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 ی موضوع قراردادهاهوشمند راهنمای سیستم مکانیزه صدورمفاصاحساب  

 (قانون تامین اجتماعی38ماده )

مفاصاحساب "راه اندازی سامانه  و "فرآیند خدمات بیمه ای طرح تحول دیجیتال وبهبود "دراجرای برنامه

جهت انواع قراردادهای مقاطعه کاری فرمهای مربوطه تعبیه گردیده،لذا  "( قانون تامین اجتماعی38ماده)

 ح ذیل توسط کلیه واحدهای اجرایی معمول گردد. رمقتضی است اقدامات بش

 (قانون تامین اجتماعی  38ماده) مفاصاحساب  صدوردراجرای فرآیند  الزم اقدامات 

 کارگاه متمرکزنامنویسی واگذارنده کاردرسیستم  شناسه ملی  ثبت کدکارگاهی و-1

 tamin.ir.Eservicesواگذارنده کار درسیستم و اخذ حساب کاربری وعضویت پیمانکار-2

 ارائه وثبت شده  بودن کدهای ملی واحد) مخاطبین و سبا هایابالغ الکترونیک درسیستمتعهدنامه  تنظیم وثبت فرم-3

 (الزامی استم ها  سدر کلیه سیت

 درسیستم سباتکمیل هویتی پیمان - مشخصات تکمیلی پیمانمنوی 

نوع  درفیلد قرارداد پیمانکاری دربخشهای تعهدی ودارای تجهیزات وپیمانکاران فرعی منعقدگردیده باشد چنانچه-1

حالت براساس نوع 14ن صورت که درای گرددمی فعال"حالتهای خاص "فیلد سپسشودمیانتخاب  (20)پیمان کد

 تعبیه شده که اجباراباید انتخاب گردد.درسیستم  وموضوع قرارداد

یلد در بخش کادری جهت درج توضیحات تعبیه گردیده که کلیه مندرجات ثبت شده دراین ف"نوع پیمان "ذیل فیلد-2

 چاپ میگردد. مفاصاحساب منتقل وتوضیحات 

یازبه کنترل ن"گزینه انتخاب گردد،درانتهای این فرم این دستورنوع فیلد مشروحه بند یک (20)درصورتیکه یکی از-3

 میگرددکه دارای دوحالت میباشد:مشاهده "تعهدنامه حسابرسی دارد

 .تیک نمیخوردبازرسی گردیده کادر مربوطه شخص حقوقی چنانچه دفاترقانونی - 3 – 1

،سپس  تیک خوردهمربوطه ر قانون کاد (47)درصورت عدم انجام بازرسی دفاترقانونی واخذ تعهدنامه ماده - 3 – 2

)الزم به  درج میگردد.(قانون 38ماده )اطالعات شماره وتاریخ ثبت تعهدنامه از منوی مربوطه واکشی ودرمفاصاحساب 

سیستم نامنویسی  در مطابق دوره قرارداد تعهدنامه اخذ وبا انتخاب گزینه مزبور میبایست برای  سالهای مالی ذکر است 

 گردد(ثبت متمرکز 
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 انتخاب شودنیازی به کنترل بازرسی دفاتر قانونی نیست.( 14)و  (13)چنانچه درفیلد حالتهای خاص کدهای-4- 2

 فیلدهای ایجاد،اصالح وحذف متمم درفرم تکمیل هویتی غیرفعال گردیده است.-4

 فرم صدورمفاصاحساب 

 مرحله " فیلد ایجادگردیده کهجهت اخذگزارش "و...  خاص تحال-نوع پیمان  -مرحله "در صدراین فرم فیلد-الف

 نوع انتخاب بشرح ذیل میباشد: 7شامل "

 نگردیده است. ن مفاصاحساب تاکنون ایجادیکل، ایجادنشده :پرونده هایی که محاسبه شده ( 0 )کد-1

 تاییدوصادرنگردیده است.مربوطه  ولینئکن توسط مسیل،  تولیدایجادونمایش:پرونده هایی که مفاصاحساب  ( 1 )کد-2

 ول مطالبات میباشد.ئمس درانتظارتایید و پرونده هایی که مفاصاحساب ایجاد تاییدسرپرست: ( 2) کد-3

 ول وصول حق بیمه میباشد.ئمس درانتظارتایید و پرونده هایی که مفاصاحساب ایجاد ول درآمد:ئتاییدمس( 3) کد-4

 درانتظارتاییدرییس شعبه میباشد. و پرونده هایی که مفاصاحساب ایجاد تاییدرییس شعبه: ( 4) کد-5

 کن ثبت نگردیده است.یل ، ثبت مکانیزه مفاصاحساب:پرونده هایی که مفاصاحساب تایید ( 5) کد-6

 میباشند.واگذارنده کار و به پیمانکارابالغ الکترونیک:مفاصاحسابهای صادره که آماده ابالغ  ( 6) کد-7

 ثبت گردیده اند.، ثبت دستی مفاصا:نمایش مفاصاحسابهایی که قبل از مکانیزه شدن فرآیند ( 7) کد-8

 فیلدهای ذیل کادرمفاصاحساب: درنحوه عملکرد وکارب-ب  

ول ئمس تاییدعدم  درصورت و میگردد دکمه مشاهده ،ایجادفشردن  با ،نشده باشد ایجادحساب ا :اگرمفاص مشاهده -1

ول ئمس تایید از ولی بعد میشود مجددا ایجاد هربارفشردن دکمه مشاهده ،مفاصاحساب قبلی حذف و با مطالبات

در صورت ،  تاییدسرپرست غیرفعال استدکمه حذف بعداز نیست )وقابل تغییر مطالبات مفاصاحساب حذف نمیشود

به  یتوان با لغو تایید مسئول وصول حق بیمه و مسئول مطالباتم قبل از ثبت  درمتن مفاصاحساب تانیاز به اصالح 

 (اقدام گردد.درصورت نیاز مفاصاحساب را حذف نموده .نسبت به اصالح موارد برگشته ومرحله مشاهده 

بصورت اتوماتیک از حساب  تاریخ ثبت مفاصا :بافشردن این دکمه شماره و(قانون 38حساب ماده) ثبت مفاصا-2

 اخذ وثبت میگردد.شعبه دبیرخانه 

از طریق حساب کاربری  و ابالغ  واگذارنده کار و به پیمانکارثبت شده فشردن این دکمه مفاصاحساب  با: ابالغ مفاصا-3

 بود. خواهدرویت نامبردگان قابل 
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( قانون به 38باراه اندازی سامانه مزبور شعب مجاز به ارائه فرم فیزیکی مفاصاحساب ماده): مهمتذکر

 ذینفعان نخواهند بود.

 جهت مشاهده سابقه تغییرات اعمال شده درفرم مفاصاحساب تعبیه گردیده است. این فیلدسابقه تغییرات :-4

( 13نوع ) به استثناء(وحالتهای خاص 20)رمنوی تکمیل هویتی کدد چنانچه:  وضعیت بدهی کارگاه تعیین-5

وضعیت بدهی  وانتخاب (انتخاب شده باشند،قبل ازایجادمفاصاحساب الزم است دکمه تعیین وضعیت بدهی کارگاه 14و)

 .از سوی سیستم بررسی گرددحالتهای مختلف بشرح ذیل  را درقالب کارگاه 

میشود.درصورت کلیه بدهی های قطعی مربوط به دفترمرکزی نمایش داده ،رفیلدتعیین وضعیت بدهی کارگاه د- 5- 1

وذخیره نمودن آن میبایست  انتخاب آیتم ها دفترمرکزی طی دوره قرارداد وتعیین تکلیف سایربدهی ها با پرداخت بدهی

الزم است نمایند.ضمناجهت ورودبه فرم مزبوراولیه ونهایی تایید را منوی مزبور سرپرست مطالبات ورییس درآمد

 اخذگردد. پیمان درصورت ارسال لیست(د)شامل دفترمرکزی وردیف ی حقوق ودستمزابتداگردش حساب کلیه لیستها

درصورت  نوع پیمان ثابت بوده و مشخصات تکمیلی و مندرجات متن مفاصاحساب براساس اطالعات هویتی کارگاه و-6

 نحوه محاسبه وذکرضمنا توضیحات منوی مشخصات تکمیلی درج گردد. میبایست درفیلد نیاز به توضیحات بیشتر

 .ضریب اعمالی درکادرمزبور الزامی است

  خواهدشد.همان فرمت قبلی چاپ  امکانیزه شدن صدور مفاصاحساب ب مفاصاحساب های صادره قبل از تاریخ  :تذکرمهم

 قانونی دفاترفرم تکمیل اطالعات تعهدنامه بازرسی   

 ←)لیست کارگاه کارگاه متمرکزسامانه نامنویسی پیمانکاردراخذ شده از بازرسی دفاتر قانونی تعهدنامه فرم اطالعات  -1

 قانون ( 47تعهدنامه ماده 

 تکمیل فرم درسیستم سبا که شامل سه مرحله به شرح ذیل میباشد:-2

 چنانچه گزارش محاسباتی از موسسه دریافت شده باشد،ثبت شماره وتاریخ گزارش توسط کارشناس - 2- 1

 تاریخ گزارش توسط کارشناس  موسسه دریافت شده باشد،ثبت شماره و غیرمحاسباتی ازچنانچه گزارش -2– 2

 چنانچه گزارش بازرسی دفاتر دریافت نگردیده این گزینه انتخاب میگردد.-3 -2
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 فرم ابزاراصالحی درسیستم سبا

بهره طراحی وقابل تاریخ خاتمه ومبلغ ناخالص کارکرد فرم مزبور بشرح ذیل ، جهت اصالح تاریخ شروع 

 برداری میباشد:

 عملیات ویرایش صرفادرصورتیکه مفاصاحساب درمرحله ایجاد ونمایش باشد امکانپذیر است . -1

بیش از  درج توضیحات با و رتوضیحات فعال میگرددددرصورت اصالح تاریخ شروع وخاتمه قرارداد کا-2

 کاراکتر اجباری میباشد. 40

قابل ویرایش است،همچنین درج توضیحات  داشته باشد کاهشمبلغ ناخالص کارکرد صرفادرصورتیکه -3

 کاراکتر الزامی است. 40بامیزان بیش از 

وصول حق بیمه ورییس شعبه  مسئول امور-توسط مسئول مطالبات ست بایشده میویرایش اطالعات  -4

 0تایید گردد

وادامه مراحل امکان تایید مفاصاحساب توسط مسئول مطالبات  ،قبل ازتکمیل مراحل تایید :تاتذکر مهم 

 میسرنمیباشد.

 Eservicesقانون درسیستم (38)مسیر مشاهده مفاصاحساب ماده

(  38مفاصاحساب ماده  )ستون موضوع ←های انجام شده توسط سازمانمشاهده مکاتبات وابالغ←ها وابالغمکاتبات 

 پی دی اف ضمیمه  ←رویت مکاتبه  ←عملیات 

 نکات کاربردی درراستای تسریع و تسهیل صدور مفاصاحساب 

 –قرارداد تاریخ و ه اطالعات تکمیلی پیمان از سوی واگذارنده کار مواردی از قبیل شماره ائشایسته است درزمان ار -1

مغایرت ونقص  و... توسط کارشناسان کنترل ودرصورت وجودکار شماره کارگاه واگذارنده  – کار نام واگذارنده

 .رگرفته وتازمان صدور مفاصاحساب اصالح گردددرثبت اطالعات دردستور کارقرا

کارگارگاهی واگذارنده  درخصوص الزام اخذ کداطالع رسانی ، در زمان ارائه قرارداد توسط پیمانکار یا واگذارنده کار  -2

 صورت پذیرد.  Eservices ابالغ الکترونیک و اخذ حساب کاربری از طریق سیستم نتنظیم فرم تعهد  کار و تهیه و

ابالغ  Eservicesپیمانکار و واگذارنده کار درسیستم که به   pdfباتوجه به عدم رویت ریز مبالغ حق بیمه درفرم  -3

 سیستم سبا نمیباشد. به اصالح آنها درفرمت نیازید،میگرد



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 


