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 مساعده چیست؟ نحوه ثبت سند مساعده حقوق در حسابداری

ست کارکنان پرداخت می گردد.  صورت درخوا ست که قبل از موعد پرداخت حقوق در  شی از حقوق کامندان ا ساعده به عنوان بخ م

مساااعدهش اااراید پرداخت مساااعدهش مبعد مساااعده ب  سوه مبت سااند مساااعده حقوق در  رم ا  ار حقوق ب در این مقاله با مفهوم 

 دستم د آانا خواهید اد

 مساعده چیست؟

مساعده حقوق به قسمتی از حقوق پرسنل اتالق می گردد که قبل از موعد پرداخت حقوقش در صورت درخواست کارمندان پرداخت 

عغی را که به عنوان مسااعده در ماه پرداخت ااده اسات در پایان ماه ب هن ام مساسابه حقوق از مبعد می گردد. لذا می بایسات مب

 حقوق کسر گردد. مساعده در ازای درخواست کارکنان ارائه می اود ب در پایان هر ماه از حقوق کسر می گردد 

 شرایط پرداخت مساعده حقوق

سقف پرداخت ب شخص  مودن  سازمان ها با م ساعده در ماه ابل برخی از  ارایطی ما ند پرداخت  کردن م اتن  ساعده ب گذا رای م

طبق قا ون خالص حقوق اااربب به کار از اتفاقات احتمالی  ریر پرداخت مساااعده بیشااتر از حقوق پرساانل پیشاا یری می کنند. 

 اساس نیکمتر بااد بر ا یدرصد حقوق ب یاز س دیکارمند  با ایکارگر  یا تیدر

 است که کارگر ممکن است بعداز مساعده  نیآن هم به ا لیدل دهندیدرصد را مساعده م 03تا  03 نیب ارکتها "معموال

 .  هم  دااته بااد یترک کار کند ب طعب

  سورات مثل ب ریسا ایکارمند بام  ایکارگر سر م یاز حقوق ب  یب...   اتیمال - مهیک اد  شودیک ساعده باال با که اگر رقم م

 مسئعه مشکل ساز خواهد اد. نیخواهد اد ب ا یمنف یب یخالص پرداخت
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 مبلغ مساعده حقوق چقدر است؟

ساعده  باید از حقوق  ادش مبعد م ااره  ارکت تعیین می گردد. هما طور که در باال به ان ا ضوابد  ساعده حقوق مطابق با  مبعد م

ا ت کنند. چرا که با ترک کار پرسنلش سازمان ضرری دریا تی کارمندان باالتر ربد یا بیشتر از می ان طعبشان از سازمان مساعده دری

  بیند. البته برای ارکت های خصوصی هیچ مصوبه ای در این مورد بجود  داردب تعیین کننده مدیریت یک سازمان می بااد. 

 نحوه محاسبه مساعده حقوق 

از جمعه کسورات توا قی می بااد. این کسورات با توا ق بین کارگر ب کار رما در زمان تهیه لیست حقوق ب دستم د  مساعده حقوق

سنل خود می  سازمان از پر صل طعب  ساعده در ا اد. م سورات می با ساعده از جمعه این ک سر می گردد.  که م از حقوق کارگران ک

 گردد.  بااد  که می بایست در زمان پرداخت حقوق تسویه

 است مساعده حقوق ونمونه فرم درخ

 درخواست مساعده بصورت مکتوب اعالم می اود که در ادامه می توا ید چند  مو ه از رم درخواست های کتبی مساعده را بینید 

https://www.hesabdari-mizan.com/fa/article/110/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.aspx
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 دستورالعمل پرداخت مساعده حقوق 

 رآیند پرداخت مساعده بصورتی است که درخواست مساعده از طریق کارکنان صادر می اودش در صورت تایید قسمت مالی جهت 

اخص پرداخت می  ساعده به  ساب حقوق ب یا م ارکت مبعغی به عنوان ععی الس اراید  ساعدهش مطابق با ایین  امه ب یا  پرداخت م

د در مواردی می توا د از م د کارگر کسااار کندش  که کار رما بعنوان مسااااعده بجهی به قا ون کار کار ما  ق 50گردد.   طبق ماده 

 کارگر داده بااد. البته موارد دی ری  ی  هستند که خارج از بسث این مقاله می بااد ب به ان پرداخته  می اود.  

 تفاوت علی الحساب حقوق با مساعده چیست؟

ست که ساب حقوق ا صل ععی الس ساعده در ا صفر می گردد. البته این  م اود ب در پایان هر ماه مبعد ان  به کارمندان پرداخته می 

ساعده  ساعده پرداخت می اود دارای ضوابد مخصوص ب اراید پرداخت مقرری می بااد. م ساب حقوق چون در  رمت م ععی الس

اااد که تبدیل به کاال ب یا خدمات بااااد. ب را به عنوان پیش پرداخت  می توان عنوان کرد چرا که پیش پرداخت در مواردی می با

پیش پرداخت قبل از اااربب خدمات می بااااد ب این در حالی اساات که مساااعده بعد از گذرا دن مدت زما ی به عنوان کار در یک 

 مسل داده می اود. 

 نحوه ثبت سند مساعده در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

) این کار جهت تفکیک طعب های تجاری ب غیر ا حساب های دریا تنی لساظ می اودماه به عنوان مساعده در سر صل ه مبت طی

ب  در سااتون بدهکاران قراردارد . بنابراین موجودی  قد ب با ک می بیساات بسااتا کار این مبعد گرد د  تجاری صااورت می گیرد  

 مساعده کارکنان در سطح تفضیعی می بااد. طعب ارکت را با حساب دریا تنی مشخص می کنیم. 

 بستا کار بدهکار ارح حساب کدحساب ردیف

  * مساعده  –حساب های دریا تنی   1

 *   قد ب با ک  2
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در  رم ا  ار می ان در زمان پرداخت مساااعده تاری ش مبعد ب اااخص مساااعده گیر ده ب ااارح ان مبت می گردد. در ادامه در هن ام 

ااتی که حقوق  سر می گردد.در تمامی گ ار سورات قراردارد که از مبعد حقوق ک ساعده در ک صدبر  یش حقوقی ایتمی به عنوان م

ت می کند مبعد مساعده مشخص می بااد. در اینصورت سند حسابداری مساعده بصورا اتوامات ماها ه ب ما ده حساب کارکنان را مب

 در اسناد حسابداری مبت می گردد. 

اته  ساعده هایی که در طول ماه به کارکنان پرداخت کرده اید را طی یک گ ارش  دا صورت ماهیا ه از م ای ب اما می توا ید گ ار

 بااید 

 

 


