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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 ماه 
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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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 استهالك 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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ـ کارآموزی: کارآموزی عبارت از، هرنوع آموزشی است که جهت ارتقای سطح مهارت و دانش کارکنان  9ـ2ـ4
انجام می گیرد. کارآموزی ممکن است برای کارکنان جدیدی باشد که تازه به استخدام واحد تولیدی درآمده اند. 
نوع آموزش  این  هزینه های  بنابراین  نخواهد داشت.  تولیدی  واحد  امورجاری  درانجام  مؤثری  نقش  دراین صورت 

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

به کارآموزی به عنوان دستمزد غیرمستقیم تلقی می شود.

 3ـ4ـ تنظیم لیست حقوق و دستمزد
یکی از وظایف عمده دایره حقوق ودستمزد، تنظیم لیست حقوق می باشد، که این عمل در پایان هر 15 روز و 

معموالً 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 گردد.
دایره حقوق ودستمزد، اطالعات مورد  نیاز خود را از دوایری مانند، کارگزینی، دایره حضور و غیاب، دایره ثبت 
اوقات کار وکارت های مربوط و نیز با استفاده از قراردادهای منعقد شده بین کارگران وکارفرما به دست می آورد. 
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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4ـ4ـ کسورحقوق ودستمزد
مصوبات  به  باتوجه  دستمزد  و  حقوق  هرلیست  تنظیم  زمان  است  موظف  دستمزد  و  حقوق  حسابداری  دایره 
قانونی. به خصوص قانون کار، همچنین براساس توافق به عمل آمده بین کارگر وکارفرما، مبالغی را تحت عنوان کسور 
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، باید از حقوق و دستمزد کارگران کسر و به سازمان های ذینفع پرداخت نماید.
کسور قانونی شامل: مالیات بر حقوق و دستمزد،حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر و بدهی کارگران به صندوق 

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

تنظیم لیست خواهد بود. در صورت تأخیر در پرداخت آن جریمه دیرکرد به کارفرما تعلق می گیرد. 
2ـ4ـ4ـ حق بیمه های اجتماعی :  مطابق قانون، حق بیمه های اجتماعی کارگران جمعاً معادل 30%حقوق و 
دستمزد 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 و دستمزد می باشد و برای کارفرما، هزینه محسوب می شود. 

و 3% باقی مانده بوسیله دولت پرداخت می گردد.
به موجب قانون کار کارکنانی که حق بیمه تأمین اجتماعی خود را پرداخت 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 و دستمزد توسط کارفرما از دستمزد 
برای  اجتماعی،  تأمین  بیمه  کارگربابت حق  سهم  بنابراین  شود.  پرداخت  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  و  کارگر کسر 

کارفرما، هزینه محسوب نمی شود.
لیست  تنظیم  باید هنگام  ناخالص است که کارفرما  اجتماعی سهم کارفرما معادل 20% دستمزد  بیمه های  حق 
حقوق و دستمزد عالوه بر دستمزد 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، در تسهیم 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. درغیر این صورت مشمول جریمه 
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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. و وظایف هرکدام را شرح دهید.

6  ـ زمان استاندارد 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 و دستمزد باید چه اطالعاتی دراختیار قرارگیرد؟
12ـ مطابق قانون، فوق العاده اضافه کاری و شب کاری چند درصد عالوه بر دستمزد 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 با در نظرگرفتن 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؟

ابتدای دوره مالی ذخیره  21ـ به چه علت برای دستمزد ایام مرخصی و نیز برای عیدی و پاداش کارکنان از 
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 و انواع 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.
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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  داده است.  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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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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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


