,200 جمع دستمزد استحقاقی 

ثبت هزینه دستمزد عادی فوق العاده نوبت کاری دردفتر روزنامه به صورت زیر انجام می شود.

 5,280,000کنترل کاالی درجریان ساخت

 937,200کنترل سربار ساخت

                                 6,217,200        کنترل هزینه حقوق ودستمزد

ثبت تسهیم دستمزد استحقاقی کارگران

5 ـ2ـ4ـ مرخصی استحقاقی: مطابق ماده )64( قانون کار که درسال 1369 به تصویب مجلس رسیده است، 
مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه، جمعاً یک ماه است. ضمناً سایر روزهای 

تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نمی شود.
برای کارکمتر از یک، سال مرخصی به نسبت کار انجام شده محاسبه می شود. معموالً زمانی که کارگران به 
مرخصی می روند، تولید متوقف نشده وکارخانه تعطیل نمی شود، ولی در بعضی از واحدهای تولیدی، بنا به تصمیم 
مدیران و موافقت شورای کارگری، کارگران به طور دسته جمعی به مرخصی میروند که درنتیجه تولید متوقف و واحد 

تولیدی به صورت تعطیل درمی آید.

روش های ثبت دستمزد ایام مرخصی : برای ثبت دستمزد ایام مرخصی دو روش مورد استفاده قرارمی گیرد.
1ـ روش اول ثبت دستمزد ایام مرخصی : پس از استفاده کارکنان ازمرخصی استحقاقی، که دراین 
صورت دستمزد ایام مرخصی کارکنان یکجا به حساب های سربارمربوط ) شامل سربارساخت، سربار اداری و یا سربار 

توزیع و فروش( منظورمی گردد1.
استفاده  از این روش موجب افزایش بهای تمام شده، محصوالتی است که در ماه استفاده از مرخصی تولید 

می گردد. این افزایش دارای 2 دلیل عمده است.
الف( مطابق قانون کار، مرخصی استحقاقی کارگران با استفاده از حقوق می باشد. در این صورت هرکارگر 
تمام شده  بهای  مرخصي  ایام  دستمزد  هزینه  بنابراین  نماید.  می  دریافت  ماه حقوق  دوازده  کار،  ماه  یازده  نجام  ا با 

محصوالت ساخته شده درماه استفاده از مرخصی را افزایش می دهد.

1ـ موارد دیگر مرخصي عبارتند از : مرخصي استعالجي و مرخصي، بدون حقوق.  الزم به ذکر است مرخص سالیانه کارگراني که به کارهاي 

سخت وزیان آور اشتغال دارند، پنج هفته است. 
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تا  تولید  میزان  و  می شود  کاسته  تولید  ازحجم  می کنند  استفاده  مرخصی  از  کارگران  که  زمانی  معموالً  ب( 
حدودی کاهش می یابد. ازآنجا که در واحدهای تولیدی، بسیاری از هزینه ها درگروه هزینه های ثابت قرار دارند، 

کاهش میزان تولید، موجب افزایش بهای تمام شده محصول خواهد شد.
2ـ روش ایجاد ذخیره : دراین روش که به منظور رفع اشکاالت روش قبل مورد استفاده قرارمی گیرد، برای 

دستمزد ایام مرخصی کارکنان، درابتدای دوره مالی ذخیره ای تحت همین عنوان درنظرگرفته می شود.
نحوۀ عمل به این صورت است که درابتدای هردوره مالی، حقوق ودستمزد ایام مرخصی کارکنان، برای تمام 
دوره برآورد می گردد . درپایان هرماه زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد هزینه حقوق و دستمزد ایام مرخصی مربوط 
به همان ماه محاسبه شده به حساب کنترل هزینه حقوق ودستمزد، بدهکار وبه حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی 
مستقیم ودستمزد  از دستمزد  درصدی  معموالً  ایام مرخصی  داشت که ذخیره دستمزد  توجه  باید  بستانکار می شود. 

غیرمستقیم دوره مالی می باشد.

کنترل هزینه حقوق ودستمزد                        ××
ذخیره دستمزد ایام مرخصی                       ×× 

ثبت ذخیره دستمزد ایام مرخصی ............... ماه کارکنان

ضمناً، تسهیم هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درتولید کار می کنند، 
فروش  و  توزیع  های  ویادرقسمت  وتشکیالتی  اداری  های  درقسمت  که  وکارکنانی  ساخت  سربار  کنترل  به حساب 
مشغول به کارمی باشند، به ترتیب به حساب کنترل سربار اداری و تشکیالتی وحساب کنترل سربار توزیع و فروش، 

بدهکارمی گردد، درمقابل حساب کنترل هزینه حقوق ودستمزد، بستانکارمی شود.
کنترل سربار ساخت                          ×××  

کنترل سربار اداری وتشکیالتی            ××
کنترل سربارتوزیع وفروش                           ××

کنترل هزینه حقوق ودستمزد                                           ××××   
ثبت تسهیم هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنان مربوط به .................. ماه

تذکر  : 
زمانی که کارکنان ازمرخصی استحقاقی خود استفاده می نمایند، پرداخت دستمزد ایام مرخصی از محل ذخیره خواهد 

بود. دراین صورت، حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی، بدهکار و حساب صندوق یا حساب بانک، بستانکار می شود.

حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی                         ××
حساب بانک                                                             ××                   

 ثبت پرداخت دستمزد کارگرانی که ازمرخصی استفاده نموده اند.

اگر درابتدای دوره مالی، ذخیره دستمزد ایام مرخصی، به صورت دقیق برآورد شده و به واقعیت نزدیک باشد، 
مانده این حساب در پایان دوره مالی، نشان دهنده طلب کارکنان بابت مرخصی استفاده نشده می باشد.
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6 ـ2ـ4ـ عیدی و پاداش: معموالً واحدهای تولیدی، درپایان دوره مالی و یا درپایان هرفصل به مناسبت های 
مختلف، مبلغی تحت عنوان عیدی و پاداش به کارگران وکارکنان پرداخت می نمایند.

ثبت پاداش درحساب ها به منظور تخصیص هزینه ها، دارای اهمیت زیادی است. اگر پاداش ساالنه درآخرین ماده 
دوره مالی، پرداخت ودرحساب ها ثبت شود . بهای تمام شده محصوالت ساخته شده درآن ماه،  افزایش قابل مالحظه ای 
خواهد یافت. به همین علت، بهتراست درابتدای دوره مالی عیدی و پاداش آن دوره با توجه به تجربیات سال قبل و 
بادرنظرگرفتن تغییرات احتمالی برآورد شود، و معادل جمع مبلغ عیدی و پاداش ماهانه،که زمان تنظیم لیست حقوق 
ودستمزد محاسبه می شود. حساب کنترل هزینه حقوق ودستمزد بدهکار و حساب ذخیره عیدی و پاداش، بستانکار گردد. 

به این ترتیب، مبلغ عیدی و پاداش درطول دوره مالی به صورت یکنواخت به محصوالت سرشکن می گردد.
حداقل مبلغ عیدی و پاداش کارکنان، معموالً درپایان هرسال برمبنای حقوق و دستمزد به وسیله هیأت دولت 

تعیین می گردد.

×××کنترل هزینه حقوق ودستمزد
×××ذخیره عیدی وپاداش

ثبت عیدی و پاداش ................ ماه کارکنان به حساب ذخیره

عیدی و پاداش کارکنان قسمت های مختلف با توجه به محل کار آنها، به حساب کنترل سربارساخت، کنترل 
سربار اداری وتشکیالتی و نیز کنترل سربار توزیع و فروش منظورمی شود براین اساس هریک از این حساب ها معادل 

پاداش وعیدی ماهانه بدهکارشده، درمقابل حساب کنترل هزینه حقوق ودستمزد، بستانکــار می گردد. 

 کنترل سربارساخت                                                                                ×××
کنترل سرباراداری وتشکیالتی                                                                 ××

     کنترل سربارتوزیع وفروش                                                                      ×
×××× کنترل هزینه حقوق ودستمزد               

ثبت تسهیم هزینه عیدی و پاداش .................. ماه کارکنان درحساب ها

زمان پرداخت تمام یا قسمتی از عیدی و پاداش به کارکنان، حساب ذخیره عیدی و پاداش، بدهکار و حساب 
صندوق یا بانک، بستانکارمی گردد.

××ذخیره عیدی و پاداش
××بانک

ثبت پرداخت عیدی و پاداش کارکنان

مثال   : دریک واحدتولیدی، متوسط حقوق پایه کارگران درماه معادل مبلغ 12,600,000 ریال می باشد. در 
ابتدای دوره مالی، عیدی و پاداش ساالنه معادل 2 ماه نسبت به متوسط حقوق پایه برآوردشده است. عیدی و پاداش 
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یک ماه معین به صورت زیر محاسبه وثبت می شود.
12,600,000× 2 = 25,200,000 عیدی و پاداش ساالنه    

پاداش ماهانه      2,100,000 = 12 : 25,200,000
2,100,000 کنترل هزینه حقوق ودستمزد                                            

                 ذخیره عیدی و پاداش                                          2,100,000
ثبت عیدی و پاداش کارکنان مربوط به ............... ماه به حساب ذخیره

چنانچه 50% پاداش مربوط به کارکنان کارخانه 30% مربوط به کارکنان اداری و 20% مربوط به کارکنان قسمت 
توزیع و فروش باشد، ثبت تسهیم عیدی و پاداش به صورت زیرخواهد شد.

عیدی و پاداش سهم کارخانه                 1,050,000 = %50×2,100,000
2,100,000 ×% 30 = 630,000 عیدی و پاداش سهم قسمت اداری   
2,100,000 × %20 =420 ,000 عیدی و پاداش سهم قسمت توزیع و فروش  

کنترل سربار ساخت                 1,050,000
630,000 کنترل سربار اداری وتشکیالتی   
کنترل سربارتوزیع و فروش                420,000

                 کنترل هزینه حقوق ودستمزد         2,100,000
ثبت تسهیم عیدی و پاداش کارکنان به حساب سربارهای مربوط

اگر الزم باشد، مطابق قانون مبلغی از عیدی و پاداش ساالنه کارکنان کسرگردد، مبلغ پرداختی بابت عیدی و 
پاداش به کارکنان پس از کسر آن  مبلغ خواهد بود.

7ـ2ـ4ـ طرح های تشویقی دستمزد: درمؤسسات تولیدی محاسبه و پرداخت دستمزد به یکی از سه طریق 
زیر انجام می شود، که عبارتند از :

روزمزد، کارمزد ویا با استفاده از طرح های تشویقی
دستمزدکارگران روزمزد براساس انجام 8 ساعت کارعادی روزانه، بدون توجه به نتیجه کارانجام شده محاسبه 

و پرداخت می شود.
پـرداخت  و  محاسبه  کار،  انجام  مدت  به  توجه  بدون  معیـن  کارهـای  انجام  برای  کارمزد  کارگران  دستمـزد 

می گردد.
دستمزد کارگران با استفاده از طرح های تشویقی : 

درواقع ترکیبی از دو روش قبلی )یعنی ترکیبی از روش های روزمزد و کارمزد( می باشد.
دراکثر طرح های تشویقی یک حداقل دستمزد ساعتی به کارگران پرداخت می شود، تامقدار تولیدشان به میزان 
تعیین شده ) میزان استاندارد( برسد. درصورتی که تولید محصول از میزان استاندارد تجاوزکند، دستمزد کارگر براساس 

طرح تشویقی محاسبه وپرداخت می گردد. 
درکلیه طرح های تشویقی مدت انجام کار، عامل مهم درمحاسبه دستمزد براساس طرح تشویقی می باشد، زیرا 
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دستمزد باید براساس زمان کار انجام شده ومیزان تولید کارگران محاسبه وپرداخت شود. به همین جهت الزم است قبل 
از انجام هرکار، استانداردهای مربوط به آن تعیین گردد. این استانداردها باید طوری تعیین شوند که کارگران بتوانند 

به آنها دسترسی داشته باشند وباتولید بیشتر از استاندارد، از مزایای طرح تشویقی بهره مند شوند.
طرح های تشویقی دستمزد، معموالً درکارخانه هایی به اجراگذارده می شودکه، دارای کارگران زیاد و تولید 

انبوه باشند.
مهم ترین مشخصه های یک طرح تشویقی عبارتند از:

1ـ استانداردها باید متناسب وواقع بینانه تعیین شوند تاکارکنان بتوانند با تالش وکوشش بیشتر با افزایش تولید به 
آنها دسترسی پیداکنند و از این طریق موفق به دریافت پاداش طرح گردند.

2ـ میزان پاداش باید به نسبت بازده تولید مازاد بر استاندارد تعیین شود.
3ـ طرح تشویقی باید با وضعیت و شرایط تولید متناسب باشد. به طوری که کارکنان بتوانند درآن شرایط بازده 

تولید خود را افزایش دهند.
4ـ طرح تشویقی باید طوری برنامه ریزی شود که همزمان با تهیه لیست حقوق و دستمزد و پرداخت دستمزد به 

کارکنان پاداش مربوط به طرح نیز پرداخت گردد.
5  ـ طرح تشویقی باید تا آنجا که ممکن است ساده تنظیم شود به طوری که برای کارکنان قابل درک باشد.

1ـ7ـ2ـ4ـ اهداف طرح های تشویقی دستمزد : خالصه اهدافی که با به کارگیری طرح هاي تشویقی مورد 
نظر مدیران می باشد، عبارتنداز:

1ـ مدیران با اجرای طرح تشویقی انتظار دارند، تولید افزایش یابد که، درنتیجه بهای تمام شده محصول به دلیل 
کاهش سهم هزینه های ثابت یک واحد محصول کاهش خواهد یافت.

2ـ تشویق کارکنان به تولید بیشتر اگر چه موجب کاهش بهای تمام شده محصول است، ولی درآمد آنان را 
افزایش خواهد داد.

3ـ اعمال کنترل بیشتر بر هزینه حقوق ودستمزد بایکنواخت کردن هزینه های یک واحد محصول تکمیل شده، 
از اهداف دیگر طرح های تشویقی است.

همانگونه که قباًل اشاره شده، طرح های تشویقی دستمزد موجب افزایش درآمدکارکنانی است که بتوانند بیش 
از استاندارد تولید نمایند و یا در زمان تولید صرفه جویی کنند. به عبارت دیگر، تولید محصول را سریع تر از زمان تعیین 
شده براساس استاندارد به پایان برسانند، اکنون باذکر یک مثال، اثر طرح های تشویقی دستمزد درکاهش بهای تمام 

شده محصول موردمطالعه قرارمی گیرد.
متوسط  نرخ  می کنند.  کار  8 ساعت  روزانه  که  باشد.  می  نفرکارگر   25 غدیردارای  یدی  تول مثال   : شرکت 
دستمزد یک کارگر 2,400 ریال درساعت وتعداد تولید 40 واحد محصول می باشد. مطابق قراردادی که بین کارگران 
وکارفرمامنعقد شده، اگر هرکارگر بتواند تولید روزانه خود را به 48 واحد برساند، نرخ متوسط دستمزد ساعتی او 

براساس ساعتی 2880 ریال محاسبه خواهد شد. هزینه های ثابت کارخانه طی دوره مالی عبارتنداز:
ریال  748,800 الف( هزینه حقوق ماهانه مدیروسرپرستان تولید  
ریال ب( هزینه عوارض نوسازی کارخانه درهرروز              12,480  
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ریال  13,478,000 ج( هزینه تعمیر ونگهداری ساختمان کارخانه درسال 
ریال د( هزینه استهالک ساالنه ماشین آالت کارخانه             17,971,000 
ریال  6,739,200 هـ( سایر هزینه های ثابت کارخانه درسال  

ضمناً از سایر عوامل مربوط به دستمزد صرف نظرمی شود. یک سال 360 روز درمحاسبات منظور گردیده است.
مطلوبست : محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول

الف( بدون استفاده ازطرح تشویقی
ب( با استفاده از طرح تشویقی

حل مثال  : نتیجه درجدول شماره )1-4( ارائه گردیده است.

جدول شماره )4-4(

عوامل هزینه

سیستم اصلی 2,400 ریال برای هرساعت 25 
نفرکارگر

سیستم جدید 880   ,  27 ریال برای هرساعت 25 
نفر کارگر

هزینه های انجام 

شده درساعت 

ریال

تعداد تولید 

درهرساعت 

واحد

بهای تمام شده 

یک واحد ریال

هزینه های انجام 

شده درساعت 

ریال

تعداد تولید 

درهرساعت 

واحد

بهای تمام شده 

یک واحد ریال

60,00012548072000150480هزینه دستمزد

هزینه حقوق 
مدیران تولید

3,74412529/953,74415024/96

عوارض 
نوسازی

1,56012512/481,56015010/4

ونگهداری  تعمیر 
ساختمان

4,68012537/444,68015031/2

استهالک 
ماشین آالت

6,24012549/926,24015041/6

های  هزینه  ســایر 
ثابت

2,34012518/72 2,34015015/6

78,564125628/5190,524150603/76جمع
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محاسبات مربوط به بهای تمام شده یک واحد محصول با استفاده از هردوسیستم به صورت زیر ارائه می گردد.

ب( سیستم جدید بااستفاده ازطرح تشویقیالف( سیستم اصلی بدون استفاده ازطرح

ریال 72,000 = 2,880 × 25جمع دستمزد کارگران درساعت ریال 60,000= 2,400× 25
واحد     6= 8 : 48تعداد تولید یک کارگر درساعت واحد        5= 8 : 40
واحد     150 =  6  ×    25تعداد تولید کارگران درساعت واحد         125=5×25 

ریال 3,744= )8 ×  25  ( : 748,800هزینه حقوق مدیرتولید
ریال   560,1 = 8  : 12,480هزینه عوارض نوسازی درساعت ریال

ریال 4,680 = )  360 ×   8(  : 13,478,400هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان درساعت ریال
ریال 6,240 = ) 360 ×  8 (   : 17,971,200هزینه استهالک ماشین آالت در ساعت ریال

ریال 2,340 = )360 ×  8  (  :  6,739,200سایر هزینه های ثابت درساعت ریال

درمثال فوق، قرارداد بین کارگران وکارفرما نشان می دهد، که دستمزد یک کارگردرشرایط عادی بانرخ 2,400 
ریال وبااستفاده از طرح با نرخ 2,880 ریال محاسبه و پرداخت می شود که به این ترتیب مبلغ 800 ریال درهرساعت 
اضافه شده است.480= )2,400 ـ 2,880(، ولی با مراجعه به جدول شماره )4-4(بهای تمام شده یک واحد محصول 

مبلغ 28/58 ریال کاهش یافته است ) 24/75=628/51-76 /603( این کاهش قیمت به دوعامل بستگی دارد.
الف( با استفاده از طرح تشویقی دستمزد تعداد تولید هرکارگردرهرروز 20% افزایش خواهد یافت. 

48-40 = 8 تعداد افزایش تولید روزانه یک کارگر    
   8  

ــــ
40×100= %20 درصد افزایش تولید روزانه یک کارگر    

ب( تعداد تولید بدون استفاده ازطرح تشویقی، درهرساعت 125 واحدمی باشد و با بکارگیری طرح تشویقی 
تعداد تولید درهرساعت به 150 واحد خواهد رسید، که درهرساعت 25 واحد ) 125-150( افزایش را نشان می دهد. 
این افزایش تولید موجب می شودتا هزینه های ثابت کارخانه به تعداد بیشتری تقسیم شود. درنتیجه سهم یک واحد محصول 

از هزینه های ثابت کاهش یافته که این موضوع کاهش بهای تمام شده یک واحد محصول را به همراه خواهد داشت.
این اصل کلی درمورداغلب طرح های تشویقی دستمزد مصداق دارد. ودرهرصورت کاهش هزینه های تولید مهم ترین 

نتیجه افزایش تولید می باشد، که ازطریق طرح های تشویقی دستمزد حاصل شده است، که باید مورد توجه قرارگیرد.
2ـ7ـ2ـ4ـ انواع طرح های تشویقی دستمزد: طرح های تشویقی دستمزد را می توان به صورت فردی ویا به 
صورت جمعی اجرا نمود. البته اگر طرح های تشویقی به صورت جمعی به اجرا درآید، موجب کنترل هرچه بیشتر 

افرادگروهی که طرح برای آنهـا اجرا می شود، نسبت به افرادهمان گروه خواهد شد.
مهم ترین طرح های تشویقی دستمزد که دراکثر واحدهای تولیدی اجرا می شوند، عبارتند از:

طرح پارچه کاری مستقیم  .1
طرح پاداش صددرصد  .2

طرح پاداش دسته جمعی  .3
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ذکر این نکته ضروری است، که چارچوب اصلی اکثر طرح های تشویقی دستمزد که باتوجه به اهداف استفاده 
از این طرح ها تهیه می گردد، تفاوت زیادی با یکدیگر نخواهدداشت. براین اساس دراین کتاب تنها طرح پارچه کاری 

مستقیم موردمطالعه قرارمی گیرد.
های  طرح  ترین  ساده  از  یکی  مستقیم،  کاری  پارچه  تشویقی  طرح  مستقیم:  کاری  پارچه  تشویقی  طرح 
تشویقی است، به خصوص چون برای کارگران نیز مفهوم بیشتری دارد، بیشترموردتوجه وقبول آنان قرارگرفته است. 
دراین طرح برای تولید محصول تعداد یا مقدار استاندارد درساعت وبرای کارگریک نرخ حداقل دستمزد درساعت 

تعیین می گردد.
دراین طرح به کارگرانی که نتوانند تولید خودرادرساعت به میزان استاندارد تعیین شده برسانند، حداقل دستمزد 
ساعتی پرداخت خواهد شد، ولی کارگرانی که میزان تولیدی بیش از استاندارد داشته باشند، مشمول طرح بوده ومطابق 

قرارداد دستمزد بیشتری دریافت می نمایند.
طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم زمانی مؤثراست که، کارگران بتوانند با استفاده ازامکانات موجود درکارخانه 
میزان تولید خودرا افزایش دهند. ولی اگر ساخت محصول تماماً به وسیله ماشین انجام شود، افزایش تولید دراختیار 

کارگران نخواهد بود، که دراین صورت طرح تشویقی فوق کاربردنخواهدداشت.
ضمناً تا زمانی که تعداد تولید محصول درساعت، ازمیزان استاندارد تعیین شده کمترباشد، نرخ دستمزد ساخت 
یک واحد محصول متغیر خواهد بود. ولی این نرخ پس از رسیدن تولید به میزان استاندارد و یا بیشتراز استاندارد ثابت 
خواهد شد. درصورت بکارگیری، ماشین آالت جدیدی که دارای راندمان بیشتری باشند، باید در تعداد تولیداستاندارد 
ابتدا زمان  یز، درتعیین نرخ دستمزد تجدید نظرشود. برای اجرای طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم،  ن درساعت  و 
تولید  ومیزان  زمان سنجی  دایره  به وسیله  محصول  واحد  یک  مختلف  ی  ها قسمت  ساخت  برای  الزم  وحرکت های 
استاندارد محصول درساعت به وسیله مهندسی تولید محاسبه می گردد، سپس دستمزد هرکارگر با توجه به میزان تولید 
ونرخ ساعتی دستمزد محاسبه و پرداخت می گردد. دراین قسمت به منظور توضیح بیشتر به ارائه یک مثال می پردازیم.

مثال   : دایره زمان سنجي کارخانه آزمایش،زمان الزم برای تولید یک واحد محصول را 6 دقیقه تعیین نموده 
است . نرخ دستمزد یک ساعت کارمستقیم مبلغ 1/200 ریال می باشد.

)نرخ  پارچه کاری  نرخ  استفاده کند،  مستقیم  پارچه کاری  تشویقی  از طرح  بخواهد  درصورتی که کارخانه 
دستمزد ساخت یک واحد محصول ( به صورت زیرمحاسبه می شود.

تعداد تولید یک کارگر درساعت     10=6 : 60  
1,200 : 10  =120 نرخ دستمزد ساخت یک واحد ریال   

حال اگر کارگری درساعت 14 واحد محصول تولید کند، 4 واحد اضافه تولید خواهد داشت ) 4= 10-14( و 
بنا به محاسبات فوق به ازاء هریک واحد اضافه تولید 120 ریال به او پرداخت خواهد شد. بنابراین دستمزد استحقاقی 

این کارگردرهرساعت به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
دستمزد اضافه تولید + حداقل دستمزد ساعتی = دستمزد استحقاقی در ساعت 

   ریال 1,680= )120×4( + 1,200 = دستمزد استحقاقی درساعت
درمثال مربوط به کارخانه آزمایش، سربار ثابت کارخانه درهرساعت مبلغ 2,100 ریال فرض شده است . با ارائه 
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جدول شماره )5-4( که نشان دهنده طرح پارچه کاری مستقیم است، کاهش هزینه های تبدیل یک واحد محصول 
درسطوح باالتر تولید را نیز نشان می دهد.

درجدول مورد بحث، تعداد تولید استاندارد10 واحد درساعت فرض می شود و هزینه دستمزد ساخت یک واحد 
محصول، قبل از رسیدن به میزان استاندارد رقم ثابتی نیست، به عنوان نمونه برای تولید 7 واحد درساعت مبلغ 171/43 
ریال برای ساختن 8 واحد درساعت مبلغ 150 ریال وبرای ساختن 9 واحد درساعت مبلغ 133/33 ریال و 9 واحد به 

باالمبلغ 120 ریال خواهد بود که این مبلغ نرخ ثابت دستمزد تولید یک واحد محصول می باشد.
دیگر،  ازسوی  کرد  نخواهد  تغییر  ریال   120 مبلغ  یابد،  افزایش  تولید  میزان  هرچه  اصل،  این  بادرنظرگرفتن 
سربارثابت کارخانه برای تولید هرواحد محصول با افزایش میزان تولید کاهش خواهد یافت. درمثال فوق اگر میزان 
تولید درساعت از 7 واحد به 14 واحد افزایش یابد، سربار ثابت یک واحد محصول از مبلغ 300 ریال به مبلغ 150 ریال 
کاهش می یابد. بنابراین هزینه تبدیل یک واحد محصول با افزایش تولید،کاهش یافته ودرنتیجه بهای تمام شده یک 

واحد نیز با کاهش مواجه خواهد شد.

جدول 4-5
طرح پارچه کاری مستقیم

تعداد تولید 
درساعت

نرخ پایه 
دستمزد

نرخ 
پارچه کاری

مبلغ 
دریافتی 
درساعت

هزینه 
دستمزد یک 

واحد

سربارثابت در 
هرساعت

سربار 
کارخانه برای 

یک واحد

هزینه تبدیل 
یک واحد

71, 200-1,200171/432,100300471/43
81,200-1, 2001502,100262/5412/5
91,200-1, 200133/332,100233/33366/66

2001202,100210330 ,1٭101,200120
111,2001201, 3201202,100190/9310/9
121, 2001201, 4401202,100175295
131, 2001201, 5601202,100161/54281/54
141, 2001201, 6801202,100150270

نرخ استاندارد یک واحد 12=10÷1200
تولید استاندارد در یک ساعت   10 واحد

8  ـ2ـ4ـ اوقات تلف شده: مطابق قانون کار، هرکارگرموظف به انجام 8 ساعت کار روزانه و یا 44 ساعت 
به  موظف  کارفرما  بنابراین  می گیرد.  کارفرماصورت  وسیلۀ  به  فاصله  به کارگر  کار  ارجاع  باشد.  می  کاردرهرهفته 

پرداخت دستمزد کارگر برای انجام کاردرمدت یاد شده می باشد.
ولی  نخواهدداشت.  را  دستمزد  دریافت  حق  نماید،  خودداری  کار  انجام  از  غیرموجه،  دالیل  به  کارگر  اگر 
چنانچه کارگر آماده انجام کارباشد، ولی کارفرما بنابه دالیل گوناگون قادر به ارجاع کار به او نباشد، کارگر استحقاق 
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دریافت دستمزد راخواهد داشت، که به این ترتیب دستمزد درمقابل کار انجام نشده پرداخت می گردد،که این خود 
موجب افزایش غیر منطقی هزینه ها خواهد شد.

دستمزد زمانی که به علت عدم ارجاع کار، به کارگر پرداخت می شود، هزینه دستمزد اوقات تلف شده خواهد 
بود. مهم ترین دالیل مربوط به اوقات تلف شده عبارتنداز:

الف( نرسیدن به موقع مواداولیه به کارخانه و یا به قسمت تولید.
ب( خرابی ماشین آالت که موجب توقف تولید می شود.

ج( قطع جریان برق
د( استفاده از مواد اولیه نامرغوب

دستمزد اوقات تلف شده اگر چه جزء هزینه های مستقیم تولید است . ولی باتوجه به دالیل اتالف وقت، این 
هزینه را درحساب های خاصی نگهداری نموده و به حساب سربار ساخت منظور می نمایند. ودرپایان هرماه در گزارش 
سربارساخت انعکاس داده می شود، که به این ترتیب مورد توجه مدیران واحد تولیدی قرارخواهد گرفت. این نحوه 

عمل موجب کنترل هرچه بیشتراین هزینه ها خواهد شد.
برای ساعات تلف شده درنظر گرفته  تولیدی ستونی جداگانه  از واحدهای  درلیست حقوق ودستمزدبسیاری 

می شود. تا تفکیک هزینه مربوط به اوقات تلف شده از دستمزد مستقیم آسان ترگردد.
دستمزد اوقات تلف شده به حساب کنترل سربار ساخت، بدهکار و به حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد 

بستانکار می گردد.

کنترل کاالی درجریان ساخت          ×××
کنترل سربار ساخت            ×

    × × × × کنترل هزینه حقوق ودستمزد  
ثبت تسهیم هزینه دستمزد اوقات تلف شده 

این کارگران درمدت یک  به کار می باشند.  نفرکارگر مشغول  مثال   : درشرکت تولیدی آزمایش جمعاً 25 
هفته جمعاً 1,100 ساعت کارکرده اند که 50 ساعت آن اوقات تلف شده بوده است. متوسط دستمزد هرکارگر در 
ساعت 1/500 ریال می باشد. محاسبه وثبت دستمزد مستقیم وهزینه دستمزد اوقات تلف شده این کارگران به صورت 

زیراست:
ساعت کارمفید   1,050 = 50 ـ 1,100
1,050 × 1,500 =1,575,000 ریال دستمزد مستقیم  
ریال دستمزد اوقات تلف شده      75,000 = 1/500  × 50

1,575,000 کنترل کاالی درجریان ساخت  
75,000 کنترل سربار ساخت   

1,650,000 کنترل هزینه حقوق ودستمزد   
ثبت تسهیم هزینه دستمزد اوقات تلف شده



107

دانش  و  مهارت  ارتقای سطح  که جهت  است  آموزشی  هرنوع  از،  عبارت  کارآموزی  کارآموزی:  9ـ2ـ4ـ 
تولیدی  واحد  استخدام  به  تازه  که  باشد  جدیدی  کارکنان  برای  است  ممکن  کارآموزی  می گیرد.  انجام  کارکنان 
درآمده اند. دراین صورت نقش مؤثری درانجام امورجاری واحد تولیدی نخواهدداشت. بنابراین هزینه های این نوع 

آموزش به عنوان هزینه های سرمایه اي تلقی می شود.
ولی دربیشترموارد به کارکنانی که درحال انجام خدمت می باشند، آموزش داده می شود که به آن آموزش 
ضمن خدمت می گویند. دراین صورت بخشی ازحقوق ودستمزدی که درجریان آموزش ضمن خدمت به کارکنان 
هزینه های  به عالوه  و دستمزد  هزینه حقوق  از  مستقیم وقسمتی  عنوان دستمزد  به  مورد  برحسب  پرداخت می شود، 

مربوط به کارآموزی به عنوان دستمزد غیرمستقیم تلقی می شود.

3ـ4ـ تنظیم لیست حقوق و دستمزد
یکی ازوظایف عمده دایره حقوق ودستمزد، تنظیم لیست حقوق می باشد، که این عمل درپایان هر 15 روز 

ومعموالً درپایان هرماه صورت می گیرد.
به اطالعات  با توجه  قانون کار و  براساس  لیست حقوق ودستمزد شامل ستون های متعدد است که هرقسمت 

دریافت شده از سایر دوایر تکمیل می گیرد.
دایره حقوق ودستمزد، اطالعات موردنیاز خود را از دوایری مانند، کارگزینی، دایره حضور وغیاب، دایره ثبت 
با استفاده از قراردادهای منعقد شده بین کارگران وکارفرما به دست می آورد.  اوقات کار وکارت های مربوط ونیز 
لیست حقوق و دستمزد دارای قسمت هایی به منظور درج دستمزد کارعادی، اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری، 
دستمزد ایام مرخصی وتعطیالت رسمی، فوق العاده ها شامل )حق مسکن، حق اوالد، خواربار، کمک های غیرنقدی، 
وحق ایاب و  ذهاب(، جمع حقوق ودستمزد ومزایا، کسور مربوط به حقوق و دستمزد و دستمزد قابل پرداخت، همچنین 
حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما و... می باشد. فرم لیست حقوق و دستمزد استاندارد نیست، بلکه به نحوه فعالیت 
واحد تولیدی و قراردادهای منعقد شده بین کارگران وکارفرما بستگی دارد. دراین قسمت یک نمونه از لیست حقوق 

و دستمزد، در صفحه بعد ارائه می گردد.
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لیست حقوق و دستمزد فرم 4-6
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4ـ4ـ کسورحقوق ودستمزد
دایره حسابداری حقوق ودستمزد موظف است زمان تنظیم هرلیست حقوق ودستمزد باتوجه به مصوبات قانونی. 
عنوان کسور  تحت  را  مبالغی  وکارفرما،  کارگر  بین  آمده  عمل  به  توافق  براساس  همچنین  کار،  قانون  به خصوص 
دستمزد، ازحقوق ودستمزد کارگران وکارکنان کسرنموده و به سازمان های ذینفع پرداخت کند. این مبالغ را می توان 

به دوگروه شامل کسور قانوني و کسور اختیاری یا توافقی تقسیم نمود .
الف( کسورقانونی : عبارت از مبالغ یا وجوهی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمان های مربوط و 

براساس مصوبات قانونی، بایدازحقوق ودستمزد کارگران کسر و به سازمان های ذینفع پرداخت نماید.
کسور قانونی شامل: مالیات برحقوق ودستمزد،حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر و بدهی کارگران به صندوق 

اجرا )اجراییات( می باشد.
1ـ4ـ4ـ مالیات برحقوق ودستمزد:  طبق قانون کار، کارفرماموظف است زمان تهیه هرلیست دستمزد، مبلغ 
مالیات آن را باتوجه به ضرایب جدول مالیاتی و پس ازکسرمعافیت های قانونی محاسبه نموده، از حقوق کارگرکسر 
و به حساب وزارت اموراقتصاد ودارایی واریز نماید. مهلت پرداخت مالیات حقوق ودستمزد، حداکثر یک ماه پس 

ازتنظیم لیست خواهد بود. درصورت تأخیر در پرداخت آن جریمه دیرکرد به کارفرما تعلق می گیرد. 
معادل 30%حقوق  :  مطابق قانون، حق بیمه های اجتماعی کارگران جمعاً  2ـ4ـ4ـ حق بیمه های اجتماعی 
ودستمزد ناخالص است که 7% آن به وسیله کارگر پرداخت می شود و ازحقوق او کسر می گردد. همچنین 20% به وسیله 
کارفرما پرداخت خواهد شد، که این مبلغ عالوه برحقوق ودستمزد می باشد وبرای کارفرما، هزینه محسوب می شود. 

و 3% باقی مانده بوسیله دولت پرداخت می گردد.
به موجب قانون کار کارکنانی که حق بیمه تأمین اجتماعی خودراپرداخت نموده باشند، حق استفاده از مزایای 
از  مستمری  دریافت  و  درمانی  بیمه  عبارتنداز:  اجتماعی  تأمین  بیمه  مزایای  از  بعضی  داشت.  را خواهند  بیمه  قانونی 

کارافتادگی، بازنشستگی و فوت.
همانطور که قباًل هم اشاره شد، حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر که معادل 7% دستمزد ناخالص وي است 
یکی از عوامل کسور دستمزد می باشد. بنابراین باید هنگام تنظیم لیست حقوق ودستمزد توسط کارفرما از دستمزد 
برای  اجتماعی،  تأمین  بیمه  حق  کارگربابت  سهم  بنابراین  شود.  پرداخت  اجتماعی  تأمین  سازمان  وبه  کسر  کارگر 

کارفرما، هزینه محسوب نمی شود.
لیست  تنظیم  هنگام  کارفرماباید  که  است  ناخالص  دستمزد  مامعادل %20  کارفر  اجتماعی سهم  بیمه های  حق 
حقوق ودستمزد عالوه بردستمزد محاسبه نماید و به همراه حق بیمه سهم کارگر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت 
نماید. این مبلغ جزء اقالم کسور دستمزد محسوب نمی شود. بنابراین به عنوان یکی از اقالم هزینه در گروه هزینه های 
غیرمستقیم ) هزینه های سربار( طبقه بندی می شود. ضمناً باید توجه داشت که، درتسهیم هزینه بیمه های اجتماعی )حق 
بیمه های اجتماعی سهم کارفرما( محل خدمت کارکنان بیمه شده، مالک انتقال حق بیمه به سربار همان محل خواهد 
بود.حق بیمه سهم دولت معادل 3% دستمزد ناخالص است وازطرف دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.

ضمناً کارفرما باید لیست حقوق ودستمزد، یک نسخه از آن را همراه چکی معادل مبلغ حق بیمه سهم کارگر 
و سهم کارفرما را حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نماید. درغیراین صورت مشمول جریمه 
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دیرکردخواهد شد.
3ـ4ـ4ـ حق بیمه بیکاری : به موجب قانون، کارفرما موظف است درزمان تنظیم لیست، معادل 3% حقوق و 
دستمزد ناخالص کارکنان را عالوه بردستمزد به عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه نموده به صندوق بیمه بیکاری واریز 
بیمه های اجتماعی سهم کارفرما،یکی از اقالم هزینه های سربار محسوب  نیز مانند حق  بیمه بیکاری  البته حق  نماید. 

می شود.
به  کارگر  دستمزد،بدهی  کسورقانونی  به  مربوط  اقالم  از  دیگر  یکی   : )اجرائیات(  اجرا  صندوق  4ـ4ـ4ـ 
از سوی مراجع  به موجب  احکام صادره  یا  قانون  مبلغي گفته مي شود که طبق  به  صندوق اجرا مي باشد. اجرائیات 

قانونی، باید توسط کارفرما، ازحقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد.
بعضی ازدالیل صدور احکام که موجب کسرمبالغی از حقوق کارگر به وسیلۀ دادگاه های صالحه می گردد. 

عبارتنداز:
عدم پرداخت بدهی توسط کارگر به اشخاص ثالت و تسلیم شکایت طلبکار به دادگستری برای وصول طلب 
خود. دراین صورت اگر کارگر محکوم به پرداخت وجه گردد،کارفرماموظف است اقساط تعیین شده ازطرف دادگاه 

را زمان تنظیم هرلیست ازحقوق کارگر کسر نموده به صندوق اجرا واریز نماید.
محکوم شدن کارگر به پرداخت غرامت به موجب شکایت کارفرما، دایر بر وارد آوردن خسارت به کارخانه 

اگر مبلغ موردشکایت بیشتر از یک سوم حقوق ماهانه کارگر باشد، به موجب حکم دادگاه به صورت اقساط 
ماهانه از دستمزد او کسر وبه صندوق اجرا واریز می گردد.

ب( کسور توافقی )اختیاری( : این کسورعبارت از وجوهی است که با توافق کارگر و یا براساس قراردادی 
که بین کارگر وکارفرمامنعقد شده، زمان تنظیم لیست از دستمزد کارکنان کسرمی شود. بعضی از اقالم کسور توافقی 

عبارتنداز:
بدهی کارگران به شرکت تعاونی، سهم کارگر بابت طرح بازنشستگی، اقساط وام مسکن، مساعده یا پیش پرداخت 

حقوق ودستمزد.
5  ـ4ـ4ـ مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد : دراکثرواحدهای تولیدی معموالً قبل از پایان هرماه 
مبلغی به عنوان مساعده به کارگران پرداخت می گردد. این پرداخت به علت نیاز کارگران، همچنین اجتناب از محاسبه 
حقوق و دستمزد درپایان هرهفته ویادرپایان هرپانزده روز می باشد. البته دایره حسابداری حقوق ودستمزد . زمان تنظیم 

لیست ماهانه حقوق ودستمزد مبلغ مساعده یا پیش پرداخت را از دستمزد کارکنان کسر نمایند.

5 ـ4ـ ثبت های حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد 
دایره حسابداری پس از تکمیل لیست حقوق ودستمزد و تنظیم سند مربوط به آن، ثبت های مربوطه را انجام 

می دهد. این ثبت ها عبارتنداز:
الف( ثبت لیست حقوق ودستمزد

ب( ثبت تسهیم هزینه حقوق ودستمزد
ج( ثبت های مربوط به پرداخت حقوق ودستمزد وکسورمربوط به آن
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ـ  5  ـ4ـ ثبت لیست حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه : با استفاده از لیست حقوق ودستمزد، ابتدامعادل  1
دستمزد  از  باید  که  اقالمی  بدهکارمی شود. سپس  دستمزد،  و  هزینه حقوق  کنترل  ومزایا، حساب  جمع کل حقوق 
کارگران کسرشود به حساب های مربوط، بستانکار می گردد. این اقالم شامل ) حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر، 
مالیات حقوق و دستمزد، صندوق اجرا، شرکت تعاونی، وام مسکن، پیش پرداخت دستمزد و... ( می باشد1. مابه التفاوت 
حساب بدهکار و جمع حساب های بستانکار، نشان دهنده حقوق و دستمزد قابل پرداخت به کارگران می باشد وبه 

حساب حقوق ودستمزد پرداختنی، بستانکار می گردد. 
ثبت نمونه مربوط به لیست حقوق ودستمزد به صورت زیر ارائه می شود.

کنترل هزینه حقوق ودستمزد                                  ××××  
مالیات حقوق و دستمزد                                 ××   
حق بیمه های اجتماعی ) سهم کارگر(                               ××   

صندوق اجرا                                  ×   
ذخیره ایام مرخصی                                 ××   
ذخیره عیدی و پاداش                                 ××   

اقساط وام مسکن                                  ×   
شرکت تعاونی کارگران                                 ×   
پیش پرداخت حقوق و دستمزد                                ×   

حقوق و دستمزد پرداختنی                                             ××××   
ماه سال ثبت لیست دستمزد کارگران مربوط به   

پس از ثبت آرتیکل مربوط به حقوق ومزایا ) ثبت لیست دستمزد( باید سایر اقالمی که در لیست درج شده 
و برای کارفرما هزینه محسوب می شود، در حساب های مربوط به هزینه ثبت گردد. این اقالم شامل حق بیمه های 

اجتماعی سهم کارفرما و حق بیمه بیکاری است2.

×× هزینه بیمه های اجتماعی   
×× حق بیمه پرداختنی     

ثبت حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما
هزینه بیمه بیکاری                             ×

×               حق بیمه پرداختنی    
ثبت حق بیمه بیکاری

1ـ حقوق و مزایاي مشــمول حق بیمه تأمین اجتماعي شــامل ) حقوق اصلي، فوق العاده شغل، محرومیت از تسهیالت زندگي، فوق العاده محل 
خدمت، اضافه کاري و هر نوع حق الزحمه و حق حضور در جلسات، حق مسکن و نوبت کاري( مي باشد.

2ـ جمع حقوق ومزایا را قبل از وضع کسورقانونی و کسور توافقی، دستمزد ناخالص می گویند.  
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البته ثبت های فوق رامی توان دریک آرتیکل نیز ارائه نمود.
ضمناً درلیست حقوق و دستمزد، اقالم دیگری مانند مزایای پایان خدمت کارکنان، سهم صندوق کارآموزی 
درج شده است که مانند حق بیمه اجتماعی وحق بیمه بیکاری برای کارفرما، هزینه محسوب می شودکه باید به حساب 

هزینه های مربوط بدهکار و به حساب های پرداختنی بستانکارشوند.
به  مربوط  آن،  به  وابسته  های  هزینه  ونیز  ودستمزد  حقوق  دستمزد:  و  هزینه حقوق  تسهیم  ثبت  2ـ5 ـ4ـ 
کارکنانی است که درقسمت های مختلف مانند کارخانه، اداره و بخش توزیع وفروش به کاراشتغال دارند. براین اساس 
به منظور کنترل بیشتر هزینه ها،  باید سهم هرقسمت ازطریق تسهیم هزینه دستمزد و عوامل وابسته به آن به مراکز هزینه 

مشخص گردد. 
دراین ثبت جمع حقوق ودستمزد مستقیم به حساب کنترل کاالی درجریان ساخت، بدهکارمی شود.

همچنین هزینه حقوق ودستمزد غیرمستقیم کارخانه و هزینه های وابسته به حقوق ودستمزد مستقیم و غیرمستقیم 
کارخانه، به حساب کنترل سربارساخت، بدهکارمی شوند.

هزینه های وابسته به حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم کارخانه، عبارتند از:
حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری، مزایای پایان خدمت کارکنان، دو در هزارسهم صندوق 
کارآموزی، هزینه دستمزد اوقات تلف شده فوق العاده های پرداختی به کارگران شاغل درکارخانه، حقوق و دستمزد 

ایام مرخصی و... .
درآرتیکل مربوط به تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، کلیه اقالم مربوط به حقوق ودستمزد کارکنان بخش اداری 

به حساب کنترل سربار اداری و تشکیالتی، بدهکار می گردد.
به حساب کنترل سربار  توزیع وفروش  به حقوق ودستمزد بخش  مربوط  اقالم  همچنین دراین آرتیکل، کلیه 

توزیع و فروش، بدهکارمی شوند.
درآرتیکل موردبحث حساب هایی مانند حساب هزینه بیمه های اجتماعی ) سهم کارفرما(، هزینه بیمه بیکاری، 

سهم صندوق کارآموزی ونهایتاً حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد، بستانکارمی شوند.
ثبت نمونه مربوط به تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به صورت زیر ارائه می گردد.

×××× کنترل کاالی درجریان ساخت     
××× کنترل سربار ساخت      

×× کنترل سربار اداری و تشکیالتی     
×× کنترل سربار توزیع وفروش     

×× هزینه بیمه های اجتماعی        
هزینه بیمه بیکاری                  ×   
هزینه صندوق کارآموزی      ×   

کنترل هزینه حقوق ودستمزد     ××××   
ثبت تسهیم هزینه حقوق ودستمزد به قسمت های مختلف 
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توضیح آنکه : ریزاقالم مربوط به هزینه های سربارقسمت های مختلف دردفاتر معین هزینه منعکس می گردد.
به  وابسته  هزینه های  و  مربوط  و دستمزد کسور  پرداخت حقوق  به  مربوط  ثبت های  3ـ5  ـ4ـ 

حقوق و دستمزد:
درآرتیکل مربوط به ثبت لیست دستمزد، اقالم متعددی درج شده که باید درتاریخ های معین به وسیله کارفرما به 
کارگران و یا به سازمان های ذینفع پرداخت گردند و پس از پرداخت هرکدام باید دایره حسابداری حقوق و دستمزد 

آن را ثبت نماید.
الف( معموالً حقوق ودستمزد کارکنان درپایان هرماه پرداخت و به صورت زیرثبت می شود.

×××× حقوق و دستمزد پرداختنی     
×××× بانک ) صندوق(        

ثبت پرداخت حقوق ودستمزد............... ماه کارکنان

درتاریخ پرداخت هریک از اقالم مربوط به کسور حقوق ودستمزد بایدآرتیکل مربوط به آن در دفاتر ثبت شود. 
به طور مثال، ثبت مربوط به پرداخت حق بیمه های اجتماعی و حق بیمه بیکاری به صورت زیر ارائه می گردد.

 
××× حق بیمه پرداختنی   

××× بانک       
 پرداخت حق بیمه اجتماعی و بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی

دراین قسمت با ارائه یک مثال به توضیح ثبت های حسابداری مربوط به حقوق دستمزد می پردازیم.
مثال   : اطالعات مربوط به حقوق ودستمزد مهرماه سال جاری درشرکت تولید لوازم خانگی به قرار زیراست.

1ـ جمع حقوق ودستمزد ناخالص، شامل دستمزد مستقیم، دستمزد غیرمستقیم ودستمزد ایام مرخصی و تعطیالت 
رسمی مبلغ 20,000,000 ریال می باشد.

2ـ از کل دستمزد ناخالص 60% مربوط به حقوق ودستمزد کارگرانی است که مستقیماً درخط تولید مشغول کار 
می باشند و 40% مبلغ مورد بحث مربوط به دستمزد غیرمستقیم است.

3ـ 60% از دستمزد غیر مستقیم مربوط به کارخانه، 15% مربوط به بخش اداری و 25% مربوط به بخش توزیع و 
فروش است.

4ـ حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر 7% و سهم کارفرمامعادل 20% دستمزد ناخالص می باشد.
5  ـ حق بیمه بیکاری معادل 3% دستمزد ناخالص محاسبه و منظور شود.

ودستمزدناخالص  حقوق   %5 معادل  کارکنان  مرخصی  ایام  دستمزد  هزینه  شده،  انجام  برآوردهای  مطابق  6  ـ 
محاسبه شده و به مبلغ دستمزد ناخالص اضافه گردیده است.

7ـ بنا به گزارش بخش تولید و بامحاسبات انجام شده درطول مهرماه معادل مبلغ 450/000 ریال هزینه دستمزد 
اوقات تلف شده بوده است.

8  ـ سایر کسور مربوط به حقوق ودستمزد به قرار زیر است.
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180,000 ریال بدهی به صندوق اجرا   مالیات حقوق ودستمزد 420,000 ریال 
220,000 ریال بدهی به شرکت تعاونی   اقساط وام مسکن      250,000 ریال 

ضمناً در 15 مهرماه مبلغ 1,400,000 ریال به عنوان پیش پرداخت ) مساعده ( به کارگران پرداخت گردیده است.
9ـ حقوق و دستمزد کارکنان وسایر اقالم مربوط به آن به صورت زیر پرداخت گردیده است.

8/1 حقوق و دستمزدکارکنان نقداً پرداخت شد.
8/5 بدهی کارگران به صندوق اجرا ازحساب جاری شرکت پرداخت گردید.
8/14 بدهی کارکنان به شرکت تعاونی از حساب جاری شرکت پرداخت شد.

8/19 بانک ازحساب جاری شرکت، اقساط وام مسکن را پرداخت نمود.
شرکت  جاری  حساب  از  بیکاری  بیمه  حق  و  کارفرما  سهم  و  کارگر  سهم  اجتماعی  بیمه های  حق   8/20

پرداخت گردید.
8/25 مالیات حقوق ودستمزد از حساب جاری شرکت به وزارت اقتصاد ودارایی پرداخت شد.

10ـ درتاریخ 8/28 به تعدادی از کارگران که ازمرخصی استحقاقی استفاده نموده بودند مبلغ 400,000 ریال 
بابت دستمزد ایام مرخصی نقداً پرداخت شد. ثبت آرتیکل های مربوط به حقوق و دستمزد ونیز محاسبات مربوط به 

صورت زیرارائه می شود.
حل مثال   : شرکت تولیدی لوازم خانگی

هم  ایام مرخصی  هزینه دستمزد  ناخالص که شامل  ازاء دستمزد  به  لیست حقوق ودستمزد:  ثبت  الف( 
خواهد بود. حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد  بدهکار شده درمقابل حساب های مربوط به کسور حقوق و دستمزد 
و حساب های مربوط به ذخایر دستمزد ایام مرخصی و عیدی و پاداش کارکنان بستانکار می شود. اختالف حساب 

بدهکاروجمع حساب های بستانکاربه حساب حقوق و دستمزد پرداختنی بستانکار می گردد.

20,000,000 1ـ کنترل هزینه حقوق و دستمزد  
مالیات حقوق ودستمزد                 420,000  

حق بیمه اجتماعی سهم کارگر                1,400,000  
صندوق اجرا                  180,000  
وام مسکن کارکنان                             250,000
  شرکت تعاونی کارگران                 220,000

ذخیره دستمزد ایام مرخصی                1,000,000  
پیش پرداخت دستمزد                 1,400,000  

حقوق و دستمزد پرداختنی                 15,130,000  
ثبت لیست حقوق ودستمزد مهرماه کارکنان

2ـ هزینه بیمه های اجتماعی                           4,000,000
حق بیمه پرداختنی                  4,000,000   

ثبت هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما )معادل 20% دستمزد ناخالص(
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3ـ  هزینه بیمه بیکاری   600,000
    حق بیمه پرداختنی    600,000

ثبت حق بیمه بیکاری معادل 3   دستمزد ناخالص 

محاسبات مربوط به ثبت های فوق به این صورت است: 
از آنجا که درمثال فوق دستمزد ناخالص یعنی مبلغ 20,000,000 ریال شامل 5% هزینه دستمزد ایام مرخصی نیز 
می باشد. لذا تمام محاسبات انجام شده برمبنای دستمزدناخالص صورت گرفته است. زیرا به دستمزد ایام مرخصی هم 

حق بیمه تعلق می گیرد. 

حق بیمه سهم کارگر       1,400,000 = %7 × 20,000,000
ذخیره دستمزد ایام مرخصی                    1,000,000= %5 × 20,000,000

حق بیمه سهم کارفرما                   4,000,000 = %20 × 20,000,000
حق بیمه بیکاری                        600,000 = %3 × 20,000,000

درثبت شماره )1( جمع کسورات و سایر عوامل مبلغ 4,870,000 ریال می باشد )جمع حساب های بستانکار(. 
پس اختالف جمع بدهکار و بستانکار مبلغ 15,130,000 ریال خواهد بود.

ب( ثبت تسهیم هزینه حقوق ودستمزد:

10,950,000 4ـ  کنترل کاالی درجریان ساخت   
9,714,000 کنترل سربارساخت      
1,476,000 کنترل سربار اداری وتشکیالتی     
کنترل سربارتوزیع وفروش                2,460,000  

هزینه بیمه های اجتماعی                 4,000,000  
هزینه بیمه بیکاری                 600,000  

کنترل هزینه حقوق ودستمزد                20,000,000  
ثبت تسهیم حقوق و دستمزد مهرماه کارکنان 

محاسبات مربوط به تسهیم هزینه حقوق ودستمزدبه قسمت های مختلف به شرح زیراست:
1ـ حقوق ودستمزد مستقیم معادل 60% دستمزد ناخالص می باشد.

20,000,000 × %60 = 12,000,000 ریال حقوق ودستمزد مستقیم    

تذکر: چون دستمزد مستقیم شامل 5%  دستمزد ایام مرخصی می باشد و این مبلغ باید به حساب کنترل سربار 
ساخت منظور شود. لذا دستمزد ایام مرخصی مربوط به حقوق ودستمزد مستقیم، از آ ن کسرمی شود.

12,000,000 × %5 = 600,000 دستمزد ایام مرخصی مربوط به دستمزدمستقیم     
ازطرف دیگر هزینه دستمزد اوقات تلف شده نیز باید به حساب کنترل سربار ساخت منظور شود. سپس این 
مبلغ هم باید از دستمزد مستقیم کسرگردد، تا مبلغی که باید به حساب کنترل کاالی درجریان ساخت، بدهکار شود. 
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به دست آید.
10,950,000= ) 450,000+ 600,000( ـ 12,000,000

2ـ برای محاسبه مبلغی که باید به حساب کنترل سربارکارخانه، بدهکارشود، محاسبات زیرانجام خواهد شد.
جمع حقوق ودستمزد غیرمستقیم                                        8,000,000 = %40 × 20,000,000
دستمزد غیرمستقیم کارخانه                                                       4,800,000 = %60×  8,000,000

هزینه هایي که کارفرما عالوه برحقوق ودستمزد مستقیم و حقوق ودستمزد غیرمستقیم کارخانه متحمل می شود، 
محاسبه گردیده و به حساب کنترل سربار ساخت، بدهکارخواهد شد.

12,000,000  ×  %20 = 2,400,000 هزینه بیمه های اجتماعی مربوط به دستمزد مستقیم 
12,000,000 ×  %3    = 360,000 هزینه بیمه بیکاری مربوط به دستمزد مستقیم 
12,000,000 ×  %5    = 600,000 هزینه دستمزد ایام مرخصی مربوط به دستمزد مستقیم 
4,800,000 ×  %20    = 960,000 هزینه بیمه های اجتماعی مربوط به دستمزد غیرمستقیم کارخانه 
4,800,000 ×  %3      = 144,000 هزینه بیمه بیکاری مربوط به دستمزد غیرمستقیم کارخانه 

تذکر: 
درمثال فوق 5% از مبلغ 4,800,000 ریال دستمزد ایام مرخصی می باشد . لذا اضافه نمودن این مبلغ به دستمزد 
غیرمستقیم کارخانه لزومی ندارد. ضمناً هزینه دستمزد اوقات تلف شده که عماًل مربوط به دستمزد مستقیم است باید 

به حساب کنترل سربار ساخت، بدهکارشود.
پس مبلغی که باید به حساب کنترل سربار ساخت، بدهکار گردد. عبارت از حاصل جمع این اقالم خواهد بود.
4,800,000+2,400,000+360,000+600,000+960,000+144,000+450,000=9,714,000

3ـ اقالمی که باید به حساب کنترل سربار اداری منظور شوند به صورت زیرمحاسبه می گردد:
ریال دستمزد غیرمستقیم اداری    1,200,000= %15 × 8,000,000
حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما                                                            240,000 = %20  × 1,200,000

حق بیمه بیکاری                                                                                  36,000 = %3 ×  1,200,000
حساب کنترل سربار اداری وتشکیالتی معادل مبلغ 1,476,000 ریال، بدهکار می گردد که عبارت از حاصل 

جمع اقالم زیراست:
ریال     1,476,000 = 36,000+ 240,000 + 1,200,000

4ـ اقالمی که باید به حساب کنترل سربارتوزیع و فروش، بدهکارشوند به صورت زیر محاسبه خواهندشد.
8,000,000× %25 = 2,000,000  ریال دستمزد غیرمستقیم توزیع وفروش 
2,000,000× %20 = 400,000  حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما 
2,000,000 × %3  =60,000  حق بیمه بیکاری 

حساب کنترل سربار توزیع وفروش معادل مبلغ 2,460,000 ریال بدهکار می شود که عبارت از حاصل جمع 
اقالم زیراست:
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ریال    2,460,000 = 60,000 + 400,000 + 2,000,000
تذکر: اگر دستمزد ناخالص شامل دستمزد ایام مرخصی نباشد. باید دستمزدایام مرخصی به آن اضافه شود تا 
دستمزد ایام مرخصی نیز مشمول حق بیمه های اجتماعی و حق بیمه بیکاری وسایر عوامل مربوط به دستمزد قرارگیرد. 

ج( ثبت های مربوط به پرداخت دستمزد و هزینه های وابسته به آن:
1ـ ثبت پیش پرداخت )مساعده( در تاریخ 7/15

7/15 پیش پرداخت دستمزد             1,400,000
صندوق                                            1,400,000   

ثبت پیش پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان
2ـ ثبت های مربوط به سایر پرداخت ها

8/1 حقوق و دستمزد پرداختنی          15,130,000
صندوق                                         15,130,000     

پرداخت حقوق و دستمزد مهرماه کارگران
8/5 حساب صندوق اجرا             180,000

    بانک                                           180,000
پرداخت بدهی کارگران به صندوق اجراء طی چک

220,000 8/14 شرکت تعاونی کارگران   
    بانک                                   220,000

پرداخت بدهی کارگران به شرکت تعاونی طی چک
8/19   وام مسکن کارگران                          250,000

    بانک                             250,000
پرداخت بدهی کارگران بابت وام مسکن طی چک

8/20   حق بیمه های اجتماعی ) سهم کارگر(                 1,400,000
           حق بیمه پرداختنی             4,600,000

6,000,000 بانک         
پرداخت حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر وکارفرما و حق بیمه بیکاری طی چک

8/25   مالیات حقوق ودستمزد          420,000
بانک                           420,000    

پرداخت مالیات حقوق ودستمزدمهرماه کارگران به وزارت دارایی طی چک

8/28   ذخیره دستمزد ایام مرخصی            400,000
صندوق                   400,000     

پرداخت دستمزدمرخصی استفاده شده به کارگران
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الف( پرسش ها
1ـ دستمزد تولیدی را تعریف کنید.

2ـ مهم ترین دالیل مربوط به کنترل هزینه حقوق ودستمزد را نام ببرید.
3ـ طبقه بندی دستمزد به چه منظور انجام می شود؟

4ـ دستمزد مستقیم ودستمزد غیرمستقیم را با ارائه یک مثال تعریف کنید.
5  ـ ادارات کنترل کننده حقوق و دستمزد را نام ببرید. ووظایف هرکدام را شرح دهید.

6  ـ زمان استاندازد وزمان عادی انجام کارراشرح دهید.
7ـ کارت اوقات کار چه موضوعی را نشان می دهد و درچه شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد؟
8  ـ دایره حسابداری بهای تمام شده به چه منظور از اطالعات حقوق و دستمزد استفاده می نماید؟

9ـ مهم ترین وظایف دایره حسابداری بهای تمام شده را نام ببرید.
10ـ حقوق پایه را تعریف کنید.

11ـ برای محاسبه حقوق ودستمزد باید چه اطالعاتی دراختیار قرارگیرد؟
12ـ مطابق قانون، فوق العاده اضافه کاری و شب کاری چند درصد عالوه بردستمزد عادی است؟

13ـ شرایط انجام اضافه کاری را توضیح دهید.
14ـ کارروزانه و کارشبانه از چه ساعتی شروع و به چه ساعتی ختم می شود؟

15ـ فوق العاده اضافه کاری بادرنظرگرفتن دالیل انجام آن به کدام حساب ها، بدهکار می شود؟
16ـ مرخصی استحقاقی را تعریف کنید و مّدت آن را بنویسید.

17ـ به ازاء دستمزد عادی ساعات اضافه کاری کدام حساب، بدهکارمی شود؟
18ـ تعیین عیدی و پاداش کارکنان به عهده کدام سازمان است؟

19ـ نوبت کاری را تعریف کنید و درصد مربوط به فوق العاده نوبت کاری را در شرایط و ساعات مختلف بنویسید.
20ـ فوق العاده نوبت کاری به کدام حساب، بدهکارمی شود؟

مالی ذخیره  ابتدای دوره  از  پاداش کارکنان  برای عیدی و  ایام مرخصی ونیز  برای دستمزد  به چه علت  21ـ 
درنظرگرفته می شود؟

22ـ  دالیل افزایش بهای تمام شده محصول را در زمان مرخصی کارگران شرح دهید.
23ـ دستمزد ایام مرخصی کارگران خط مستقیم تولید به کدام حساب، بدهکار می شود؟

24ـ اوقات تلف شده را تعریف کنید.
25ـ دستمزد اوقات تلف شده که به عنوان دستمزد مستقیم پرداخت می شود به کدام حساب، بدهکار می گردد.

26ـ طرح های تشویقی را تعریف کنید وانواع طرح های تشویقی را نام ببرید.
27ـ شرایط اجرای یک طرح تشویقی را توضیح دهید.

28ـ طرح های تشویقی با چه اهدافی به اجرا درمی آیند . این اهداف را شرح دهید.
29ـ کسور قانونی دستمزد را تعریف کنید و سه نمونه از آنها را نام ببرید.

30ـ کسور اختیار)توافقی( دستمزد را با ارائه سه نمونه از آنها تعریف کنید.

آزمون پایانی فصل 4
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ب( پرسش های چهارگزینه ای
1ـ مهم ترین هدف بکارگیری طرح های تشویقی دستمزد کدام هدف است.

الف( پرداخت پاداش درمقابل صرفه جویی در هزینه های تولید
ب( رسیدن به سطح استاندارد ازطریق پرداخت دستمزد بیشتر

ج( کنترل بیشتر هزینه دستمزد، با یکنواخت کردن هزینه یک واحد محصول
د( افزایش نرخ ساعتی دستمزد، دربرابر کاهش تولید هرنفرساعت

2ـ کارگری که روز جمعه کارکند و درهفته روز دیگری را تعطیل ننماید وروز جمعه جزء اضافه کاری او نباشد. 
دستمزد کارروز جمعه چنددرصد روزهای عادی است؟

د( %100 ج( %140   ب( %40   الف( %24    
3ـ تعیین زمان استاندارد برای ساختن یک واحد محصول از وظایف کدام دایره است؟

ب( برنامه ریزی تولید الف( حسابداری حقوق ودستمزد   
د( کارگزینی ج( زمان سنجی     

4ـ اگر ساعات گردش کار یک کارگرنوبت کار، صبح وشب باشد، فوق العاده دستمزد او چند درصد بیشتر 
از کارگر غیرنوبت کاراست؟

د( %10 ج( %22/5   ب( %40   الف( %15  
5ـ کدام گزینه، جزء کسورات است و حقوق و دستمزد محسوب نمی شود؟

ب( حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما الف( بدهی کارگربه صندوق اجرا  
د( حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر ج( مساعده               

به کدام حساب،  العاده اضافه کاری  مبلغ فوق  بپردازد.  را  العاده اضافه کاری  قبول کند، فوق  اگر مشتری  6ـ 
بدهکارمی شود؟

ب( کنترل کاالی درجریان ساخت الف( کنترل سربار ساخت   
د( کنترل سربار توزیع وفروش ج( کنترل سربار اداری وتشکیالتی  

7ـ جمع آوری اطالعات مربوط به اوقات کارانجام شده به وسیله یک کارگر، از وظایف کدام دایره است؟
ب( ثبت اوقات کار الف( حسابداری بهای تمام شده  

ج( حضور وغیاب                 د( برنامه ریزی تولید
8   ـ کدامیک از هزینه های زیر دستمزد مستقیم تلقی می شود؟

ب( دستمزد سرپرستان ومدیران تولید الف( دستمزد تعمیرکاران ماشین آالت کارخانه 
د( دستمزد اوقات تلف شده به دلیل نرسیدن مواد ج( دستمزد کارگران خط تولید   

تعیین شده ونرخ ساعتی دستمزد  برای ساختن یک واحد محصول 8 دقیقه  اندارد(  است 9ـ زمان مجاز )زمان 
2,400 ریال است. اگر یک کارگر درساعت 10 واحد محصول تولید کند . دستمزد استحقاقی وی با استفاده از 

طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم چند ریال درهرساعت می باشد.
ب( 2,400 ریال               ج( 2,720 ریال            د( 200 ,3 ریال الف( 3,000 ریال   
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10ـ دریک واحد تولیدی در ابتدای دوره مالی، دستمزد مستقیم ودستمزد غیرمستقیم به ترتیب مبلغ 8/500/000 
ریال و 1,500,000 ریال برآورد شده است. همچنین دستمزد ایام مرخصی مربوط به دستمزد مستقیم و غیرمستقیم 
به ترتیب مبلغ 425,000 ریال و 45,000 ریال برآورد گردیده است. اگر دستمزد مستقیم وغیرمستقیم خردادماه 
سال جاری دراین واحد تولیدی به ترتیب مبلغ 700,000 ریال 135,000 ریال باشد. ذخیره دستمزد ایام مرخصی 

چه مبلغ بستانکارمی شود.
ج( 39,050 ریال            د( 30,950 ریال الف( 470,000 ریال               ب( 380,000 ریال 

11ـ دریک واحد تولیدی طی تیرماه سال جاری مبلغ 2,750,000 ریال دستمزد مستقیم ومبلغ 950/000 ریال 
دستمزد غیرمستقیم باید پرداخت شود. چه مبلغ باید به حساب هزینه بیمه های اجتماعی منظور گردد؟

ج( 259,000 ریال             د( 740,000 ریال ب( 999,000 ریال  الف( 851,000 ریال 
ایام مرخصی کارگران از سیستم ایجاد ذخیره  12ـ دریک واحد تولیدی درابتدای دوره مالی برای دستمزد 

استفاده می شود. هزینه دستمزد ایام مرخصی مربوط به دستمزد مستقیم به چه حسابی، بدهکارمی شود.
الف( به حساب کنترل کاالی درجریان ساخت

ب( به حساب هزینه دستمزد ایام مرخصی
ج( به حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی

د( به حساب کنترل سربارساخت
13ـ کدامیک از اقالم زیر نباید از حقوق و دستمزد کارگرکسرگردد؟

ب( حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر الف( پیش پرداخت دستمزد   
د( ذخیره دستمزد ایام مرخصی ج( مالیات حقوق ودستمزد   

14ـ اگر کارگری درمدت 4 هفته جمعاً 192 ساعت کارکند. اضافه کاری او دریک هفته چند ساعت است.
د( صفر  ج( 16 ساعت   ب( 4 ساعت   الف( 8 ساعت  

15ـ کدامیک از عناوین زیر، جزء کسورقانونی حقوق ودستمزد می باشد؟
ب( مالیات برحقوق ودستمزد الف( اقساط وام مسکن    

د( بیمه بیکاری ج( حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما  
16ـ دستمزد مستقیم عبارت است از:

الف( حقوق ودستمزد تمام کارگرانی که به نحوی درکارخانه کار می کنند.
ب( دستمزد کارگرانی که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال داشته باشند.

ج( دستمزد کارگران وسرکارگران وسرپرستان تولید.
د( دستمزدکارگران وتعمیرکاران ماشین آالت تولید.

17ـ کارگری درمدت دوهفته جمعاً 100 ساعت کارکرده است و مبلغ 1,676,800 ریال دریافت نموده، اگر 
نرخ ساعتی دستمزد او 16,000 ریال درساعت باشد، فوق العاده اضافه کاری این کارگردر مدت یک هفته چند 

ریال است؟
د( 38,400 ریال ج( 6,400 ریال   ب( 12,800 ریال   الف( 76,800 ریال  
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18ـ به ازای یک ساعت کار درشب، چند درصد به عنوان فوق العاده شب کاری به کارگرتعلق می گیرد؟ با 
توجه به اینکه کارگر نوبت کار نباشد.

د( %15 ج( %35    ب( 22/5 %   الف( %40   
19ـ در صورتیکه حقوق ودستمزد سه ماهه اول دوره جمعاً مبلغ 000  , 810   ,  3 ریال باشد و با توجه به اینکه 
نسبت عیدی و پاداش به جمع حقوق و دستمزد ساالنه حدود 17% برآورد شده است. چه مبلغی باید در پایان هر ماه 

به حساب ذخیره پاداش و عیدی منظور گردد؟
د( 215,900 ریال ج( 204,000 ریال  ب( 408,000 ریال  الف( 647,700 ریال 

او دراین مدت چند ساعت  اضافه کاری  است.  داده  20ـ کارگری درمدت 30 روز، 210 ساعت کارانجام 
می باشد؟ با توجه به اینکه این کارگر دراین مدت چهارروز جمعه تعطیل بوده است.

الف( 8/5 ساعت               ب( 18ساعت   ج( 34 ساعت     د( 4/5 ساعت  
21ـ کارگری درمدت یک هفته 56 ساعت کارانجام داده است و 16 ساعت از کارعادی او از ساعت 22 تا 6 

صبح روز بعد بوده اگر نرخ ساعتی دستمزد او 500 ریال باشد . دستمزد استحقاقی وی چه مبلغ می باشد؟
ج( 34,000 ریال      د( 33,200 ریال ب( 33,600 ریال   الف( 400 ,34 ریال  

22ـ اگر کارگری روزجمعه کارکند و روز دیگری را به جای روز جمعه تعطیل نماید. چند درصد به عنوان 
فوق العاده به او تعلق می گیرد؟

د( %35 ج( %240   ب( %140   الف( %40   
23ـ درمهرماه سال جاری دریک واحد تولیدی مبلغ 4,720,000 ریال دستمزد مستقیم، مبلغ 980,000 ریال 
دستمزد غیر مستقیم کارخانه، مبلغ 560,000 ریال دستمزد درقسمت اداری و مبلغ 440,000 ریال دستمزد درقسمت 

توزیع و فروش پرداخت گردیده است. حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر، چه مبلغ می باشد؟
ب( 1,340,000ریال الف( 1,541,000 ریال    

د( 469,000 ریال ج( 201,000 ریال     
24ـ دایره زمان سنجی یک واحد تولیدی زمان استاندارد برای ساختن یک واحد محصول را 6 دقیقه تعیین 
نموده است. نرخ ساعتی دستمزد 2,300 ریال می باشد. دو نفرکارگر اولي درمدت 8 ساعت 88 واحد و دومی در 
مدت 4 ساعت 48 واحد محصول تولید نموده اند دستمزد استحقاقی هرکدام درساعت چند ریال است؟ با توجه به 

اینکه دراین واحد تولیدی از طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم استفاده می شود.
2,760 ریال ب( 2,300 ریال   2,300 ریال    الف( 2,300 ریال   
2,530 ریال د( 2,530 ریال    2,760 ریال    ج( 2,530    ریال  

25ـ دریک واحد تولیدی کارگران به صورت نوبتی کار می کنند . یک کارگر با نرخ پایه دستمزدی معادل 
440 ریال درساعت، درمدت یک هفته 44 ساعت به صورت نوبتی کارکرده درهفته مورد نظرنوبت کاري وی 

عصر و شب بوده است. دستمزد استحقاقی این کارگردرهفته موردنظر چند ریال می باشد؟
ب( 26,136 ریال الف( 21,296 ریال    

د( 23,716 ریال ج(  22,264 ریال    
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ج( مسائل 
1ـ4ـ درکارخانه نور حقوق پایه کارگران ماهانه مبلغ 3,600,000 ریال تعیین شده است. یک کارگر در طول 

یک ماه جمعاً 240 ساعت کار انجام داده. 
1ـ محاسبه نرخ ساعتی دستمزد این کارگر

2ـ محاسبه مبلغ ناخالص یا دستمزد استحقاقی
3ـ محاسبه فوق العاده اضافه کاری

4ـ محاسبه حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر و کارفرما و حق بیمه بیکاری
5  ـ ثبت آرتیکل های مربوط به دستمزد او

2ـ4ـ کارگری درمدت یک هفته جمعاً 68 ساعت کار انجام داده است و 8 ساعت از کارعادی او درروزجمعه 
انجام شده و 8 ساعت از کارعادی بین ساعت 22 تا ساعت 6 صبح روز بعد انجام شده. این کارگر غیرنوبت کاربوده 

و نرخ دستمزد ساعتی او 18/000 ریال درساعت می باشد. مطلوبست: محاسبه دستمزد استحقاقی این کارگر.
3ـ4ـ اطالعات مربوط به ساعات کار 7 نفر از کارگران یکی از دوایر تولیدی شرکت تولید دارو درمدت دو 

هفته متوالی به قرارزیراست:
1ـ تمام این کارگران نوبت کار می باشند.

2ـ ساعات کار هرکارگر عبارت است از
کارگر شماره )1( کار درصبح و عصر وشب  

کارگر شماره )2( کاردرصبح وشب  
کارگرشماره )3( کاردرصبح وعصر  
کارگر شماره )4( کاردرصبح وشب  
کارگر شماره)5( کار درعصروشب  

کارگر شماره )6( کاردرصبح وعصر وشب  
کارگر شماره )7( کاردرصبح وعصر  

3ـ نرخ دستمزد ساعتی هرکارگرمبلغ 16,200 ریال می باشد.
4ـ این کارگران درمدت دوهفته اضافه کاری نداشته اند.

مطلوبست :
1ـ محاسبه دستمزد عادی وفوق العاده نوبت کاری کارگران

2ـ محاسبه دستمزد استحقاقی کارگران برای دوهفته کارانجام شده 
3ـ ثبت آرتیکل های مربوط دردفتر روزنامه 

4ـ4ـ اطالعات مربوط به کارکرد دوهفته متوالی 6 نفر از کارگران شرکت خاور عبارت است از: 
1ـ نرخ متوسط دستمزد هرکارگر درساعت مبلغ 12,600 ریال می باشد.

2ـ اوقات تلف شده این کارگران درمدت دوهفته به ترتیب )3، 4، 8، 5، 2 و 6( ساعت است.
چنانچه از سایر کسورات حقوق و دستمزد صرف نظر شود.
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مطلوبست :
ثبت مربوط به حقوق ودستمزد دردفتر روزنامه 

5  ـ4ـ دریک واحد تولیدی 100 نفر کارگرمستقیماً درتولید مشغول به کارمی باشند و متوسط حقوق ودستمزد 
ساعتی هرکدام مبلغ 980 ریال است. درمدت دوهفته 200 ساعت ازوقت این کارگران به دالیل مختلف تلف شده است.

مطلوبست :
ثبت روزنامه مربوط به حقوق ودستمزد دوهفته کارگران

6ـ4ـ کارگران شرکت تولیدی نان رضوی به صورت نوبت کارمشغول به کارمی باشند.
اطالعات مربوط به یکی از دوایر تولیدی این شرکت که دارای 9 نفر کارگراست، به صورت زیر اعالم شده 

است. این اطالعات مربوط است به چهار هفته متوالی دی ماه سال جاری.
نرخ دستمزد هر نفر زمان انجام کار    شماره کارگر    

800 و 900 ریال صبح وعصر    1و2     
700 و 600 ریال صبح وعصر وشب   3و4     

500و600و700 ریال عصر وشب    5و6و7     
1,000 و 1,100 ریال صبح وشب    8و9     

مطلوبست : 
1ـ محاسبه دستمزد عادی این کارگران برای چهارهفته

2ـ محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران برای چهارهفته
3ـ محاسبه جمع دستمزد استحقاقی کارگران برای چهارهفته

4ـ ثبت دستمزد استحقاقی کارگران دردفتر روزنامه
7ـ4ـ اطالعات مربوط به، حقوق ودستمزد کارگران ماشین سازی اراک در بهمن ماه سال جاری به قرارزیر 

است:
2,980,000 ریال الف( دستمزد مستقیم بهمن ماه مبلغ  
1,400,000 ریال ب( دستمزد غیرمستقیم بهمن ماه مبلغ 

ج( 60%  از دستمزد غیرمستقیم درکارخانه، 25% به قسمت اداری وبقیه درقسمت توزیع و فروش، به مصرف 
رسیده است.

مطلوبست : ثبت های مربوط به دستمزد در دفتر روزنامه
کار  به  مشغول  ساعت   8 روزانه  هرکدام  کارگر  نفر   40 تعداد  اترک،  سهامی  تولید شرکت  دربخش  8  ـ4ـ 
واحد   32 روزانه  هرکدام  وبطورمتوسط  است  ریال   2,400 هرکارگردرساعت  دستمزد  متوسط  نرخ  می باشند. 

محصول تولید می نمایند.
نرخ  برسد،  اگرتولید روزانه هرکارگربه 40 واحد  منعقد شده،   بین کارگران وکارفرما  قراردادی که  مطابق 

متوسط دستمزد به 3,200 ریال افزایش خواهد یافت.
ضمناً هزینه های ثابت کارخانه عبارتنداز:
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ریال 1ـ هزینه تعمیر ونگهداری ساختمان کارخانه درهرماه مبلغ               720,000 
ریال   90,000 2ـ هزینه حقوق مدیروسرپرستان تولید روزانه     
ریال  10,080,000 3ـ هزینه استهالک ساالنه ماشین آالت     
ریال 4ـ هزینه عوارض نوسازی ماهانه                   450,000 

مطلوبست : 
الف( محاسبه هزینه تبدیل یک واحد محصول، بدون استفاده ازطرح تشویقی
ب( محاسبه هزینه تبدیل یک واحد محصول، با استفاده ازطرح تشویقی

9ـ4ـ درشرکت تولیدی جهان از ابتدای دوره مالی عوامل مربوط به حقوق ودستمزد برآورد می شود. براین 
اساس پیش بینی شده که درپایان سال، معادل 45 روز حقوق به عنوان عیدی و پاداش به کارگران پرداخت شود.

درتاریخ 6/31 لیست حقوق و دستمزد شهریور ماه، مبلغ 5,900,000 ریال حقوق رانشان می دهد . مطلوبست: 
1ـ ثبت عیدی و پاداش شهریورماه کارکنان دردفتر روزنامه

2ـ ثبت لیست حقوق و دستمزد و پاداش وعیدی شهریورماه دردفترروزنامه
3ـ اگر50%  پاداش سه ماهه کارکنان درپایان هرسه ماه به آنان پرداخت گردد، عیدی و پاداش پرداختی 6/31 

دردفترروزنامه ثبت کنید. 
10ـ4ـ دایره زمان سنجی شرکت تولید ابزار، زمان الزم برای ساخت یک واحد محصول را 15 دقیقه تعیین 

نموده است. نرخ متوسط دستمزد ساعتی 4,800 ریال وسربارثابت کارخانه درهرساعت 1,800 ریال می باشد.
مطلوبست :

تنظیم جدولی که درآن ازطرح تشویقی پارچه کاری مستقیم براساس تولید 3واحد تا7 واحد درساعت استفاده 
شده باشد.

مبلغ  شهرآورد  سهامی  شرکت  غیرمستقیم  و  مستقیم  دستمزد  جمع  جاری،  مالی  دوره  درابتدای  11ـ4ـ 
8/400/000    ریال برآورده شده است، که 55% از این مبلغ دستمزد مستقیم وبقیه دستمزد غیرمستقیم است.

65% از دستمزد غیرمستقیم مربوط به کارخانه، 20% مربوط به قسمت اداری و 15% مربوط به بخش توزیع و 
فروش می باشد.

نرخ دستمزد ایام مرخصی، برای دستمزد مستقیم 4% و برای دستمزد غیرمستقیم 3% برآورد شده است.
اطالعات بدست آمده ازلیست حقوق و دستمزد کارگران درآبان ماه سال جاری بیانگراین مطلب است که، 
جمع دستمزد مستقیم و دستمزد غیرمستقیم مبلغ 750,000 ریال می باشد. وبراساس درصدهای فوق، به قسمت های 

مختلف سرشکن می گردد.
مطلوبست :

1ـ ثبت لیست حقوق ودستمزد آبان ماه دردفترروزنامه
ایام  بابت دستمزد  اند ومبلغ 84,000 ریال  استفاده کرده  از کارگران ازمرخصی خود  2ـ درآبان ماه تعدادی 

مرخصی به آنان پرداخت شده است.
اگر حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی، درتاریخ اول آبان دارای مانده ای به مبلغ 178,000 ریال باشد. ثبت 
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پرداخت دستمزد ایام مرخصی را دردفتر روزنامه بنویسید.
12ـ4ـ شرکت تولیدی نوبخت دارای 35 نفر کارگر می باشد. این کارگران روزانه 8 ساعت با نرخ متوسط 
دستمزدی معادل 2,000 ریال به کارمشغول می باشند. تعداد تولید روزانه یک نفر 56 واحد است . درقرارداد طرح 
تشویقی که بین کارگران وکارفرما منعقد شده، اگر هرکارگر بتواند تولید روزانه خودرا به 68 واحد برساند متوسط 

دستمزد مبلغ 2,000 ریال درساعت به 2,400 ریال درساعت تغییر خواهد نمود.
هزینه های ثابت شرکت تولیدی در دوره مالی جاری به قرارزیراست.

2,940,000   ریال هزینه استهالک ماشین آالت درهرماه  
21,168,000 ریال هزینه تعمیرونگهداری ساختمان درسال 
2,352,000   ریال هزینه حقوق مدیران تولید ماهانه   
10,584,000 ریال هزینه استهالک ساختمان کارخانه درسال 
588,000      ریال سایر هزینه های ثابت ماهانه   

ازسایر عوامل مربوط به دستمزد صرف نظرشده است.
هرسال درمحاسبات 360 روز منظور شود.

درصورت لزوم تا دورقم اعشارمحاسبه گردد.
مطلوبست :

 محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول
1ـ بدون استفاده ازطرح تشویقی دستمزد

2ـ با استفاده ازطرح تشویقی دستمزد
تذکر: محاسبات انجام شده، به منظور محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول درهردو وضعیت، دریک 

جدول ارائه گردد.
13ـ4ـ اطالعات مربوط به ساعات کار 7 نفر از کارگران شرکت سهامی کوشا در15 روز اول اردیبهشت ماه 

سال جاری، به قرارزیراست:
1ـ کارگرشماره )1( دراین مدت 88 ساعت کارعادی داشته است.

2ـ کارگرشماره )2( دراین مدت 120 ساعت کارکرده است.
بوده وروز  او روز جمعه  ازکارعادی  3ـ کارگر شماره )3( دراین مدت 120 ساعت کارکرده که 8 ساعت 

دیگری را هم به جای جمعه تعطیلی نداشته است.
4ـ کارگر شماره )4( دراین مدت 120 ساعت کارکرده است، تمام کارعادی او بین ساعت 22 تا 6 صبح روز 

بعد بوده، ولی اضافه کاری عادی درساعات 6 صبح تا 22 بوده، این کارگرغیرنوبت کاراست.
5  ـ کارگر شماره )5( نوبت کاربوده و گردش کار او دراین مدت، صبح وشب بوده است .

6  ـ کارگر شماره )6( نوبت کاربوده و گردش کاراو دراین مدت، صبح و عصروشب بوده است.
7ـ کارگر شماره )7( نوبت کاربوده وگردش کار او دراین مدت، صبح و عصر بوده است. 

8  ـ نرخ ساعتی دستمزد این کارگران 2,100ریال می باشد.
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9ـ چهار ساعت ازکارعادی، کارگرشماره )2( و 6 ساعت ازکارعادی، کارگرشماره )3( به عنوان اوقات تلف 
شده منظورگردیده است.

مطلوبست :
1ـ محاسبه دستمزد استحقاقی هریک از این کارگران

2ـ ثبت مربوط به لیست دستمزد وتسهیم دستمزد، از کسور دستمزد صرف نظرشده است. 
14ـ4ـ زمان الزم برای ساختن یک واحد محصول درشرکت سهامی نوشاد 3 دقیقه برآورد شده است. نرخ متوسط 

دستمزد روزانه هرکارگر مبلغ 14,400 ریال می باشد وسربار ثابت کارخانه در هرساعت نیز مبلغ 1,800 ریال است.
مطلوبست :

تنظیم جدولی، که درآن طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم براساس تعداد تولید 17 واحد تا 23 واحد درساعت 
نشان داده شود.

15ـ4ـ شرکت سهامی آذراب، اطالعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد اسفندماه سال جاری را به شرح زیر 
اعالم نموده است.

1ـ جمع دستمزد مستقیم مبلغ 8,200,000 ریال و جمع دستمزد غیرمستقیم مبلغ 3,800,000 ریال است.
2ـ70% از دستمزد غیرمستقیم مربوط به کارخانه است وباقی مانده بطورمساوی بین بخش های اداری وتوزیع 

فروش سرشکن گردیده است.
باید به جمع حقوق ودستمزد  به اسفند ماه مبلغ 1,200,000 ریال است،که  ایام مرخصی مربوط  3ـ دستمزد 

اضافه گردد.
4ـ حق بیمه سهم کارگر7%، سهم کارفرما 20% و حق بیمه بیکاری معادل 3% حقوق ودستمزد ناخالص می باشد.

5  ـ سایر کسورمربوط به حقوق ودستمزد عبارت است از:
200,000 ریال شرکت تعاونی   250,000 ریال   مالیات برحقوق ودستمزد 
150,000 ریال صندوق اجرا   400,000 ریال   اقساط وام   

مساعده                           1,500,000 ریال
6ـ دراسفند ماه معادل مبلغ 550,000 ریال اوقات تلف شده وجود داشته است.

مطلوبست :
1ـ ثبت عملیات مربوط به لیست حقوق و دستمزد دردفترروزنامه

2ـ ثبت مربوط به تسهیم هزینه حقوق ودستمزد دردفترروزنامه
16ـ4ـ لیست حقوق ودستمزد شرکت تولیدی ابتکار، درخردادماه سال جاری اطالعاتی به شرح زیررادراختیار 

شما قرارمی دهد.
دستمزد  بقیه  و  مستقیم  دستمزد  آن   %70 که  است  ریال   15,000,000 مبلغ  ودستمزد،  حقوق  جمع  1ـ 

غیرمستقیم است.
2ـ ازدستمزدغیرمستقیم، 50% مربوط به کارخانه، 30% مربوط به بخش اداری و 20% مربوط به توزیع و فروش 

می باشد.
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3ـ مطابق قانون حق بیمه سهم کارگر 7% و سهم کارفرما 20% حقوق ودستمزد می باشد.
4ـ مطابق قانون حق بیمه بیکاری سهم کارفرمامعادل3% حقوق ودستمزد می باشد.

5  ـ براساس برآوردهای انجام شده نرخ دستمزد ایام مرخصی برای دستمزد مستقیم 5% و برای دستمزد غیر مستقیم 
3% می باشد، باتوجه به اینکه دستمزد ایام مرخصی کارگران درجمع حقوق ودستمزد منظور شده است  و باهمان 

درصدهای اعالم شده به قسمت های مختلف سرشکن می گردد.
6  ـ عیدی و پاداش کارگران معادل مبلغ 18,000,000 ریال درسال برآورد شده است.

7ـ طی خردادماه جمعاً مبلغ 800,000 ریال اوقات تلف شده وجود داشته است.
8  ـ درتاریخ 3/1 مانده ذخیره دستمزد ایام مرخصی مبلغ 1,620,000 ریال می باشد ودرتاریخ 3/10 به تعدادی از 
کارکنان که ازمرخصی استفاده کرده بودندمبلغ 750,000 ریال بابت دستمزد ایام مرخصی پرداخت گردیده است.

9ـ در 3/15 مبلغ 2,500,000 ریال مساعده به کارگران پرداخت شده است.
10ـ سایر کسور حقوق ودستمزد شامل اقالم زیراست:

820,000 ریال الف( مالیات حقوق ودستمزد مبلغ    
410,000 ریال ب( بدهی کارگران به صندوق اجرا مبلغ  
ج( بدهی کارگران به شرکت تعاونی مبلغ              370,000 ریال
640,000 ریال د( بدهی کارگران بابت اقساط وام مسکن مبلغ  

11ـ پرداخت حقوق ودستمزد وسایر کسور به صورت زیر انجام شده است.
3/31 پرداخت حقوق خردادماه کارگران

3/10 پرداخت حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر وکارفرما وحق بیمه بیکاری از حساب بانک
3/20 پرداخت بدهی کارگران به شرکت تعاونی

3/22 پرداخت اقساط وام مسکن
3/25 پرداخت مالیات حقوق ودستمزد به وزارت اقتصاد ودارایی

3/28 پرداخت مبلغ 400,000 ریال به کارگران بابت بخشی از پاداش 
مطلوبست :

1ـ ثبت لیست حقوق ودستمزد خردادماه
2ـ ثبت مربوط به تسهیم دستمزد

3ـ ثبت های مربوط به پرداخت دستمزد وکسورمربوط به آن


