حمَق ٍ دستوسد

حمَق ٍ دستوسد
حك لاًًَي پرسٌل از عولكرد كاري در طي رٍزّ ،فتِ يا هاُ تعٌَاى دستوسد يا حمَق شٌاختِ هي شَد.
حمَق پايِ  :هثلغي ثاتت است كِ دس تذٍ استخذام تعييي ٍ ّش سال طثك تخشٌاهِ ٍصاست كاس تغييش هيكٌذ.

حمَق :

هثلغي غيش ثاتت است كِ تِ حمَق پايِ اضافِ هي شَد ٍ تعٌَاى فَق العادُ كاس شٌاختِ هي شَد.

هضايا :
كسَسات :

هثلغي غيش ثاتت است كِ اص هجوَع حمَق پايِ تِ اضافِ هضايا كسش هيگشدد.

 - 1ثثت پشداخت حمَق پايِ دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حمَق پايِ
صٌذٍق

 -2ثثت عذم پشداخت حمَق پايِ دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حمَق پايِ
حمَق پشداختٌي

حك اضافِ كاسی
حك اٍالد

هضايای ًمذی :

حك هسكي ٍ خَاستاس
حك تي
حك هأهَسيت

هضايا :
استفادُ اص هشاكض سفاّي ٍ تفشيحي

هضايای غيش ًمذی :

استفادُ اص ٍاحذ هسكًَي
استفادُ اص اتَهثيل

ّ ش هضايايي دس صَست پشداختٌّ ،گام ثثت سٍيذاد تِ عٌَاى ّضيٌِ شٌاسايي هي شَد.

اضافِ كاسی
ساعت كاس هعوَلي ّش پشسٌل طثك لَاًيي ٍصاست كاس  8ساعت دس سٍص ٍ  44ساعت دس ّفتِ هي تاشذ ٍ ساعات اضافِ تش آى
هشوَل اضافِ كاس هي گشدد ٍ اص  4ساعت دس سٍص ًثايذ تيشتش تاشذ.
تشای تذست آٍسدى ساعت كاس هعوَلي دس هاُ اص فشهَل ريل استفادُ هي شَد :

ساعت كاس هعوَلي دس هاُ  30 = 220سٍص × هياًگيي ساعت كاس هعوَلي دس يک سٍص = 7/33

 6سٍص ّفتِ

÷

 44ساعت دس ّفتِ

 اگش تشای هحاسثِ ساعت كاس هعوَلي دس هاُ ،سٍصّای جوعِ دس ًظش گشفتِ ًشَد ،ساعت كاس هعوَلي دس هاُ حذٍداً 192ساعت

خَاّذ تَد.

 فشهَل هحاسثِ اضافِ كاس تا حذٍداً  220ساعت كاس هعوَلي دس هاُ :ًشخ اضافِ كاسی = ( ضشية اضافِ كاسی )  ×1/4هثلغ يک ساعت كاس هعوَلي =  220ساعت ÷ حمَق پايِ هاّياًِ
هثلغ اضافِ كاسی = تعذاد ساعت اضافِ كاسی × ًشخ اضافِ كاسی

 - 1ثثت پشداخت اضافِ كاسی دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ اضافِ كاسی
صٌذٍق

 - 2ثثت عذم پشداخت اضافِ كاسی دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ اضافِ كاسی
حمَق پشداختي

حك اٍالد
حك اٍالد تِ كساًي تعلك هي گيشد كِ اص ساتمِ تيوِ آًْا  720سٍص گزشتِ تاشذ ٍ تا دٍ فشصًذ لاتل پشداخت هي تاشذ.
فشهَل هحاسثِ حك اٍالد :
هثلغ حك اٍالد = (تا دٍ فشصًذ) تعذاد فشصًذاى × ًشخ حك اٍالد =  × %10حذ الل حمَق ٍصاست كاس تصَست هاّياًِ

 -1ثثت پشداخت حك اٍالد دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حك اٍالد
صٌذٍق

 - 2ثثت عذم پشداخت حك اٍالد دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حك اٍالد
حمَق پشداختٌي

حك هسكي ٍ خَاستاس

تشای هتاّل ٍ هجشد تصَست ثاتت طثك تخشٌاهِ ّش سالِ اص طشيك ٍصاست كاس تعييي ٍ اعالم هي گشدد ٍ تِ حمَق
پايِ اضافِ هي شَد.

 - 1ثثت پشداخت حك هسكي ٍ خَاستاس دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حك هسكي ٍ خَاستاس
صٌذٍق

 - 2ثثت عذم پشداخت حك هسكي ٍ خَاستاس دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حك هسكي ٍ خَاستاس
حمَق پشداختي

حك تي
تشای هتاّل ٍ هجشد تصَست ثاتت طثك تخشٌاهِ ّش سالِ اص طشيك ٍصاست كاس تعييي ٍ اعالم هي گشدد ٍ تِ دٍ صَست
هاّاًِ يا ساالًِ پشداخت هي گشدد.
 - 1ثثت پشداخت حك تي دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حك تي
صٌذٍق

 - 2ثثت عذم پشداخت حك تي دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حك تي
حمَق پشداختي

حك هأهَسيت
حك هأهَسيت تِ اشخاصي پشداخت هي گشدد كِ حذالل  50كيلَهتش اص هحل كاس خَد دٍس تَدُ ٍ يا ًاگضيش تاشٌذ
حذالل يک شة دس هحل هأهَسيت تَلف ًوايٌذ .هأهَسيتْای ساعتي ٍ دسٍى شْشی هشوَل ايي هضايا ًوي تاشٌذ.
فشهَل هحاسثِ حك هأهَسيت:
هثلغ هأهَسيت = تعذاد سٍص هأهَسيت × ًشخ هأهَسيت =  30سٍص ÷ حمَق پايِ تصَست هاّياًِ
 - 1ثثت پشداخت حك هأهَسيت دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حك هأهَسيت
صٌذٍق

 - 2ثثت عذم پشداخت حك هأهَسيت دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ حك هأهَسيت
حمَق پشداختي

كسَسات

تيوِ سْن پشسٌل

كسَسات حمَق :

هاليات تش حمَق پشسٌل
هساعذُ پشسٌل
الساط ٍام پشسٌل

تيوِ سْن پشسٌل
اص هجوَع حمَق ٍ هضايای هشوَل تيوِ  % 7آى سْن پشسٌل هي تاشذ.
هثلغ تيوِ سْن پشسٌل =  × % 7هجوَع حمَق ٍ هضايای هشوَل تيوِ
اص هجوَع حمَق ٍ هضايای هشوَل تيوِ  % 23آى سْن كاسفشها هي تاشذ.

×

هثلغ تيوِ سْن كاسفشها = % 23

هجوَع حمَق ٍ هضايای هشوَل تيوِ

اص هجوَع حمَق ٍ هضايای هشوَل تيوِ  %30هثلغ لاتل پشداخت تِ تيوِ هي تاشذ.
هثلغ لاتل پشداخت تِ تيوِ %7 + % 23 = %30

ثثت سٍيذاد هالي دس پاياى هاُ :
ّضيٌِ تيوِ سْن كاسفشها

%23

حمَق پشداختٌي

%7
تيوِ پشداختٌي

%30

هاليات تش حمَق پشسٌل
اص هجوَع حمَق ٍ هضايای هشوَل هاليات پس اص كسش هعافيت هالياتي ،هثلغ ًا خالص تذست هي آيذ ٍ دس ضشية
تعييي شذُ ضشب ٍ هثلغ حاصلِ هاليات حمَق هي تاشذ.
هاليات حمَق = ضشية تعييي شذُ × هثلغ ًاخالص = سمف هعافيت هالياتي  -هجوَع حمَق ٍ هضايای هشوَل هاليات

 سمف هعافيت هاليات حمَق طثك تخشٌاهِ تصَست سالياًِ اص طشيك ٍصاست داسائي تعييي ٍ اعالم هي گشدد.

ثثت سٍيذاد هالي دس پاياى هاُ :
حمَق پشداختٌي
هاليات پشداختٌي

هساعذُ
هثلغي كِ ّش پشسٌل دس طَل هاُ تصَست علي الحساب اص تاتت حمَق دسيافت هي كٌذ سا هساعذُ هي گَيٌذ ٍ دس
پاياى هاُ اص حساب حمَق كسش هي گشدد.
 - 1ثثت سٍيذاد صهاى پشداخت هساعذُ :
1،000،000سيال

جاسی كاسكٌاى

1،000،000سيال

صٌذٍق

جاسی كاسكٌاى

 - 2ثثت سٍيذاد صهاى كسش اص حمَق :
حمَق پشداختٌي

1،000،000

1،000،000سيال

جاسی كاسكٌاى

1،000،000

1،000،000سيال
صفش

الساط ٍام
هثلغي كِ تِ پرسٌل تصَرت ٍام پرداخت هي شَد پس از تعييي الساط آى تصَرت هاّياًِ از حساب حمَق كسر هي گردد.

ثثت رٍيداد ٌّگام پرداخت ٍام ٍ كسر از حمَق :

-1

ٍام كاركٌاى
تاًك

 10،000،000ريال
 10،000،000ريال

صدٍر چك شوارُ  10026تاتت ٍام
ٍام كاركٌاى

-2

حمَق پرداختٌي
ٍام كاركٌاى

 500،000ريال

10،000،000
500،000

 500،000ريال

تاتت الساط ٍام هرتَط تِ آذر هاُ

9،500،000

توام ًكات هطرح شدُ در لالة ثثت هركة تشرح ذيل :
ثثت رٍيداد هالي حمَق ٍ هسايا در پاياى هاُ

-1

 5،000،000ريال

ّسيٌِ حمَق پايِ
 1،200،000ريال
ّسيٌِ اضافِ كاري
 800،000ريال
ّسيٌِ حك اٍالد
 100،000ريال
ّسيٌِ هسكي ٍ خَارتار
 100،000ريال
ّسيٌِ حك تي
 850،000ريال
ّسيٌِ حك هأهَريت
 8،050،000ريال
حمَق پرداختٌي
تاتت طلة حمَق ٍ هساياي ًاخالص آذر هاُ

-2

حمَق پرداختٌي
ّسيٌِ تيوِ سْن كارفرها
تيوِ پرداختٌي
هاليات پرداختٌي
جاري كاركٌاى
ٍام كاركٌاى

حمَق پرداختٌي

 2،014،000ريال
 1،196،000ريال

 1،560،000ريال
 150،000ريال
 1،000،000ريال
 500،000ريال

تاتت كسَرات حمَق ٍ هساياي آذر هاُ

8،050،000
2،014،000

6،036،000

ثثت پشداخت حمَق پشسٌل :
 6،036،000سيال

حمَق پشداختٌي
صٌذٍق

 6،036،000سيال

تاتت پشداخت حمَق خالص آرسهاُ تششح سسيذ شواسُ ...
حمَق پشداختٌي
8،050،000
2،014،000
6،036،000
صفش

هضايای پاياى سال

هشخصي پشسٌل
هضايای پاياى سال :

عيذی ٍ پاداش پشسٌل

سٌَات خذهتي پشسٌل

هشخصي پشسٌل

 استفادُ اص هشخصي تشای پشسٌل  2/5سٍص دس هاُ ٍ  30سٍص دس سال تا احتساب چْاس سٍص جوعِ هي تاشذ.
هشخصي سٍصّای پٌج شٌثِ 4ساعت دس ًظش گشفتِ هي شَد.
 هشخصي ّای ساعتي ّش  8ساعت يک سٍص هحاسثِ هي شَد.
 رخيشُ هشخصي تيشتش اص  9سٍص اهكاى پزيش ًوي تاشذ.

هثال  :اگش شخصي  10سٍص هشخصي استفادُ كشدُ تاشذ
هاًذُ هشخصي 11سٍص = رخيشُ هشخصي  9سٍص  20 -سٍص =  10سٍص  30 -سٍص
 - 1ثثت پشداخت هشخصي دس پاياى سال :
ّضيٌِ هشخصي پشسٌل
صٌذٍق

 - 2ثثت عذم پشداخت هشخصي دس پاياى سال :
ّضيٌِ هشخصي پشسٌل
رخيشُ هشخصي پشسٌل

عيذی ٍ پاداش پشسٌل
هجوَع يک هاُ حمَق تِ عٌَاى عيذی ٍ يک هاُ حمَق تِ عٌَاى پاداش تِ ششط ايٌكِ اص دٍ تشاتش حذالل حمَق ٍصاست
كاس كوتش ًثَدُ ٍ اص سِ تشاتش حذالل حمَق ٍصاست كاس تيشتش ًثاشذ.
 - 1ثثت پشداخت عيذی ٍ پاداش دس پاياى سال :
ّضيٌِ عيذی ٍ پاداش پشسٌل
صٌذٍق

 - 2ثثت عذم پشداخت عيذی ٍ پاداش دس پاياى سال :
ّضيٌِ عيذی ٍ پاداش پشسٌل
رخيشُ عيذی ٍ پاداش پشسٌل

ًكتِ :عيذی ٍ پاداش هشوَل هاليات است ٍ پس اص كسش هاليات هتعلمِ لاتل پشداخت هي تاشذ.

سٌَات خذهتي پشسٌل
يک هاُ آخشيي حمَق دسيافتي تشای يک سال لاتل هحاسثِ ٍ پشداخت هي تاشذ.

 - 1ثثت پشداخت سٌَات خذهتي پشسٌل دس پاياى سال :
ّضيٌِ سٌَات خذهتي پشسٌل
صٌذٍق

 - 2ثثت عذم پشداخت سٌَات خذهتي پشسٌل دس پاياى سال :
ّضيٌِ سٌَات خذهتي پشسٌل
رخيشُ سٌَات خذهتي پشسٌل

تَضيحات  :كليِ هطالة هطشح شذُ دس هَسد هضايای پاياى سال تصَست يک سال كاهل تَدُ ٍ اگش هيضاى كاسكشد پشسٌلي كوتش اص
يک سال تاشذ ،تايذ هثلغ تذست آهذُ دس ّش هَسد سا تمسين تش  365سٍص ٍ تعذ ضشب دس تعذاد سٍص كاسكشد ًوَد.

