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  فصل هشتم  

  حسابداري جبران خدمات
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  اهداف فصل -١
. تعريف الگوي سند در اين فصل به تنظيمات مربوط به حسابداري جبران خدمات پرداخته خواهد شد

  ارزي و انتقالي از مواردي است كه در اين فصل توضيح داده خواهد شد.حسابداري، صدور سند 

 

  مقدمه   -٢
ترين ماز مه دليل ثبت اطالعات مالي و ارسال اطالعات براي سيستم دفتركل به حسابداري جبران خدمات

   دارد.اي اهميت ويژه به همين منظور تنظيمات اين بخش ،هاي اين ماژول استبخش

  

  تعريف الگوي سند حسابداري -٣
ماژول جبران خدمات به حساب آورد.  يبخشي از اطالعات پايه توانتنظيم سند حسابداري جبران خدمات را مي

د. كرشده در سيستم تنظيم تعريف يتفكيك انواع محاسبهتوان ساختار سند حسابداري را بهدر اين بخش مي

كردن ارتباط مقادير ريالي عوامل با كدينگ حسابداري و ارتباط آن با سطوح تفصيلي قبيل مشخصموضوعاتي از 

 گيرد. در اين بخش صورت مي

  صورت زير انتخاب نماييد:مربوطه را به يبراي تعريف الگوي سند حسابداري جبران خدمات گزينه

  
  تعريف الگوي سند حسابداري :١ تصوير

صورت زير در اختيار كاربر قرار سيستم فرم مربوط به تعريف الگوي سند حسابداري را بهبا انتخاب اين گزينه، 

  دهد:مي
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  تعريف الگوي سند حسابداري :٢ تصوير

  

 يدر اين قسمت پس از وارد كردن كد و عنوان سند حسابداري جبران خدمات، ارتباط سند با يكي از انواع محاسبه

شده در سيستم يك نوع محاسبه تعريف ياز ليست انواع محاسبه در واقع در بخش  ؛شودسيستم تعيين مي

  شود.انتخاب مي

شده عوامل نوع انتخابيمات سند را به شود تا سيستم عوامل قابل ارتباط در تنظانتخاب نوع محاسبه باعث مي 

  . كندمحدود 

 يز گزينهبا استفاده ا ـمرخصي و بازخريد سنواتعيدي، بازخريد ـاي براي محاسبات دوره الزم به ذكر است

اين گزينه براي انواع . »پرداخت«است يا  »ذخيره«ات سند براي شود كه تنظيممشخص مي» ذخيره/پرداخت«

  .فعال استاي غيرمحاسبه غير از محاسبات دوره

عنوان به رااز تنظيمات يكي    يتوان با استفاده از گزينهات اسناد ميدر سطح كل تنظيم 

  د.كرفرض انتخاب پيش

  فرض انتخاب شده است. عنوان سند پيشفرض در هنگام صدور سند جبران خدمات بهتنظيم پيش 

يمات سند حسابداري جبران خدمت بايستي ارتباطات الزم براي هر ركورد ظپس از تعريف كليات مربوط به تن

   انجام داد. سند را در بخش 

ها در تنظيم ارتباط يك معين با عوامل يا مجموعه عواملي است كه قرار است مقادير آن ،ركورد هرمنظور از 

كنيم شود. در واقع در هر ركورد از تنظيمات سند حسابداري مشخص مي منتقلبه معين مذكور  حسابداري سند
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ها در ار حسابسطوح تفصيلي بر مبناي ساخت كه چه معيني يا چه عواملي و با چه سطوح تفصيلي مرتبط است.

شود. الزم شود و تنظيمات سند حسابداري جبران خدمات نيز بر مبناي آن انجام ميكل انتخاب ميسيستم دفتر

  .توان از آن استفاده كردكل در نظر گرفته شده كه ميل حاضر تا نه سطح تفصيلي در دفتربه ذكر است كه در حا

  كنيم:صورت زير عمل مياضافه كردن، به يبراي تنظيم يك ركورد با انتخاب گزينه

  
  تعريف الگوي سند حسابداري :٣ تصوير

  شوند:در اينجا هر بخش به تفكيك بيان مي

  شود.نظر از اين قسمت انتخاب ميحساب معين مورد 

  دهد.با انتخاب حساب معين، سيستم عنوان حساب معين را در اين قسمت نمايش مي 

  شود.شرح آرتيكل سند در اين قسمت وارد مي 

پر  »بابت + عنوان حساب معين«فرض شرح آرتيكل را با صورت پيشبا انتخاب حساب معين، سيستم به 

  كند. مي

  شود.هاي بدهكار يا بستانكار انتخاب ميرتيكل سند از ميان يكي از گزينهآماهيت  

با نوع تفصيلي مرتبط در آن سطح پر  شدهدر اين قسمت سطوح تفصيلي مربوط به حساب معين انتخاب 

  شود.مي

فرض آن صورت پيشكه حساب معين در يك سطح فقط با يك نوع تفصيلي مرتبط باشد، سيستم بهصورتيدر

  دهد.نشان مي شدهصورت انتخابنوع تفصيلي را به
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انتخاب تفصيلي خاص براي  يسيستم اجازه ،كنيماستفاده  گزينهاز كه صورتيدر 

لي خاص از آن نوع را توان با توجه به نوع تفصيلي مرتبط با عامل فقط يك تفصيدهد و ميعامل منتخب را مي

تفصيلي حساب مربوط به آن عامل را به  يشدهمقادير محاسبه تمامي ،در زمان صدور سندهمچنين  انتخاب كرد.

  كند.كل منتقل ميگوي سند حسابداري به سيستم دفترشده در فرم تنظيم الانتخاب

تفاده از كليد سيا با ا دوبار كليك بر روي آنبا اضافه كردن يك ركورد از تنظيمات سند حسابداري و 

  د.كرشده مرتبط نظر را به تنظيم انتخابتوان عوامل موردمي

  
  تعريف الگوي سند حسابداري :٤ تصوير

كليك روي آن، سيستم امكان تعيين عوامل مرتبط را در اختيار كاربر  دوبارنظر را انتخاب و با رد موردركو 

  دهد.قرار مي

در قسمت عوامل مرتبط با انتخاب  ،براي اضافه كردن يا حذف كردن عوامل مرتبط با تنظيم سند حسابداري 

ها كه سيستم بر حسب نوع و طبقه آنـشود. در اين قسمت از ليست عوامل طبقه و عامل، يك ارتباط ايجاد مي

  شود.نظر انتخاب ميياز براي ارتباط با تنظيمات موردنـ عامل موردده استرا فيلتر كر

  دهد.  شده را نشان ميسيستم در قسمت طبقه، طبقات مرتبط با نوع سند انتخاب 

  بيش از يك عامل را به يك معين ارتباط داد. توانشود، ميطور كه مشاهده ميهمان 

توان انواع وام را نيز به يك حساب معين و بر عوامل مرتبط با هر ركورد از تنظيمات سند حسابداري، ميعالوه 

روش الزم به ذكر است ( شود.انجام ميصورت زير انواع وام و به يزبانهكار در  د و اينكرسطوح تفصيلي آن مرتبط 

  .)مل با ركوردهاي سند حسابداري استابه با ارتباط عاكار مش
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  تعريف الگوي سند حسابداري :٥ تصوير

توان انواع وام را نيز به يك حساب معين و بر عوامل مرتبط با هر ركورد از تنظيمات سند حسابداري، ميعالوه 

روش الزم به يادآوري است (ي انواع وام و به صورت زير است. زبانهكار در  د و اينكرسطوح تفصيلي آن مرتبط 

  .)مل با ركوردهاي سند حسابداري استكار مشابه با ارتباط عا

  شود.مجموع اقساط وام از نوع ارتباط داده شده در سند به معين و تفصيلي ارتباط داده شده بسته مي

عنوان نيز پروژه به ت (معموال مركز هزينه و گاهيخدما اي سند جبرانهاي بخش هزينهبراي انواع تفصيلي 

توان تعدادي از اقالم را از شمول ارتباط خارج شوند)، مياي سند حسابداري شناخته ميانواع تفصيلي بخش هزينه

هاي مرتبط عنوان تفصيلينمود. اين موضوع بدين معني است كه با ايجاد يك ارتباط كه مركز هزينه يا پروژه به

شده هستند و چنانچه الزم باشد تا تعدادي فرض انتخابصورت پيشاقالم تفصيلي به يمعين باشند، همهحساب 

 اين  يتوان با استفاده از گزينهد، ميكراز اين اقالم را از شمول اين ارتباط خارج 

 يخارج از شمول شده باشند، در زبانه ييهاكه تفصيليصورتيازاي هر نوع ارتباط، درداد و بهكار را انجام 

  شود.ها نمايش داده ميهاي خارج از شمول ليست آنتفصيلي

  شود.ترتيب و با ايجاد ارتباطات الزم، تنضيمات سند حسابداري جبران خدمات انجام ميهمينبه

  

  دصدور سن -٤
توان آيد. در اين بخش ميميمار شهاي ماژول جبران خدمات به ترين خروجيعنوان يكي از مهمصدور سند به

ده و سند مربوطه را را مشاه ـكه توضيحات آن در قسمت تنظيم سند حسابداري ارائه شدنظر ـساختار سند مورد

و پس  داشتهاي براي صدور سند اي و خاص كاربر ساختارهاي جداگانهانواع محاسبات حقوق، دوره ساخت. معموال

  شود. سند حسابداري مربوط به آن صادر مي ،از هر محاسبه
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  كليك كنيد: صدور سند يبراي انجام ايجاد فايل از منوي عمودي روي گزينه

  
  صدور سند حسابداري :٦ تصوير

  دهد:صدور سند، سيستم فرم زير را در اختيار كاربر قرار مي يبا انتخاب گزينه

  
  صدور سند حسابداري :٧ تصوير

شود در اين فرم تاريخ سند و سال/ماه مربوط به تاريخ صدور سند حسابداري تعيين مشاهده ميطور كه همان

اطالعات بر حسب شود؛ يعني عنوان مبناي استخراج اطالعات در نظر گرفته ميدر صدور سند به شوند. آنچهمي

يلد مربوطه در اي پر كردن فو تاريخ سند صرفا بر شوند، سال/ماه (تاريخ) صدور استآن، در سند قرار داده مي

  . شودمياستفاده  ماژول دفتركل

، مقدار ظيم سند مربوطه استفاده شده باشددر تنمثال خالص پرداختي عنوان مثال چنانچه يك عامل ريالي به

  شود.استخراج مي شده براي تاريخ صدور اين عامل بر حسب سال/ماه تعيين
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 ينظر با استفاده از گزينهفيلدهاي موردنياز و انتخاب افراد موردماه و پر كردن ساير پس از تعيين سال/

شده براي ساختار سند منتخب، سند حسابداري را صادر سيستم بر حسب تنظيمات انجام 

  كند.و اطالعات را به ماژول دفتر كل منتقل مي

  انتخاب شعبه براي صدور سند الزم است. ،در صورت وجود شعبه 

  :است صورت خالصه شامل موارد زيرصدور سند به نكات موجود در 

شده در سال/ماه صدور سند امكان انتخاب در صورت عدم وجود محاسبه براي نوع محاسبه مرتبط با سند انتخاب

  واقع امكان صدور سند وجود ندارد.  كارمند و در

  .قسمت تنظيم سند حسابداري بيان شد: ارتباط سند با نوع محاسبه در يادآوري

 »فرضتنظيمات پيش« ماركصورت پيش فرض تنظيم سندي در فرم صدور سند انتخاب شده است كه چكبه

در صورت عدم باالنس سند حسابداري، سند حسابداري صادر  آن در تنظيم سند حسابداري تيك داشته باشد.

  .شوندكنترل مي كل، در اين بخش نيزصدور سند در ماژول دفترقواعد مربوط به  تمام در واقعشود. نمي

  صدور سند ارزي -١-٤

كلي بايستي گفت طورشود. بهارزي در صدور سند حسابداري پشتيباني مي در ماژول جبران خدمات عمليات چند

 »واحد پولي«وجود ندارد و به جاي آن از عبارت  »ريال«در ماژول جبران خدمات ديگر مثل قبل واحد سنجش 

خصوص اينكه مقدار عددي از صدور سند حسابداري قضاوتي در معناست كه قبلشود و اين به اين استفاده مي

) وجود ندارد. چنانچه در هنگام پولي است (ريال، دالر، يورو و... چه واحد »واحد پولي«يك عامل با واحد سنجش 

واقعي  شده و براي آن معين مشخصات ارز وارد شود، ماهيتصدور سند به يك معين با ويژگي ارزي عامل وصل

  شود.واحد پولي عامل مربوطه مشخص مي

معيني با ويژگي ارزي وجود داشته باشد، در  ،ها در ساختار سندطور خالصه اگر در تنظيم ارتباط حساببه

ها مشخصات مربوطه هاي ارزي، براي اين دسته از معينتعيين ويژگي يزبانههنگام صدور سند حسابداري كاربر در 

و نرخ ارز (از ليست نرخ  )شودفرض مرتبط با معين استخراج ميپيش فرض از ارزصورت پيشبه(را شامل ارز 

سيستم براي آرتيكل مربوطه سند ارزي را  شده با قابليت ورود دستي) را وارد كرده وارزهاي مرتبط با ارز انتخاب

  كند.شود، صادر ميبا توجه به نكاتي كه در ادامه بيان مي
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 سند ارزي صدور :٨ تصوير

  صورت زير بيان كرد:توان بهقاعده صدور سند با ويژگي ارزي را مي 

ياتي تبديل شده براي آن به ارز عملباشد، الزم است مقدار محاسبه داشته كه يك معين خاصيت ارزيصورتيدر

(عوامل) مرتبط با شده (توسط كاربر) را در مقداري كه براي عامل سيستم مبلغ ارز تعيين شود. براي اين منظور،

را در ستون بدهكار/بستانكار (مطابق ماهيت آرتيكل مورد  آيد ضرب نموده و مقدار آندست ميهاين معين ب

صورت زير هبه ارز عملياتي) ب Aمحاسبه (تبديل عدد محاسبه شده براي معين  يدهد. نحوهمحاسبه) قرار مي

 است:

  عملياتيارز به مبلغ  = A شده براي معينمحاسبهمقدار × ارز مرتبط شده)نرخ  ÷(واحد مبادله 

و اگر ارز مرتبط  باشد ٥٠٠، عدد Aمحاسبه مقدار براي معين  يعنوان مثال اگر ارز عملياتي ريال باشد و نتيجهبه

فرض كنيم، مبلغ ارز عملياتي كه بايد براي اين آرتيكل محاسبه شود برابر  ١٢,٠٠٠با اين آرتيكل را دالر با نرخ 

  ت با:اس

شده به ارز عملياتي مبلغ محاسبه  := ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ = (١٢٫٠٠٠/١)*٥٠٠ 

شده به ارز عملياتي قابل ذخيره، برابر است با تعداد ارقام اعشار الزم به ذكر است تعداد رقم اعشار مبلغ محاسبه

باشد، سيستم با توجه به  وارد شده در تعريف ارز عملياتي. اگر ميزان اعشار وارد شده بيش از تعداد اعشار اين ارز

 .كندند ميشده در معرفي ارز رقم را رروش گرد كردن تعريف
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  تنظيم سند انتقالي -٥
شود، براي تمامي شعبي كه انتقالي هنگامي كه در يك ماه انتقال كارمندان از شعبه اي به شعبه ديگري انجام مي

در ماه مورد نظر  انتقالي بهو سند حسابداري  انتقالي ازسند حسابداري  دوآنها انجام شده است بايد به  از /

  مي باشد. شود كه قاعده صدور آن به شرح زير انجام

براي انجام تنظيم سند انتقالي از  .براي اين كار ابتدا الزم است تا مانند سند حقوق الگوي اين سند تنظيم شود

  :كنيمب ميتنظيم سند انتقالي را انتخا ،قسمت حسابداري جبران خدمات

  
  تنظيم سند انتقالي :٩تصوير 

  دهد:تنظيم سند انتقالي، سيستم فرم زير را در اختيار كاربر قرار مي يبا انتخاب گزينه

  
  تنظيم سند انتقالي :١٠ تصوير
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. كد حساب معين شودميپرداختني انتخاب  /هاي دريافتنيهاي معين نوع از بين گزينهر قسمت حسابد

 نظرـ و شرح آرتيكل موردهاي معيناز فهرست حسابـاول انتخاب شود  يقرار است از حساب شعبهمربوطه كه 

شده با سطوح . سيستم بر اساس ارتباط معين انتخابشودميانتخاب  ت سند حسابداري حقوققسمت تنظيما مانند

 شودميور جداگانه نمايش داده طها در هر سطح بهاين تفصيلي. دهدتفصيلي، سطوح مرتبط را به كاربر نشان مي

  .شودميفرض نمايش داده صورت پيشو در صورت ارتباط با فقط يك نوع تفصيل به

   :هاي معين عمليات زير را انجام دهدشده در بخش حسابتواند براي هر يك از ركوردهاي تعيينكاربر مي

هاي شده و انتخاب معينهاي انتخابمرتبط با معينشده، انتخاب انواع وام هاي انتخابانتخاب عوامل مرتبط با معين

ترتيب و با ايجاد ارتباطات الزم، نايبهشده. انتخاب حساب شعبه مبدأــ هايبا معين ـحساب شعبه مقصدـ مرتبط

 شود.تنضيمات سند انتقالي انجام مي

  

  صدور سند انتقالي -٦

  
  تنظيم سند انتقالي :١١ تصوير

   .شوداطالعات انتقالي از شعبه و انتقالي به شعبه انتخاب مي: از بين نوع سند

  شود.سند انتخاب مي ته به اينكه نوع سند چيست، شعبه مقصد يا مبدأ: بسشعبه

، از حساب كدام شعبه استخراج و به حساب كدام شعبه منظور شود بايد بسته به اينكه اين اطالعاتنكته:  

  .گرددانتخاب مي

مي  A، كليه كارمنداني كه در سال/ماه صدور سند در شعبه Aبراي شعبه  انتقالي ازصدور سند در هنگام نكته: 

  باشند قابل انتخاب هستند.
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، كليه كارمنداني كه در سال/ماه صدور سند در شعبه اي به Aنكته: در هنگام صدور سند انتقالي به براي شعبه 

  مي باشند قابل انتخاب هستند. Aغير از 

سند حسابداري به تفكيك شعبه، بايد مقدار محاسبه شده عوامل مرتبط با حسابهاي معين الگوي جهت صدور 

انتخابي، براي كارمنداني كه در سال/ ماه صدور سند در شعبه انتخابي بوده اند استخراج شود وبه ازاي هر يك از 

ربوطه را به اندازه مقدار عامل حسابهاي معين موجود در الگوي سند حسابداري، آرتيكلي ايجاد شود كه حساب م

و يا قسط وام مرتبط با آن با توجه به ماهيت حساب معين بدهكار/بستانكار مي كند و سپس بابت آرتيكهاي ايجاد 

  شده، سند حسابداري براي سال/ ماه صدور سند و شعبه انتخابي ايجاد مي شود.

  ابين داشته باشيم نكته: به تعداد شعبي كه داريم الزم است حساب واسط يا في م

منتقل مي شود و در اين انتقال مفروضات  aبه شعبه از دفتر مركزي  ٩٦مثال: فرض كنيد كارمندي در ابتداي سال 

  زير وجود دارد

   ١٠,٠٠٠,٠٠٠مبلغ ذخيره سنوات كارمند 

  ٢,٠٠٠,٠٠٠مبلغ مانده وام كارمند 

  ثبت شوند بهال انتقاين اطالعات بايد در دفتر مركزي با سندي به اين صورت 

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ بدهكار    (دفتر مركزي)مبلغ ذخيره سنوات به معين هزينه

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠بستانكار     aمبلغ ذخيره سنوات به معين ذخيره حساب واسط شعبه

  صورت بايد عمل شود اينو براي انتقال مانده وام نيز به 

  ٢,٠٠٠,٠٠٠بدهكار     a مبلغ مانده وام به حساب واسط شعبه

  ٢,٠٠٠,٠٠٠مبلغ مانده وام به معين وام (دفتر مركزي)   بستانكار   

  ثبت مي شود انتقال ازسند به صورت  aحال بعد از انتقال كارمند به شعبه 

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠بدهكار     aمبلغ ذخيره سنوات به معين هزينه حساب واسط شعبه 

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠)    بستانكار aمبلغ ذخيره سنوات به معين ذخيره (شعبه

  براي انتقال مانده وام نيز به اين صورت بايد عمل شود

  ٢,٠٠٠,٠٠٠بدهكار        )aمبلغ مانده وام به معين مانده وام (شعبه 

  ٢,٠٠٠,٠٠٠بستانكار       aمبلغ مانده وام به حساب واسط شعبه 
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  بنديجمع -٧
ي و همچنين نحوه شده در سيستمتعريفونگي تنظيم سند حقوق و سند انواع محاسبات چگبه ر اين فصل د 

   .پرداخته شد صدور اين اسناد

 داشته ويژگي ارزيكنيم هايي كه در تنظيمات سند حسابداري استفاده ميمعين آموزش داده شد اگر  همچنين

 شودمي اگر از شعبه استفادهدر انتها آموزش داده شد كه  سند مربوطه از نوع ارزي صادر شود.تا  است الزم ،باشند

 يكنون كارمند انتقالي را به شعبهشده تابرخي از محاسبات انجامچگونه  ،و انتقال كارمندان بين شعب وجود دارد

   .مقصد انتقال دهيم

  

  تمرين -٨
 حقوق ماهانه در سيستم انجام دهيد:يم سند زير را با عنوان سند تنظ -١

  بستانكار  بدهكار

  بيمه سهم كارمند  حقوق پايه

  ماليات حقوق  جذبحق 

  مساعده  مبلغ بيمه سهم كارفرما

  خالص پرداختني  

 و با ارز دالر صادر كنيد. ١تبديل سند را با نرخ  معين مرتبط با حقوق پايه ويژگي ارزي دارد، -٢

  ر سيستم خودتان انجام دهيد.شده دتنظيمات اين اسناد را با كدينگ تعريف: نكته

  

   


