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 ديراميپ يبا نرم افزار غرف مشارکت يآشنائ

 مقدمه
ن امکان ياز آنجا که ا و باشد يم يمشتر يجهت جذب و ماندگار، ومهم  ياساس ياز پارامترها يکيد کاال اتنوع وتعد يره ايبزرگ وزنج يفروشگاه هادر

ق يداشته باشند از طر يه ايو هم از جهت سرما يرا هم از جهت تخصص يين همه نوع کااليباشد که توان تام يمالکان فروشگاهها فراهم نم يتمام يبرا

ترس بودن از جهت در دس يت مشتريعالوه بر رضا، ن اقدام يند که اينما ياقدام م ياز مشتريو مورد ن يضرور ين کاالهايگران نسبت به تاميمشارکت با د

 .گردد يم ين کاال و مسائل کارو کارگرياز ، باعث فراغت مالکان فروشگاه از جهت تاميمورد ن يکاالها

 يکار الزم و کاف يرويه ونيسرما ،تخصصمستلزم داشتن هستند که  يياز جمله کاالهاف و کفش و... ي، کيني، مواد پروتئيل لوازم خانگياز قب ييعرضه کاالها

 .باشد يم

 (يمشارکت) العمل کاري حقبا فروش تفاوت

 .شودينم منتقل مالکيت يکار امادرحقالعمل.شوديم کاالمنتقل مالکيت درفروش -١

 .نمايديم دريافت)درصد از فروش يا اجاره ( العمل ال،حقاک کاربافروش العمل اماحق.کنديم تحصيل ازياني دسوکاال بافروش فروشنده -٢

 .باشديم ياصل فروشنده کاالمتوجه ريسک يکار العمل امادرحق.خريداراست کاالمتوجه ريسک درفروش -٣

 .باشديفروشنده م درتعهدومسئوليت فروش کاالتازمان هزينه تمام يکار العمل امادرحق.خريداراست عهده خريدبه يها هزينه کليه يعاد درفروش-۴

 با افراد مذکوردرفروش مشارکت  يمذکور به اشخاص ثالث نموده و به نوع يجهت عرضه کاالها ييفضا ين جهت مالکان فروشگاه اقدام به واگذاريبه هم 

 که عبارتند از :د ينما يم ميتنظقرارداد  ده ويمذاکره گردوارد  يبا طرف مشارکت يمختلف ينه فروشگاه با روشهاين زمي.در اندينما يم

 روش هاي مشارکت 

 طبق توافق مبلغ اجاره از کل فروش کسر و به فروشنده پرداختميگردد  بتستم ثيحالت چون پول غرفه در سن يدر ا: مشارکت بصورت صرفا اجاره 

 .گردد يم 

طبق زمان بندي تعريف شده در قرارداد ، هر کاال  يبرا توافق شده يدرصدهامبلغ فروش پس از کسر ن حالت يدر ا: از فروش يدرصدمشارکت بصورت  

 به صاحب کاال پرداخت ميگردد 

شود و  يدر نظر گرفته م يهر غرفه حداقل اجاره ا يباشد برا ياز دو روش باال م يبين روش که ترکيدر ا:  روش کف اجاره و درصدمشارکت بصورت  

در صورت  ياجاره برداشته تا حداقل اجاره گرفته شود ولکف کمتر از کف اجاره بود  )سهم فروشگاه (هاکه درصد فروش کاال يدر صورت، حاسبه هنگام م

 .شود يلحاظ مدرصد فروش مبلغ نسبت به کف اجاره ، درصد فروش بودن شتريب

از بعد  ياز طرفواهد بودر خيوقت گ يامرهم باشند  يمتفاوت يدرصد ها يهر غرفه که ممکن است دارا يو کاالها غرف د ابا توجه به تعدهر سه  روش فوق 

ست منظور گردد و فروشگاه صرفا در يبا يشود به عنوان فروش در حساب فروشگاه نم يکه توسط غرف فروخته م ييکاال ياتيو مال ياصول حسابدار

 ييگردد به اداره دارايم يکه در دفاتر ثبت و نگهدارن فروش يثبت و در قبال هم، ست فروش يبا يد مينمايم ديخر يکه بصورت نقد ييکاالهاخصوص

ست در دفاتر ثبت و ارائه يبا يم يحاصله از فروش غرف مشارکت يفقط آن سهم درآمد، يفروش مشارکت وبابتو حسابرسان پاسخگو خواهد بود 

 گردد .
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 بزرگ و  يفروشگاههاران و حسابداران يل عملکرد مديهت تسهن جي، وهمچنينه غرف مشارکتيدر زم د نرم افزاريساختار جدن منظور يبه هم

ال يذ يارائه نموده است .که مراحل و نحوه ثبت و ضبط اطالعات مربوط به غرف مشارکتنيمناسب و متناسب با اصول و قوان يراهکار،يره ايزنج

 داده خواهد شد . حيتوض

 ياستفاده از ورژن غرف مشارکت يايمزا

 ( ي) کمک در امار کاالها و انبارگردان ياز مشارکت ينقد يکاالها يک انبارهايتفک -١

 ياز مشارکت ينقد يدرآمد فروش ها –فروش  –د يخر يحسابدار يک کدهايتفک -٢

 از لحاظ آمارهاي مقايسه اي يق غرف مشارکتيدق يبررس -٣

 ياز اشتباه کاربران در محاسبات غرف مشارکت يريجلوگ -۴

 ه حسابيوقت در محاسبه عملکرد غرف در هنگام تسو يصرفه جوئ -5

 يومشارکت يفروش نقد ينسبت ها يبررس -6

 يستم جهت گزارشات دارائينه شدن عملکرد سيبه -7

 به بعد (  ١5/66/4۴)نسخه ه شده باشدين نسخه نرم افزار تهيست آخريبا يح: جهت استفاده از امکانات مذکور ميتوض

نحوه تفکيک  -۴گزارشات و سند عملکرد غرف  -٣تعاريف اوليه حسابداري  -٢تعاريف اوليه کاال  -١قسمت شامل  ۴در ادامه جهت استفاده از برنامه در 

 ارائه خواهد شد . انبار کاالهاي مشارکتي و نقدي در صورت داشتن فروش

 ه کاال (يف اولي) تعار :قسمت اول 

جاد افراد و شرکتها با انتخاب عنوان ين کد در قسمت ايبه غرفه مربوطه اختصاص داد.که ا يک کد حسابداريست يبا يم يمشارکت يف کد کااليقبل از تعر١-١

و 6٢6١6١66کد سازنده ي عنيشود  يداده م 6٢6ن کد با شروع يز هميو در قسمت کد سازنده ن قهوه غرفهبابت  ١6١66مثال کد گردد. يف و ثبت ميفروشنده تعر

ه را لحاظ نمود تا در هنگام يتوان مثال مدت زمان تسو يز ميگروه اعضاء ن يبرا کند يجاد ميرا ا۴6١١6١66يعنيآن  يستم کد حسابداريره خود سياز ذخپس 

 (1شتر :عکس يبحيتوض)کجا سند زديشود را  يه ميرا که با هم تسو ييهاهصدور سند بتوان گرو

 

 1عکس 
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پس از ذخيره در قسمت افراد و شرکت ها، است الزم باشد غرفه به صورت فقط اجاره و يا کف اجاره و فروش تنظيم شده قرارداد در صورتي که    -١–2

( و سپس گزينه ساير مشخصات را انتخاب و فيلدهاي تاريخ شروع و تاريخ پايان از همه مهمتر کف اجاره که به  F4شرکت مربوطه را جستجو نموده)کليد 

 : ٢ا وارد مي نماييم  مانند عکس صورت ماهانه است ر

 
 2عکس 

 (6٢6١6١66مي باشد.)مثال 6٢6ردد که شامل کد غرفه و کدوارد گکد کشور و سازنده  جهت معرفي کاالهي هر غرفه مي بايست در قسمت معرفي کاال،  ١-٣

 غرفه مي باشد کد و عنوان هر کاال مشخص و تعريف ميگردد.( که همان کد اختصاص يافته به 6٢6١6١66در قسمت معرفي کاال پس از درج کد سازنده) ١-۴

 درصدد مشارکت در فيلد مربوطه وارد شود.در قسمت معرفي کاال در صورت روش درصد از فروش بايد حتماً ١-5

زم است براي تمامي کاالها اضافه شده است که ال در قسمت معرفي کاالها گزينه اي تحت عنوان داخلي) نقدي ( و  خارجي)مشارکتي(و درصد مشارکت ١-6

درصد و نوع کاال مشخص گردد .درشروع به صورت پيش فرض کليه کاالها نقدي لحاظ شده لذا کافي است فقط کاالهاي مشارکتي مشخص واصالح 

 گردد.درصدمشارکت همان سهم فروشگاه از فروش مي باشد که در قرارداد تنظيم گرديده است.
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 حت عنوان انبار کاالهاي مشارکتي در قسمت معرفي انبارهاتعريف يک انبار ت ١-7

ز تعريف هنگام معرفي کاالها در انبار بايد براي کاالهاي نقدي فقط تيک انبارهاي نقدي زده شود و براي کاالهاي مشارکتي تيک انبار مشارکتي ) ا ١-8

 يف شود(کاالها در همه انبار ها جلوگيري و هر کاال در انبار مربوط به خود تعر

انبار( گوناگون تعريف ميگردد. که در اين قسمت مي توان يک انبار يا چند  8در قسمت تنطيمات فاکتور خرده فروشي ،انبارو يا انبارهاي )حداکثر  ١-4

 انبار را همزمان انتخاب نمود بسته به نوع کااليي که بفروش ميرسد و انبار مشارکتي مي تواند بدون کنترل موجودي باشد.

اين  دراين قسمت )تنظيمات فاکتور خرده فروشي و برگشت( روي تمامي ايستگاههاي فروش ايتم انبار فروش که قبالً فقط يک انبار تعريف مي شد در

نبار مختلف اورژن با باز شدن پنجره نمايش انبارها با گرفتن کنترل و کليک مي توان چند انبار را انتخاب نمود .) در صورت وجود يک کد کاال در چند 

 اولويت فروش از انباري است  کد انبار آن باالتر است (

 
کاال ثبت متناسب در صورتيکه فروشگاهي تمايل به ثبت ريالي فاکتور مشارکتي داشته باشد از همان گزينه خريد استفاده مي نمايد که با توجه به تعيين نوع 

 .با آن صادر ميگردد

 ) تعاريف اوليه حسابداری ( : دومقسمت 

 پس از طي کليه مراحل فوق 

 تعريف کدينگ حسابداري درآمد حاصل از فروش غرف 1-2

( و الزم است براي درآمد حاصل از فروش غرف  ۴6١براي هر غرفه يک کد به صورت خودکار در قسمت افراد و شرکت ها قبال  ايجاد شده است) کد 

آن  د غرف مشارکتي ايجاد و سپس براي معينکد تحت عنوان درآميک اري ايجاد گردد .ابتدا در سرفصل درآمد ها نيز يک کد در قسمت کدينگ حسابد

سند غرف براي هر غرفه با همان کد فرد يا شرکت که در افراد و شرکت ها تعريف شده با همان نام ايجاد مي کنيم بعداً سيستم به صورت هنگام صدور 

را به  7٢۴براي مثال کد , نمود خواهد ثبت براساس درصد و يا کف سند  را وضيح داده خواهد شد ميزان بستانکاري غرفهمشارکتي که در قسمت سوم ت

را با نام همان غرفه براي حساب  7٢۴١6١66باشد کد  ١6١66عنوان درآمد حاصل از فروش مشارکت تعريف مي کنيم و اگر به طورمثال کد غرفه قهوه  

 کنيم . مطابقت تفضيل غرفه با حساب اصلي الزامي است .درآمد آن تعريف مي 
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 تعريف کد بستانکاري تمامي غرف مشارکتي   2-2

 معينالزم است هنگام فروش مبالغ فروش نقدي و مشارکتي تفکيک شود )بر خالف روش قبلي که کل فروش در حساب فروش کاال ثبت مي شد( لذا کد 

تحت عنوان بستانکاري غرف مشارکتي تعريف مي کنيم بديهي است اين  6666١و معين مثال  ۴56مثال سرفصل با ايجاد کدهاي حسابداري در قسمت 

براي فروش کاالهاي مشارکتي هنگام فروش بستانکار مي شود و پس از ثبت  نظيمات و تعريفاتي که در قسمتهاي آتي توضيح داده خواهد شدحساب با ت

مثال : اگر فاکتور فروش داشته باشيم به مبلغ دد يعني بعد از صدور سند مانده آن صفر مي شود. سند عملکرد کل مبلغ بين غرفه تقسيم مي گر

 ريال آن از کاالهاي مشارکتي باشد ثبت ذيل بابت آن در سيستم صادر ميگردد.  ٢66,666ريال آن از کاالهاي نقدي و 866,666ريال که 666,666,١

 ١,666,666صندوق /بانک           

 866,666فروش                                             

 ٢66,666بستانکاران غرف مشارکت                      

 پس از صدور سند عملکرد غرف مشارکتي ثبت ذيل صادرميگردد .

 ٢66,666بستانکاران غرف مشارکت   

 86,666غرفه قهوه                                    

 ١٢6,666غرفه گوشت                                 

همزمان ، سهم  سند مذکور معموال پس از اتمام ماه جاري و در اول ماه بعد به تاريخ سي ام هر ماه صادر و به حساب بستانکاري غرف منظور ميگردد. البته

 درآمدي فروشگاه هم ثبت خواهد شد 
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 تنظيمات کد هاي ويژه حسابداري 3-2

را که  غرف مشارکتدرامد حساب معين بستانکاري براي يکبار کافي است در اين قسمت وارد شده و ، قسمت تنظيمات نرم افزار گزينه کدهاي ويژه  در

حساب تفصيلي کل بدهکاري غرف اب دهيم و همچنين براي ستن(  را از سمت چپ انتخاب و به اين رديف ا 7٢۴در قسمت باال تعريف نموديم) کد 

جهت بستانکاران مشارکت براي کاالهاي ۴566666١ار داده شود کدقر بستانکاران مشارکت نيز کدي را انتساب دهيم در اين قسمت نيز کد  رکتيمشا

 مشارکت سند صادر ميگردد .

 

 تعريف عمليات حسابداري به صورت خودکار 4-2

عمده فروشي و فروش در قسمت تعريف عمليات حسابداري به صورت خودکار جهت  ثبت  –خرده فروشي  –در نرم افزار پيراميد براي مواردي چون خريد 

مي باشد سيستم جهت ثبت فاکتور ها  4تا  6اسناد حسابداري آن ) بدهکاري  و بستانکاري ( تعريف هاي صورت گرفته که طبق اين تعاريف که از کد عمل 

 :عمل مي کند مطابق شکل زير

 

الزم  تفکيک شدن خريد و فروش کاالهاي نقدي از مشارکتيبه براي خريد و فروش کافي بود ولي در ورژن جديد با توجه ات در ورژن قبلي اين عملي

در نظر گرفته ايم براي مثال کد  466را معادل همان کد هاي قبلي با اضافه شدن عدد  464تا  466است تعاريفي هم براي مشارکتي داشته باشيم لذا از کد عمل 

 فروشي مشارکتي مي باشد.  خرده 467خرده فروشي نقدي بوده و کد  7عمل 
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اين کدها براي کاربرد ديگري در برنامه تعريف شده  "بايد تعريفي صورت نگرفته باشد و در صورتي که قبال 464تا  466: محدوده کدهاي عملياتي  ١نکته 

 باشد بايد ابتدا آنها را به محدوده ديگري منتقل نمود

 برايي مشارکتي تعريف نشود سيستم مثل قبل نقدي ومشارکتي را با هم سند مي زند  464تا  466در صورتي کدهاي :  ٢نکته 

نيز مشارکتي به همراه برگشتي هاي آنها و عمده فروشي  مشارکتي  و فروش مشارکتي  نبوده و براي خريدمشارکتي  : تعاريف مختص به خرده فروشي ٣نکته

در صورت ثبت فاکتور خريد تمامي خريد به حساب بدهکاري خريد کاال ثبت نمي شود بلکه مبالغ مشارکتي آن به  دمنبع 46٣با تعريف کد  کاربرد دارد مثالً 

 ثبت مي شود 46٣حساب تعريف شده در کد 

 : براي کليه موراد الزم است عمليات تعريفي برگشتي آنها نيز تعريف شود . ۴نکته 

 تعريف نموديم تعريف اين عمليات به شکل زير است ۴566666١در باال که کد بستانکاري مشارکتي را  با توجه به مثال ذکر شده

 

 

 ) گزارشات و سند عملکرد غرف  ( : سومقسمت 

 مي باشددر قسمت گزارشات نرم افزار گزارش و سند عملکرد مشارکتي شامل ايتم هاي زير 

 گزارش مشاهده و اصالح درصد هاي مشارکتي1-3

مشاهده که عالوه بر آن  مي توان يکجا به کمک کليدهاي تعريف شده در پائين گزارش در صورت لزوم را  هرغرفهبا اين گزارش مي توان ليست کاالهاي 

 درصد کاالهاي غرفه مذکور اقدام نمود .تکي و يا گروهي نسبت به اصالح 
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 گزارش عملکرد جزئيات مشارکت -2-3

 مايشغرفه را نهرسهم غرفه و فروشگاه  از فروش، اقالم فروش و برگشت: کليه اطالعات مربوط به هر غرفه شامل در يک محدوه تاريخي اين گزارش 

 مي دهد ) الزم به ذکر است فقط کاالهاي را که کد سازنده و تيک مشارکت داشته باشد را نشان مي دهد(  

 نيز استفاده نمود. گزارش مي توان براي پرينت گزارش غرفهاز اين 
 

 

 

 گزارش عملکرد تفضيلي مشارکتي  -3-3

غرف و ثبت آن در سيستم  فروش و پرداختزيادي دارند محاسبات  که تعداد غرف مشارکتفروشگاههايي  کارهاي وقت گيردر فروشگاه خصوصاًيکي از 

لذا پس از تعاريف اوليه که براي  .صورت گردد را به صورت سيستميعملکرد غرف مشارکتي مي باشد در ورژن جديد نرم افزار پيراميد بر آن شديم تا 

کد  -نده غرف مشارکت در باال توضيح داده شدمي توان با اجراي اين گزارش محدوده تاريخي عملکرد کليه غرف مشارکتي را با ستون هاي شامل : کد ساز

سهم غرفه را براي هر غرفه به صورت يک  –سهم فروشگاه  -فروش خالص  – سهم اجاره –کف اجاره غرفه –نام غرفه  –کد شخص  –کد درآمد  –غرفه 

صدور سند ابتدا   ب گزينهبراي همه موارد ليست شده وجود دارد به طوري که پس از انتخاسند حسابداريرديف نشان مي دهد که پس از اجرا امکان صدور 
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سيستم کدهاي حسابداري براي صدور سهم غرفه و سهم فروشگاه و حساب نفضيل بدهکاري کل طرف هاي مشارکتي را کنترل مي کند و در صورت صحت 

ي از سندهاي که مد نظر و يا شماره يکآن را در پايان اعالم مي نمايد آن مي تواند سند جديدي باشد که شماره  اين موضوع سندي صادر مي کند که شماره

 هست را وارد کنيم

 

ه سيستم از دن قيد مي شود لذا در صورت صدور مجدد اين سند در اين محدوآ:پس از صدور سند به صورت خودکار شرح سند محدوه تاريخي در  ١نکته 

 . مي کند صدور مجدد آن جلوگيري 

اشد لذا بهتر است در قسمت گروه اعضاء در افراد شرکت ها تعريف شود تا در اين گزارش :با توجه به اينکه ممکن است مدت تسويه غرف متفاوت ب٢نکته 

 با فيلتر نمودن اين گروه فقط براي همان گروه سند صادر شود.

ره نشان مي دهد : تعداد روزهاي محاسبه کف در باالي گزارش وجود دارد که به صورت خودکار تعداد روز محدوده تاريخي را براي محاسبه کف اجا ٣نکته 

 در اين صورت مي بايست اين عدد را اصالح نمود . روز محاسبه شود که ٣6روز ماهانه  ٣١روز يا  ٢4در برخي از مواقع الزم است 

 سيستم شماره سند صادر شده را نشان مي دهد و اطالعات ثبت شده در سند به شرح زير است : ،پس از صدور

 ابتدا کليه غرف به مبلغ فروش خالص خود بستانکار شده  -

 سپس به مبلغ سهم فروشگاه هر غرف بدهکار شده طرف مقابل اين مبلغ به حساب درآمد غرف مربوط ثبت مي گردد -

 در صورتي که سهم اجاره نيز وجود داشته باشد مبلغ نيز مشابه باال سند ثبت مي شود . -

ريال آن از 866,666ريال که ١,666,666فاکتور فروش داشته باشيم به مبلغ  يک مثال : اگر  مجددا تکرار ميگردد :جهت روشن تر شدن مطلب مثال باال

  ريال آن از کاالهاي مشارکتي باشد ثبت ذيل بابت آن در سيستم صادر ميگردد. ٢66,666کاالهاي نقدي و 

 ١,666,666صندوق /بانک           

 866,666فروش                            76١6666١کد            

 ٢66,666بستانکاران غرف مشارکت    ۴566666١کد            

 پس از صدور سند عملکرد غرف مشارکتي ثبت ذيل صادرميگردد .

 

 ٢66,666بستانکاران غرف مشارکت   ۴566666١کد 

 86,666غرفه قهوه                  ۴56١6١66                  

 ١٢6,666غرفه گوشت                 ۴56١6١١6                 

صادر و به حساب بستانکاري غرف )يا هر تاريخ به دلخواه کاربر( سند مذکور معموال پس از اتمام ماه جاري و در اول ماه بعد به تاريخ سي ام هر ماه 

باشد ثبت ذيل صادر  %١و از غرفه گوشت  %١6اگر سهم فروشگاه از غرفه قهوه  منظور ميگردد. البته همزمان ، سهم درآمدي فروشگاه هم ثبت خواهد شد

 ميگردد .
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 8666غرفه قهوه                ۴56١6١66کد

 ١٢66غرفه گوشت             ۴56١6١١6کد 

 0888آمد حاصل از فروش غرفه قهوه         در  7٢۴١6١66 کد          

 0088فروش غرفه گوشت       آمد حاصل از در  7٢۴١6١١6 کد        -

 

 : براي هر غرفه فقط کاالهايي در محاسبه دخالت دارند که حتماً در معرفي کاال کد کشور و سازنده و تيک مشارکت را داشته باشدنکته مهم

در آن رديف و انتخاب دگمه  در صورت نياز به جزئيات رقم هاي بدست آمده جهت هر غرفه بدون مراجعه به گزارش جزئيات مشارکتي با قرار گرفتن 

 . قابل مشاهده است  ٣-٢گزارش قسمت جزئيات 

 گزارش عملکرد ماهيانه غرف  -4-3

 با انتخاب ماهاي سال عملکرد تمامي غرف را به صورت ماهانه نشان مي دهد 

 گزارش فروش نقدي مشارکتي  -5-3

 محدوه خاصي را نشان مي دهداين گزارش به تفکيک انبار و فروش کلي نقدي و مشارکتي امار 

 () : چهارمقسمت 
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 تعريف يک انبار تحت عنوان انبار کاالهاي مشارکتي در قسمت معرفي انبارها

 ١-4تنظيمات فاکتور خرده فروشي جهت فروش از چند انبار مطابق بند  -۴-٣

۴-۴- 

 

 

 


