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ای اص ػلن ّ في دساتذاسی اسد کَ ّظیفَ جوغ آّسی اطالػاخ هشتْط تَ ػْاهل  دساتذاسی غٌؼری ضاخَ

  ُا ّ تشسسی ا ّ ذجضیَ ّ ذذلیل گضاسشُضیٌَ ّ هذاسثَ  تِای ذوام ضذٍ هذػْالخ ّ خذهاخ سا تش ػِذٍ داضرَ ت

 کٌذ.  ساُِای ذْلیذ سّضِای ذملیل تِای ذوام ضذٍ ذْلیذاخ سا تیاى هی

 اىمیت حسابداری بيای تمام شده برای چیست ؟

تاضٌذ ذا  دس ّالغ دساتذاسی غٌؼری یا دساتذاسی تِای ذوام ضذٍ یک اتضاس تسیاس هِن دس اخریاس هذیشید هی

کٌذ ّ کٌرشل خْد سا تش سّی  اص دساتذاسی غٌؼری، تِای ذوام ضذٍ ذْلیذاخ سا هذاسثَ هی هذیشاى تا اسرفادٍ

 کٌذ.  ُای ذْلیذ اػوال هی ُای هْاد، دسروضد ّ سایش ُضیٌَ ُضیٌَ

 کاربرد حسابداری بيای تمام شده چیست ؟ 

غٌایغ ذْلیذی ضْد کاستشد دساتذاسی غٌؼری ّ تِای ذوام ضذٍ هذذّد تَ کاسخاًجاخ ّ  گاُی ذػْس هی

تاضذ ُشچٌذ ضایذ هطِْسذشیي کاستشد آى دس ایي جِد تاضذ ّلی سایش هؤسساخ ًیض اص دساتذاسی تِای  هی

ُا ،  ذوام ضذٍ تِشٍ تشدٍ ّ اص سّضِای دساتذاسی تِای ذوام ضذٍ دس تاًکِا، ضشکرِای تیوَ ػوذٍ فشّضی

ُا دس جِد کاسایی تیطرش اسرفادٍ  سسراىُا ّ تیوا ضشکرِای دول ّ ًمل ، ضشکرِای ُْاپیوایی ، داًطگاٍ

 گشدد.  هی

 حسابداری صنعتی  

ای اص دساتذاسی کَ تَ چگًْگی هذاسثَ لیود ذوام ضذٍ هذػْل جِد اًذاصٍ  دساتذاسی غٌؼری دْصٍ

 ُا ّ سایش هْاسد ذأکیذ داسد.  گیشی هْجْدیرِا ّ ذؼییي سْد دّسٍ ّ کٌرشل ُضیٌَ

ُا سا ضٌاسایی ، اًذاصٍ گیشی، طثمَ تٌذی، ذلخیع ّ جوغ آّسی  ٌَدساتذاسی غٌؼری طی یک فشآیٌذ ُضی

 ضْد.  ًوْدٍ کَ اغطالداً تَ ایي فشآیٌذ ُضیٌَ یاتی اطالق هی



دساتذاسی هالی   ُوچٌیي دساتذاسی غٌؼری سیسروی اسد کَ اطالػاخ تَ ّجْد آهذٍ ذْاهاً دس سیسرن

تذاسی هالی ٌُگام ذِیَ غْسذِای هالی اطالػاخ گیشد دس دسا ّ دساتذاسی هذیشید هْسد اسرفادٍ لشاس هی

گیشد ُوچٌیي دس سیسرن  دساتذاسی غٌؼری ذذد ػٌْاى هْجْدی کاالی پایاى دّسٍ هْسد اسرفادٍ لشاس هی

 گیشد.  ُا هْسد تِشٍ تشداسی لشاس هی هذیشید ایي اطالػاخ دس تشًاهَ سیضی، کٌرشل ّ ذػوین گیشی

اًجاهذ لزا دس ایي  ُا هی دساتذاسی غٌؼری تَ ضٌاسایی ُضیٌَ اص آًجایی کَ تخطی اص فشآیٌذ سیسرن

 ضْد :  ُا اضاسٍ هی تخص اترذا ذؼشیفی اص ُضیٌَ اداهح سیسروی تَ طثمَ تٌذی ُضیٌَ

 دساتذاسی هالی ذؼشیف ّیش سا اص ُضیٌَ سا اص ُضیٌَ اسائوَ ًوْدٍ اسد: 

ُای هْجْد ّ یا افضایص  ا اسرِالک داسائیُضیٌَ تَ هؼٌی خشّج ّجَ ًمذ اص یک ّادذ اًرفاػی یا هػشف ی

ُا ّ یک ّادذ ذشکیثی اص آًِا کَ دس ًریجَ اجشای فؼالیرِای اغلی یا جاًثی ّادذ ذجاسی، ّالغ ّ تَ کاُص  تذُی

 گشدد.  ضْد اطالق هی دمْق غادثاى سِام هٌجش هی

ًوایذ  ظ ، هؼشفی هیدس دساتذاسی غٌؼری ُضیٌَ تَ ػٌْاى هٌاتغ فذا ضذٍ تشای سسیذى تَ یک ُذف خا

ُای تشآّسی ّ آذی . )هٌاتؼی کَ لشاس  ُای اضافی گزضرَ تا ُضیٌَ ُوچٌیي دساتذاسی غٌؼری ػالٍّ تش ُضیٌَ

 اسد دس آیٌذٍ هػشف یا فذا ضًْذ( ًیض سش ّ کاس داسًذ. 

 ُا  طثمَ تٌذی ُضیٌَ 

ي طثمَ تٌذی تَ ضشح صیش اضاسٍ ُای هخرلف طثمَ تٌذی کشد کَ تَ تشخی اص ای ُا سا هیرْاى تَ ضکل ُضیٌَ

 ضْد :  هی

 ُای هسرمین ّ غیش هسمرین  ُای تَ ذفکیک ُضیٌَ الف( طثمَ تٌذی ُضیٌَ 

 ُای هسرمین :  ُضیٌَ

ذْاى آًِا سا تَ یک هْضْع هطخع اسذثاط داسد هاًٌذ هْاد اّلیَ هػشف  ضْد کَ هی ُایی اطالق هی تَ ُضیٌَ

 ضذٍ دس یک ّادذ هذػْل . 

 غیش هسرمین :  ُای ُضیٌَ

ُای تشق  ذْاى آًِا سا تَ یک هْضْع هطخع اسذثاط داد هاًٌذ ُضیٌَ ضْد کَ ًوی ُایی اطالق هی تَ ُضیٌَ

 هػشفی دس ذْلیذ هذػْالخ . 



ذْاى آًِا سا  ُای غیش هسرمین تَ ػلد ایٌکَ لاتلید ذخػیع تَ یک هْضْع هطخع سا ًذاسد. ًوی ُضیٌَ

ُا تَ طْس ػوْهی ّ هطرشک تیي چٌذیي هْضْع ُضیٌَ  تلکَ ایي ُضیٌَ هطخػاً تَ یک هْضْع اسذثاط داد

 تاضذ.  هی

ُضیٌَ ُای غیش هسرمین تش هثٌای سّضِای هخرلف ذسِین تَ هْضْػاخ هخرلف ُضیٌَ هاًٌذ هذػْالخ 

 ضْد.  ذخػیع دادٍ هی

اتل سدیاتی ّ ُای ُسرٌذ کَ تَ سادری ل ُای هسرمین ُضیٌَ ذْاى تیاى ًوْد کَ ُضیٌَ تطْس خالغَ هی

ُایی اسد کَ تَ سادری لاتل  ُای غیش هسرمین ُضیٌَ ذخػیع تَ یک هذػْل اًذاصٍ گیشی ًوْد ّلی ُضیٌَ

  ُا تایذ تیي هذػْالخ یا تَ ػثاسذی هْضْػاخ هخرلف ُضیٌَ سدیاتی ّ ذخػیع یک هذػْل ًثْدٍ تلکَ ایي ُضیٌَ

هذػْالخ سا غیش هسرمین ّ یا ذخػیع ُضیٌَ  ُای غیش هسرمین تَ ذخػیع دادٍ ضًْذ فشآیٌذ ذخػیع ُضیٌَ

کٌٌذ هاًٌذ ُضیٌَ تشق، ُضیٌَ ذؼویشاخ ّ ًگِذاسی هاضیي آالخ، ُضیٌَ ذأهیي هاضیي آالخ ّ ... تَ  اطالق هی

 هذػْالخ ذْلیذ ضذٍ . 

 ُا تشاساط ػٌاغش ذطکیل دٌُذٍ هذػْل  ب( طثمَ تٌذی ُضیٌَ

 ُای هْاد هسرمین :  ـ ُضی1ٌَ

گشدد کَ تَ سِْلد لاتل سدیاتی ّ ذخػیع تَ یک ّادذ  هْاد هسرمین تَ هْادی اطالق هیُای  ُضیٌَ

تاضذ ایي هْاد ضکل ظاُشی هذػْل سا ذطکیل دادٍ ّ تذّى هػشف ایي هْاد ذْلیذ  هذػْل ذْلیذ ضذٍ هی

  ْل غیش هوکي اسد، هاًٌذ ُضیٌَ چشم هػشفی دس ذلْیذ کفص ّ یا پاسچَ هػشفی دس ذْلیذ پْضاک .ػهذ

 ـ ُضیٌَ کاس هسرمین : 2 

اًذ کَ تَ سِْلد لاتل سدیاتی ّ  دمْق ّ دسروضد افشادی کَ هسرمیواً دس ذْلیذ هذػْل ًمص داضرَ

 ذخػیع تَ یک ّادذ هذػْل اسد . هاًٌذ ُضیٌَ دمْق ّ دسروضد کاسگشاى ذْلیذ. 

ن ّ کاس هسرمین تاضذ سا ُای هْاد هسرمی ُش ًْع ُضیٌَ هسرمین دیگشی ًیض اگش داسای خػْغیاخ ّ ّیژگی

ُای  ذْاى تَ آساًی تَ یک ّادذ هذػْل ذخػیع دادٍ هاًٌذ لْاصم تسرَ تٌذی هػشفی دس تسرَ تٌذی هی

 هذػْل 

 ُای غیش هسرمین :  ُای سشتاس ساخد / ُضیٌَ ـ ُضی3ٌَ 



تاضذ  س هسرمین هیُای هْاد هسرمین ّ کا ُای کاسخاًَ تَ اسرٌاد ُضیٌَ ُا هؼوْالً ضاهل ُضیٌَ ایي ُضیٌَ

ذْاى آًِا سا تَ سِْلد تَ یک ّادذ هذػْل ذخػیع داد ّ تشای ذخػیع ایي  ُایی کَ ًوی تَ ػثاسذی ُضیٌَ

ُای هْاد غیش هسرمین ، کاس غیش  ُا تَ هذػْل تایذ اص فشآیٌذ ذخػیع ّ ذسِین اسرفادٍ ًوْدٍ هاًٌذ ُضیٌَ ُضیٌَ

هْاد   ْاد غیش هسرمین ّ کاس غیش هسرمین هفِْهی لاتل ُضیٌَُای ه ُای ساخد . ُضیٌَ هسرمین ّ سایش ُضیٌَ

چسة ّ یا ًخ   ذْاى تَ ػٌْاى هثال ُضیٌَ هسرمین ّ کاس هسرمین سا داسًذ . تشای ُضیٌَ ُای غیش هسرمین هی

ذْاى تَ ػٌْاى هثال تَ ُضیٌَ دمْق ّ  هػشفی دس ذلْیذ کٌص اضاسٍ کشدٍ ّ تشای ُش سَ کاس غیش هسرمین هی

ُای  سش کاسگش ّ یا هذیش ذْلیذ ّ یا ُضیٌَ دمْق ّ هضایای اًثاسداس ، ًگِثاى ّ ... اضاسٍ ًوْد. سایش ُضیٌَ هضایای

تاضذ هاًٌذ  ُای غیش هسرمین تَ جض هْاد غیش هسرمین ّ کاس غیش هسرمین هی ساخد ضاهل کلیَ ُضیٌَ

سخاًَ، ُضیٌَ سْخد کاسخاًَ ُضیٌَ آب ُای ذؼویشاخ ّ ًگِذاسی هاضیي آالخ ، ُضیٌَ تیوَ هاضیي آالخ کا ُضیٌَ

 ُای غیش هسرمین کاسخاًَ  ّ تشق ّ ذلفي کاسخاًَ ّ سایش ُضیٌَ

ُای ساخد یا  ُای سش تاس ساخد( ُضیٌَ ُای )هْاد هسرمین، کاس هسرمین، ُضیٌَ تَ جوغ ُضیٌَ

 ضْد.  ُای ذْلیذ ّ یا ذوام ضذٍ ذْلیذ اطالق هی ُضیٌَ

ی اّلیَ : تَ جوغ هْاد هسرمین ّ ُضیٌَ دسروضد هسرمین، تِای اّلیَ یا ُا هفِْم تِای اّلیَ یا ُضیٌَ

 ای کَ هسرمیواً لاتل سدیاتی دس ُش ّادذ هذػْل اسد.  ضْد یؼٌی دّ ًْع ُضیٌَ ُای اّلیَ اطالق هی ُضیٌَ

 ُضیٌَ ذثذیل : 

 ضْد.  تَ جوغ ُضیٌَ دسروضد هسرمین ّ ُضیٌَ سش تاس ساخد اطالق هی

 ُای دّسٍ :  ُای هذػْل ّ ُضیٌَ ُا تَ دّ ًْع ُضیٌَ ُضیٌَ ج( طثمَ تٌذی

ُضیٌح هذػْل ُواى ُضیٌَ ذْلیذ ّ یا تَ ػثاسذی جوغ ُش سَ ُضیٌَ هْاد هسرمین، کاس هسرمین ّ 

 ُای سشتاس ساخد اسد.  ُضیٌَ

هذػْل للوذاد ُای  ُا سا تَ ػٌْاى ُضیٌَ ضْد کَ ًرْاى ایي ُضیٌَ ُایی اطالق هی ُضیٌح دّسٍ تَ کلیح ُضیٌَ

اًذ اسذثاط داسد ّ دس دّسج ّلْع دس غْسخ سْد ّ  ُا تَ ًْػی یا دّسٍ صهاًی کَ طی آى ّالغ ضذٍ ًوْد ایي ُضیٌَ

ضًْذ  ُای ػولیاذی طثمَ تٌذی هی ُا دس غْسخ سْد ّ صیاى ذذد ػٌْاى ُضیٌَ یاتٌذ ایي ُضیٌَ صیاى اًؼکاط هی

ُایی ُسرٌذ کَ  ُای دّسٍ تَ ػثاسذی ُضیٌَ ػوْهی ّ اداسی ُضیٌَُای  ُای ذْصیغ ّ فشّش ّ ُضیٌَ هاًٌذ ُضیٌَ

 تَ طْس هسرمین ّ ًَ تَ طْس غیش هسرمین تا ذْلیذ ُیچ گًَْ اسذثاطی ًذاسًذ.  ًَ



  ُا تشاساط سفراس ُضیٌَ د( طثمَ تٌذی ُضیٌَ 

راسی اص خْد ًطاى ُا دس هماتل ذغییشاخ ذْلیذ چَ سف دس ایي ًْع طثمَ تٌذی هْضْع اص ایي اسد کَ ُضیٌَ

 دُذ .  هی

 هرغیش   ( ُضی2ٌَ   ُای ثاتد  ( ُضی1ٌَ

 ُای ثاتد :  ـ ُضی1ٌَ 

ُایی ُسرٌذ کَ تذّى ذْجَ تَ ذغییشاخ دجن ذْلیذ دس داهٌح هؼیي اص ذْلیذ )داهٌَ  ُای ثاتد ُضیٌَ ُضیٌَ

 ُضیٌَ اجاسٍ ، ػْاسؼ ّ ... هشتْط( تذّى ذغییش ُسرٌذ هاًٌذ ُضیٌَ اسرِالک )سّش خط هسرمین( ُضیٌَ تیوَ ،

ُای هخرلف،  ُای ثاتد دس داهٌَ ُضیٌَ ثاتد دس یک داهٌح هشتْط ثاتد اسد ّلی ذغییشاخ دجن ذْلیذ ُضیٌَ

ُای ثاتد دس سطخ ذْلیذ دس یک داهٌَ هشتْط ُش اًذاصٍ ذْلیذ تیطرش تاضذ ُضیٌَ ثاتد ُش ّادذ  تایذ ُضیٌَ ذغییش هی

 کورش خْاُذ تْد. 

 ُش ّادذ تشاتش اسد تا ُضیٌَ ثاتد ذمسین تش هیضاى ذْلیذ. ُضیٌَ ثاتد 

 ُای هرغیش :  ـ ُضی2ٌَ

ُا ًیض هرغیش  ُایی ُسرٌذ کَ تا ذْجَ تَ هرغیش دس سطخ ذْلیذ ایي گًَْ ُضیٌَ ُای هرغیش ُضیٌَ ُضیٌَ

 ُای هرغیش دس سطخ کل ذْلیذ هرغیش ّلی دس سطخ ُش ّادذ ثاتد اسد.  یاتٌذ ُضیٌَ هی

ُا دس تشاتش ذغییش دس سطخ فؼالید  ُا تَ چگًْگی ّاکٌص ُضیٌَ ُا تشدسة سفراس ُضیٌَ ٌذی ُضیٌَطثمَ ت

ُا هذلی اسد کَ تشاساط  آى یک ُضیٌَ هطخع ًسثد تَ ذغییش  اضاسٍ داسد تَ تیاى دیگش همػْد اص سفراس ُضیٌَ

 دُذ.  دس سطخ فؼالید ّاکٌص ًطاى هی

 تِای اّلیَ ّ تِای ذثذیل : 

تاضذ تِای  ُای هْاد هسرمین ّ کاس هسرمین هی ّلیَ هسرمیواً هشتْط تَ ذلْلیذ تْدٍ ّ ضاهل ُضیٌَتِای ا

ضْد کَ هْاد هسرمین سا تَ هذػْل ذکویل ضذٍ ذثذیل  ُایی هی ُای ذثذیل هشتْط تَ ُضیٌَ ذثذیل یا ُضیٌَ

 ضْد.  ُای سشتاس کاسخاًَ هی کاس هسرمین ّ ُضیٌَ  ًوایذ کَ ضاهل ُضیٌَ هی

 



 ُای ذْلیذی  ُا دس ضشکد اًْاع هْجْدی 

 تاضٌذ :  ُای ذْلیذی داسای سَ ًْع هْجْدی تَ ضشح صیش هی ضشکد

 ـ هْجْدی هْاد اّلیَ : 1 

 تاضذ.  لیود ذوام ضذٍ هْادی اسد کَ دس ذْلیذ هْسد اسرفادٍ لشاس ًگشفرَ ّ دس اًثاس هْجْد هی

 ـ هْجْدی کاالی دس جشیاى ساخد : 2 

ام ضذٍ کاالی ذکویل ًطذٍ اسد کَ ضاهل هْاد هسرمین، کاس هسرمین ّ سشتاس کاسخاًَ لیود ذو

  تاضذ.  هی

 ـ هْجْدی کاالی ساخرَ ضذٍ : 3

تاضذ کَ ضاهل هْاد هسرمین ، کاس  لیود ذوام  ضذٍ کاالی ذکویل ضذٍ اسد کَ دس اًثاس هْجْد هی

 تاضذ.  هسرمین ّ سشتاس کاسخاًَ هی

اینگونه موارد به انباردار کمک می کند  .بایستی رعایت نمود برای سفارش خرید مواد و نگهداری آن در انبار یکسری اصول را

تا سفارش خرید مواد را به اندازه نیاز شرکت و در زمان مناسب انجام دهد. عدم رعایت انباردار نسبت به این موارد موجب می 

رمایه شرکت شود و یا امکان تمام شود که یا مواد به اندازه بیش از نیاز کارخانه در انبار نگهداری شود و موجب راکد ماندن س

شدن مواد قبل از رسیدن مواد درخواست شده وجود دارد و گاهی به علت بی توجهی انباردار و به علت عدم موارد فوق موجب 

  .تعطیل شدن تولید می شود

مواد اقدام نمود.  مقدار مواد ی که به محض کاهش موجودی مواد به آن حد می بایستی نسبت به خرید :حد تجدید سفارش  .1

حداکثر زمان وصول مواد = حد تجدید × حداکثر مصرف روزانه مواد     : برای محاسبه آن از فرمول روبرو استفاده می شود

 سفارش 

کیلو باشد، مطلوبست محاسبه  0633روز و مصرف روزانه مواد حداکثر  56اگر حداکثر زمان وصول مواد در شرکتی  –مثال 

  .حد تجدید سفارش

  56×  0633=  633/222کیلو                                                       راه حل :

حداقل موجودی : عبارت از مقدار موادی است که باید همواره در انبار موجود باشد، یعنی مقدار مواد در انبار نباید از این  .2

  ل می شود :مقدار کمتر باشد. برای محاسبه آن طبق فرمول روبرو عم

 حد تجدید سفارش -متوسط زمان وصول مواد(× حداقل موجودی = ) متوسط مصرف روزانه مواد      

 

    حداکثر زمان+ حداقل زمان                                 حداقل مصرف + حداکثر مصرف           



                                                                                                                 

روز خواهد بود. اگر مصرف روزانه مواد بین  53روز و حداکثر وصول مواد  03در شرکتی حداقل زمان وصول مواد  -مثال

          .در این شرکت  کیلو باشد، مطلوبست تأمین حد تجدید سفارش و حداقل موجودی مواد 6333تا  0333

  53× 6333=333/033تجدید سفارش  حد      

  333/033 –(  63×  633/0= )  333/26حداقل موجودی              

ی که به منظور به حداقل رساندن هزینه های نگهداری مواد در انبار باصرفه ترین مقدار سفارش : عبارتست از مقدار مواد .3

باید نسبت به تهیه آن مقدار مواد اقدام نمود. برای سفارش خرید مواد هزینه های مختلفی وجود دارد از جمله هزینه حمل و نقل . 

ش زیادی برای خرید مواد داشته باشیم، اگر در طول سال مالی سفار . هزینه گمرکی . هزینه گشایش اعتبار و استعالم قیمتها

موجب می شود که هم هزینه های سفارش افزایش یابد و همچنین مواد زیادی در انبار بالاستفاده واقع خواهد شد. به همین منظور 

با صرفه ترین مقدار سفارش برای مؤسسات و شرکتها مهم خواهد بود. برای محاسبه آن از فرمول روبرو استفاده می 

 = باصرفه ترین مقدار سفارش          تعداد مواد مورد نیاز ساالنه×  2× هزینه هر بار سفارش           .شود

 درصد نگهداری مواد × بهای خرید هر مواد                                                                                

 . ت مربوط به مواد الف در شرکتی به شرح زیر اعالم می شود. مطلوبست محاسبه باصرفه ترین مقدار سفارشاطالعا –مثال 

% . 03لاير. هزینه نگهداری مواد  2333کیلو، هزینه هر بار سفارش برای مواد فوق  333/03مقدار مواد مورد نیاز ساالنه 

  .لاير 0333همچنین بهای هر کیلو مواد 

           K 1897= 3600000  √   =  000/000/360   √    =  2000× 2 × 90000 √  

                                                               100                                  1000× 10%  

تا برای مؤسسه مقرون به  تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه : یعنی در طول یک سال چند بار می بایستی سفارش داد .4

                                   : صرفه باشد

 تعداد مواد مورد نیاز ساالنه   تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه =                                                              

   باصرفه ترین مقدار سفارش                                                                                                                             

  .در مثال قبل تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه را نیز محاسبه نمایید –مثال 

  03333÷  0902=  02  بار                       حل :

ول یک دوره مالی این مواد چند بار در انبار پر و سپس خالی یا جایگزین می دفعات گردش موجودی کاال : آنست که در ط .5

شود و در واقع نشان دهنده گردش مواد در انبار خواهد بود . هرچه دفعات گردش بیشتر باشد، نشاندهنده آن است که مصرف 

           مواد بیشتر خواهد بود و از رابطه زیر بدست می آید.

                          مواد مصرفی ساالنه÷ دفعات گردش موجودی مواد = متوسط موجودی مواد                        

موجودی مواد پایان سال+ موجودی مواد اول                                                               

                                                      سال

                                                                                                    2                                  

کیلو بوده است. اگر مقدار مواد  333/23کیلو و در پایان سال  333/03موجودی مواد الف در شرکتی در اول سال  -مثال

   کیلو باشد، مطلوبست تعیین گردش موجود مواد. 333/063مصرفی در طول یک سال 

                        10000 +23333 = 06333    ؛            063333÷ 06333=  03بار           



                                                                                                                                                                                     

                        2                                  

از رابطه زیر  دوره گردش موجودی مواد : عبارت از مدت زمانی است که مواد در انبار خواهد ماند. برای محاسبه آن .6

  : استفاده می شود

                                                    053     دوره گردش موجودی مواد =                                    

                                  دفعات گردش موجودی مواد                                   

  053÷  03=  05روز      برای محاسبه دوره گردش مواد در مثال قبل مانند روبرو عمل می کنیم :  ادامه مثال قبل :

دار مواد نگهداری شود. در صورت نگهداری مواد حداکثر موجودی مواد : عبارت از آن است که در انبار نباید بیش از این مق

بیش از حداکثر موجودی ، سرمایه شرکت راکد می ماند و یا مواد فاسد می شوند و همچنین هزینه انبارداری مواد، افزایش می 

  :یابد. محاسبه به طریق زیر است

+ حد تجدید سفارش = حداکثر موجودی  باصرفه ترین مقدار سفارش –حداقل مصرف مواد ( × حداقل زمان وصول مواد  )  

 مواد 

  .با توجه به اطالعات زیر مطلوبست محاسبه حداکثر موجودی مواد –مثال 

  .کیلو 53333روز ، باصرفه ترین مقدار سفارش  26تا  06عدد . مدت تحویل بین  02333تا  0333مصرف روزانه مواد بین 

  03333+  53333 –(  0333× 06= ) 036333  ؛  حد تجدید سفارش=  0233× 26=03333                  راه حل :

  . کسری یا اضافی انبار : عبارت است از اختالف بین موجودی واقعی مواد با موجودی طبق اسناد و مدارک یا کارتهای انبار

موجودی واقعی مواد کمتر از اگر مقدار واقعی مواد بیشتر از موجودی مواد طبق کارت مواد باشد، اضافی انبار و در صورتیکه 

موجودی مواد طبق کارت انبار باشد، کسری انبار داریم. برای موجودی ها در پایان سال مالی توسط گروه انبارگردانی صورت 

برداری و یا عینی برداری می شود تا موجودی واقعی انبار در پایان سال مالی مشخص شده و بتوان با موجودی طبق اسناد و 

  .ارت انبار مورد مقایسه قرار دادمدارک و ک

                  ××اگر کسری انبار داشتیم، ثبت : کسری و اضافات انبار 

  ×× اگر اضافات انبار داشتیم ، ثبت : کنترل مواد            

کنترل مواد                                                                            

  ×× کسری اضافات انبار                                                                                     ××

مانده کسری اضافات انبار به خالصه حساب سود و زیان بسته خواهد شد. هدف : رسیدن به مانده واقعی ) موجودی واقعی مواد 

  ( . در انبار، موجودی مواد طبق کارت انبار

لاير را نشان می دهد. پس از موجودی برداری  63333کیلو به مبلغ  63. موجودی مواد الف ، طبق کاردکس انبار 0 -ثالم

کیلو بوده است و مبلغ  033. موجودی ب طبق کاردکس 2کیلو می باشد.  62مشخص گردید، که مقدار واقعی مواد مذکور 

کیلو باشد، مطلوبست تعیین و ثبت  00عینی پایان سال این مواد  لاير در حسابها منعکس شده است. اگر موجودی 033333

   .کسری و اضافی انبار در دفتر روزنامه و ثبت بستن حسابها

          لاير ( 0333کیلو )  0. کسری انبار 2                                   لاير ( 2333کیلو )  2اضافه انبار  .1

               :. بستن حسابها 0             

کسری                                   1000  کسری یا اضافی انبار                                                  2333حساب کنترل مواد  

  0333اضافی انبار 



حساب کنترل مواد                                                  2000  کسری یا اضافی انبار                 

  0333حساب خالصه سود و زیان                                 1000

* بابت                                      ثبت بابت کسری مواد *                                                     ثبت بابت اضافی انبار * 

 بستن حسابها 

ی ثبت حسابداری خرید مواد حسابی بنام حساب کنترل مواد بدهکار می گردد. حساب کنترل مواد یکی از ثبت خرید مواد : برا

حسابهای دارایی جاری محسوب می شود و در زمان خرید مواد این حساب بدهکار و در زمان مصرف مواد و یا برگشت مواد 

  .این حساب بستانکار می گردد

  . لاير به طور نسیه خریداری شد. مطلوبست ثبت الزم در دفتر روزنامه 333/333/2بلغ موادی به م 0/2/90در تاریخ  -مثال

  333/333/2حساب کنترل مواد                               

  333/333/2  حساب بستانکاران                                             

 دبابت خرید موا

  خدماتی  مٌجٌدیيا در ًاحدىای  شده تمام  بيای

  کَ  کاسکٌاًی  اساساً دسروضد ّ سایش هخاسج  خذهاذی  ّادذُایهْجْدیِا دس   ضذٍ ذوام  تِای
گیشد.  هی سا دستش  ذخػیع  اًذ ّ ًیض سشتاس لاتل داضرَ  هطاسکد  هشتْط خذهاخ  دس اسائَ هسرمیواً 

هٌظْس   ضذٍ اسائَ   خذهاخ  ضذٍ ذوام  دس تِای  ّ فشّش  اداسی  کاسکٌاى  تَ  هشتْط  دسروضد ّ سایش هخاسج
 گشدد. هی  ضٌاسایی  ُضیٌَ  ػٌْاى تَ  ّلْع  دس دّسٍ  ضْد تلکَ ًوی

  شده  تمام  بيای  محاسبو  رًشيای

  کاس گشفرَ  تَ  تا آثاس هرفاّخ  هخرلفی  کاال سّضِای ّ هْاد  هْجْدی  ضذٍ  ذوام  تِای  هذاسثَ  تشای
 : هْاسد صیش اسد  ضاهل  جولَ سّضِا اص  ضْد. ایي هی

 ، ّاسدٍ  اص اّلیي  غادسٍ  یي. اّل  الف

 ، هْصّى  . هیاًگیي  ب

 ، ّیژٍ  ج . ضٌاسایی

 ، ّاسدٍ  اص آخشیي  غادسٍ  د . اّلیي

 ، ّ پایَ  هْجْدیُ . 

 . فشّضی  ّ . خشدٍ

 کاال ّ هْاد  هْجْدی  ضذٍ ذوام  تِای  اص هذاسثَ  اسد  ػثاسخ  ّاسدٍ  اص اّلیي  غادسٍ  اّلیي -

 . اسد  ذْلیذاخ  خشیذُا یا آخشیي  ذؼذاد هْجْد، تیاًگش آخشیي  کَ  اساط  تشایي 

  تِای  اػوال  کاال تشاساط ّ هْاد  هْجْدی  ضذٍ ذوام  تِای  اص هذاسثَ  ػثاسخ  هْصّى  هیاًگیي -

  ّادذُای  ضذٍ ذوام  تِای  هجوْع  اص ذمسین  هْصّى  . هیاًگیي اسد  هْسد ّادذ هْجْدی دس  هرْسط

  هذاسثَ  طشیك اص  ذْاى گشدد ّ هی هی  هذاسثَ  هْجْدی  آى  ذؼذاد ّادذُای  هجوْع  تَ  دیهْجْ

  آى  ّ...( تَ  هاَُ  ، ضص ساالًَ  هْصّى  )هیاًگیي  ادّاسی  ( یا هذاسثَ هرذشک  هْصّى  )هیاًگیي  دایوی

 .  یافد  دسد



  اخرػاظ  للن  آى  تَ  هْجْدی  اص الالم  ش یکُ  هخرع  هخاسج  دس آى  کَ  اسد  سّضی  ّیژٍ  ضٌاسایی -

  ذطخیع  غشفٌظش اص فشایٌذ خشیذ یا ذْلیذ لاتل  کَ  اسد  هٌاسة  الالهی  تشای  سّش  یاتذ. ایي هی

  کاال اص یکذیگش لاتل ّ هْاد  اص هْجْدی  هرؼذدی  الالم  کَ  دس هْاسدی  سّش  ُسرٌذ. اها کاستشد ایي

 . ًیسد  ًثاضٌذ، هٌاسة  ذفکیک

  کاال تشایي ّ هْاد  هْجْدی  ضذٍ ذوام  تِای  اص هذاسثَ  اسد  ػثاسخ  ّاسدٍ  اص آخشیي  غادسٍ  اّلیي  -

 . اسد  ذْلیذاخ  خشیذُا یا اّلیي  ذؼذاد هْجْد تیاًگش اّلیي  کَ  اساط

 

  اسصش  یک  کـَ  اسـاط  يهْاد ّ کاال تشای  هْجْدی  ضذٍ ذوام   اص تِای  اسد  ػثـاسخ  پایـَ  هْجـْدی  -

ضْد ّ  هی  دادٍ  ًسثد  اسد  ضذٍ  ذؼییي  اص پیص  ذؼذاد آى  اص هْجْدیِا کَ  تخطی  تَ  ّادذ ثاتد

هْجْد، کورش   گشدد. اگش ذؼذاد ّادذُای هی  اسصضیاتی  دیگشی  سّش  ذؼذاد تَ  تشایي  اضافَ  هْجْدیِای

خْاُذ   اػوال  ذؼذاد هْجْدی  هْسد کل دس  ّادذ ثاتد  تاضذ، اسصش  ضذٍ  ذؼییي  اص پیص  اص دذالل

 ضذ.

 

دیگش   دّسٍ  تَ  دّسٍ  اص یک  آى  ذغییشاخ  هْجْدیِا ّ هیضاى  هخرلف  طثماخ  تَ  هشتْط  هثالغ  دس ذشاصًاهَ اسائـَ

  سّ هْجْدی ایي دُذ. اص لشاس هی  هالی  غْسذِای  کٌٌذگاى دساخریاس اسرفادٍ  هفیذی  اطالػاخ

  هثالغ  ضْد کَ  تٌذی طثمَ  ای گًَْ تَ  ذْضیذی  تایذ دس یادداضرِای  دس ذشاصًاهَ  هٌذسج  کاالی ّ هْاد

 ضْد:  دادٍ  صیش ًطاى  ضشح  هْجْدیِا تَ  ػوذٍ  اص طثماخ  ُش یک  تَ  هشتْط

 ، . هْاد اّلیَ الف 

 (، ذکویل  دس جشیاى  خذهاذی  ّ کاسُای  ساخد  دس جشیـاى  کـاالی  )ضاهل  پیطشفد  . کاس دس جشیـاى  ب

 ،  فشّش  تشای  ضذٍ  خشیذاسی  ّ کاالی  ضذٍ  ساخرَ  . کاالی ج 

  اًرمال  صهاًی  هْجْدیِا، همطغ  ایي  دس ضٌاخد  کَ  اسد  یادآّسی  تَ  )الصم  دس ساٍ  کاالی ّ د . هْاد
 ، لشاس گیشد(  ػول  تایذ هالک  آى  هالکید

  حسابداری  المللی بین  با استانداردىای  مطابقت

  ػٌْاى تا 2  اسٍضو  دساتذاسی  الوللی اسراًذاسد، هفاد اسراًذاسد تیي  ایي  الضاهاخ  تا اجشای
 ضْد. هی  ًیض سػاید هْجْدیِا 

:تٌذ اّل   

 هْجْدیِای کاال هجوْػَ ای اص الالم هطِْد اسد کَ :

 (تشای فشّش ًگِذاسی هی ضًْذ )کاالی ساخرَ ضذٍ  .1



تَ هٌظْس ساخد ّ فشّش هذػْل دس فشآیٌذ ذْلیذ لشاس داسًذ ّ ٌُْص ػولیاخ یا فشآیٌذ ساخد سّی  . .2
 کاهل اًجام ًطذٍ اسد. )کاالی دس جشیاى ساخد ( آًِا تطْس

 توٌظْس هْاد اّلیَ هسرمین یا غیش هسرمین دس ذْلیذ کاال یا اسائَ خذهاخ ًمص داسًذ . 3

هْجْدیِای هرفشلَ سا ًیض اضافَ کشد کَ ضاهل الالهی ًظیش هلضّهاخ اداسی ّ هْاد تسرَ تٌذی کَ 
تَ ػٌْاى ُشیٌَ ُای اداسی ّ ذطکیالذی یا ذْصیغ ّ  هػشف ّ ٌُگام هػشف  ًضدیک  هؼوْال دس آیٌذٍ

 فشّش ذلمی هی گشدد ّ دس سشفػل هْجْدیِای جاسی طثمَ تٌذی هی گشدد.

 تٌذ دّم :

دلیل هِوی کَ تاػث ضذ تَ ایي هْضْع هِن تپشداصین اُوید آى دس ذشاصًاهَ ّ ُوچٌیي هیضاى سْد 
 آّسی ضشکد هْسد ًظش اسد.

ی اص سشهایَ گزاسی ُا ّ هػاسف هٌاتغ ضشکد ُا سا ذطکیل هی دٌُذ هْجْدیِای کاال لسود اػظو
اص ًظش هثلغ تا اُوید هی تاضٌذ ّ دس ًریجَ تش سْد آّسی هْسسَ ًیض تَ هیضاى صیادی ذاثیش گزاسًذ.   ّ

 ًذٍْ ثثد ّ اسصضیاتی هْجْدیِا کَ دس اداهَ ذْضیخ خْاُین داد تش سّی سْد ضشکرِا ذاثیش گزاس اسد.

  

ای هْاد ّ کاال چْى هؼوْال دس هذذی کورش اص یک سال هػشف هی ضًْذ، تَ فشّش هی سسٌذ، هْجْدیِ
 تٌاتشایي دس ذشاصًاهَ جضّ داساییِای جاسی طثمَ تٌذی هیطًْذ.

 
ُوچٌیي ایي داسایی جاسی تؼذ اص دساتِای دسیافرٌی ، تَ دلیل لذسخ ًمذ ضًْذگی کورش ًسثد تَ 

 ضًْذ. دساتِای دسیافرٌی ، ًطاى دادٍ هی

  

الصم تَ رکش اسد کَ هْجْدی هْاد غیش هسرفین )هلضّهاخ( سا هیرْاى ذذد ػٌْاى سایش داساییِا اسائَ 
 ًوْد.

 

 (، ّ  هسرمین ّ هْاد غیش  ، هلضّهاخ  آالخ هاضیي  یذکی  ّلْاصم  لطؼاخ  )اص لثیل  هػشفی  سایش الالمُ . 

ضْد )اص  هی  ًگِذاسی  هٌظْس فشّش تَ  ایجاد ضذٍ  ضشایط  تَ  ّ تا ذْجَ  طْس هؼوْل  تَ  کَ  ّ . الالهی
 (. اسماطی  ّ الالم  تشکٌاس ضذٍ  ثاتد  ذْلیذ، داساییِای  ضایؼاخ  لثیل

  

 

 

 

  



 


