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کنترل مواد

هدف های رفتاری : درپایان این فصل از هنرجویان انتظار می رود :

1ـ ماهیت مواد وکاال را شرح داده، تفاوت مواد وکاال راتوضیح دهند.
2ـ مواد را طبقه بندی نمایند.

3ـ دوایر کنترل کننده مواد را نام ببرند .
4ـ وظایف هرکدام از دوایر كنترل كننده مواد را شرح دهند.

5  ـ فرم های متداول مربوط به تهیه مصرف مواد را تهیه کنند و کاربرد هر یک را توضیح دهند.
6  ـ عوامل مؤثر در تکمیل برگ درخواست مربوط به سفارش مواد را شرح دهند.

7ـ کسر یا اضافه موجودی مواد در انبار را تعریف کنند. 
8  ـ دالیل کسر یا اضافه موجودی را نام ببرند .

9ـ  ثبت عملیات مربوط به کسر یا اضافه موجودی مواد را انجام دهند.
10ـ بهای تمام شده مواد اولیه و عوامل تشکیل دهنده آن را نام ببرند .

11ـ ثبت بهای مواد اولیه و عوامل تشکیل دهنده مربوط به آن را انجام دهند.
12ـ توانایی ثبت مواد وارده به انبار ومواد صادره از انبار را داشته باشند.

13ـ مواد برگشتی به فروشنده و مواد برگشتی به انبار را در دفاتر ثبت نمایند.
14ـ روش های ارزیابی موجودی مواد را نام ببرند.

ـ   مواد وارده به انبار و مواد صادره از انبار را با به کارگیری روش های ارزیابی درکارت حساب انبار ثبت نمایند. 15
16ـ حداقل موجودی، حداکثر موجودی، حد تجدید سفارش و با صرفه ترین مقدار سفارش مواد را توضیح دهند و 

کاربرد هرکدام را شرح دهند.
17ـ مواد صادره به تولید را با استفاده از یک روش متداول، ارزیابی نمایند.

18ـ بهای تمام شده موجودی انبار را محاسبه کنند.
19ـ انبارگردانی را تعریف کنند.

20ـ نحوه انجام انبارداری را شرح دهند.

3فصل
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3ـ کنترل مواد

یکی از اقالم مهم وعمده دارایی های هرمؤسسه تولیدی را مواد اولیه تشکیل می دهد. براین اساس نحوۀ تهیه مواد، 
طریق نگهداری آن درانبار، همچنین روش های مختلف ارزیابی مواد موجود در انبار دارای اهمیت زیادی است. چراکه 

این موارد تأثیر قابل مالحظه ای دربررسی وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات واحدهای تولیدی خواهد داشت.
بیشتر از دیگر دارایی ها مانند صندوق، موجودی بانک و یا حساب های  ارزش مواد اولیه موجود در انبارغالباً 
دریافتنی است. لذا کنترل کمی و کیفی مواد اولیه، بهای تمام شده مواد خریداری شده، بهای تمام شده مواد مصرف 
شده در تولید محصول ونیز ارزیابی و قیمت گذاری موجودی مواد در پایان دوره مالی دارای اهمیت فراوان می باشد. 
مدیران واحدهای تولیدی نسبت به برنامه ریزی و اعمال کنترل صحیح جهت تهیه و نگهداری موجودی مواد دارای 
مسئولیت خاصي می باشند. انجام چنین مسئولیت مهم از طریق ایجاد یک سیستم دقیق حسابداری برای جمع آوری 
اطالعات ومدارک مربوط به مواد اولیه امکان پذیرخواهد بود و از این طریق می توان اطالعات دقیق مربوط به مواد 

را به موقع ارائه نمود.

1ـ3ـ ماهیت حساب مواد
درمؤسساتی که به تولید محصول اشتغال دارند، مواد اّولیه درصد عمده ای از دارایی ها راتشکیل می دهد. درواقع 
مواد جهت ساخت محصول تهیه ونگهداری می شود . مواد موجود درانبار مرتباً مصرف شده و با تهیه مجدد مواد، 
جایگزین می گردد. لذا موجودی مواد، جزء دارایی های فعال و باگردش سریع محسوب می شود. برهمین اساس در 

گروه دارایی های جاری طبقه بندی می شود. 

2ـ3ـ طبقه بندی مواد
درمؤسسات بازرگانی که به خرید وفروش کاال اشتغال دارند، کاال را به قصد فروش خریداری نموده و بدون تغییر 
شکل آن را به فروش می رسانند . این قبیل مؤسسات تنها به دلیل جابه جایی و خرید عمده کاال از خرید وفروش آن انتظار 
کسب سود خواهند داشت. ولی در مؤسسات تولیدی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز را جهت ساخت محصول خریداری 
و نگهداری می نمایند. این مؤسسات مواد اولیه را پس از تغییر شکل به صورت محصول ساخته شده به فروش می رسانند.
به عنوان مثال، در یک قنادی مواد اولیه شامل آرد، شکر، تخم مرغ، خامه و... می باشد،که پس از پختن تغییر 
شکل یافته به محصول ساخته شده ) انواع شیرینی( تبدیل می شود، که از تولید وفروش آن انتظارکسب سود خواهد بود.

بخش عمده ای از موجودی های مؤسسات تولیدی از مواد تشکیل شده است. مواد به دو دسته شامل مواد مستقیم 
و مواد غیر مستقیم طبقه بندی می شود.

1ـ2ـ3ـ مواد مستقیم: 
مواد مستقیم یا مواد اولیه شامل موادی است، که چارچوب اصلی محصول را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر 
مواد مستقیم موادی است که مستقیماً در تولید محصول به مصرف می رسد و یا موادی که می توان آن را به آسانی به 

آن محصول مرتبط دانست.
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تهیه و کنترل مواد ضروری است . دوایر کنترل کننده مواد عبارتنداز:
1ـ دایره خرید 

2ـ دایره بازرسی )کنترل کیفیت(
3ـ دایره انبار

4ـ دایره حسابداری مواد
ـ 5 ـ3ـ دایره خرید )دایره تدارکات( 1

نیاز واحد  ابزار ووسایل مورد  اولیه، ملزومات، لوازم یدکی، مواد کمکی و  وظیفه عمده دایره خرید، تهیه مواد 
تولیدی است. در دایره خرید فهرستی از مشخصات فنی کلیه مواد مصرفی مورد نیاز واحد تولیدی تهیه می شود و 
دراختیار ماموران خرید قرارمی گیرد، تا پس از دریافت درخواست های خرید، در انجام سفارشات دقت کافی به عمل 
آورند. ضمناً لیستی از اسامی و آدرس فروشندگان مواد مورد نیاز همراه با شماره فنی مواد و لیست قیمت ها و تغییرات 

آن تهیه می گردد، تا درموقع لزوم به سهولت در دسترس قرارگیرد.
خریدها الزاماً باید درقبال وصول درخواست سفارش مواد که دارای امضاء مجاز باشد با انجام تشریفات خاص 

مربوط به خرید مواد صورت گیرد. تشریفات خرید عبارتنداز:
ـ دریافت برگ درخواست خرید مواد

ـ صدور برگ موقت سفارش خرید، جهت فروشندگان مواد واستعالم بهای آن
ـ بررسی پیشنهادهای رسیده ازطرف فروشندگان وانتخاب مناسب ترین آنها 

ـ ارسال یک نسخه از سفارش خرید به فروشنده مورد نظر که به منزله قرارداد خرید بین خریدار و فروشنده می باشد.
ـ  5 ـ3ـ دایره بازرسی وکنترل کیفیت: دراین دایره الزم است مواد خریداری شده، قبل از اینکه به انبار  2
تحویل داده شود، ازنظر کمی وکیفی مورد بازرسی قرارگیرد تا اطمینان حاصل شود، که مواد رسیده مغایر با مواد 
درخواستی نباشد. اگر مواد خریداری شده دارای عیب ونقصی باشد و یا مطابق نمونه نباشد، از طریق دایره خرید به 

اطالع فروشنده میرسد تا تصمیم الزم اتخاذ گردد. 
ـ 5  ـ3ـ دایره انبار : قسمت عمده ای از منابع نقدی مؤسسات تولیدی جهت خرید و نگهداری مواد به مصرف  3
می رسد . لذا چنانچه از روش های مطمئن و متداول انبار داری استفاده نشود زیان های فراوانی متوجه واحد تولیدی 
خواهد شد، به طور مثال عدم رعایت نگهداری موجودی مواد به مقدارکافی موجب توقف تولید می گردد. دراین 
صورت، بدون اینکه محصولی تولید شده باشد هزینه های زیادی به بارخواهد آمد و با خریدهای فوری برای جلوگیری 

از توقف تولید نیز، هزینه های تولید افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر اگر مواد خریداری شده بیشتر از مقدار الزم باشد موجب رکود نقدینگی، افزایش هزینه های 

انبارداری و نابابی مواد خواهد شد. 
روش انبارداری باید به نحوی باشد که از فاسد شدن، افت نامناسب و حیف ومیل مواد جلوگیری شود و نقل 

وانتقال، جا به جایی، حفظ و نگهداری موجودی مواد به نحو مطلوب صورت گیرد.
محل انبار باید حتی المقدور نزدیک به محل تولید باشدتا انتقال مواد به خصوص مواد سنگین و پرحجم به واحد 

تولیدی و دوایر مربوط به آسانی و با کمترین هزینه انجام شود.
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وظیفه نگهداری مواد وسایر موجودی های جنسی، همچنین مسئولیت امور انبار به عهده انبارداراست. انباردار 
باید تجربه کافی دراعمال روش های انبارداری، لیاقت و کفایت اداره انبار را داشته باشد و امانت داری او موردتأیید 

قرارگیرد.
درمؤسسات تولیدی باتوجه به نحوه فعالیت، انبارها به انباراصلی وانبارهای فرعی تقسیم می شوند.

درواحدهای بزرگ تولیدی به دلیل حجم زیاد تولید، ساختمان انبار مرکزی )انبار اصلی( را نمی توان نزدیک 
انبار فرعی در نظر گرفته می شود و  . بر همین اساس درهرواحد تولیدی یک  کلیه واحدهای تولیدی احداث نمود 
انبارمرکزی در زمان های مناسب مواد موردنیاز دوایر مختلف تولیدی را به انبار همان دایره تولیدی ارسال می نماید. 
پس برای اداره انبارهای فرعی، نیاز به انباردارانی است که مسئولیت اداره این انبارها را زیر نظرانباردار اصلی )مسئول 

امورانبارها( به عهده بگیرند.
وظایف انباردار: وظایف انبارداریا مسئول امور انبارها عبارت است از :

ـ تکمیل وارسال برگ درخواست خرید مواد، ملزومات وقطعات ولوازم یدکی به دایره خرید با درنظر گرفتن 
تعداد یا مقدار مواد موجود درانبار )فرم شمارۀ ١(

فرم شماره )١(

برگ درخواست خرید مواد

به : اداره خرید
دایرۀ درخواست کننده: .........................

شماره :
تاریخ :

علت درخواست ) موارد مصرف( ...................................محل تحویل ......................

شرحکدمقدار
موجودی
 فعلی

حداکثر موجودی
حداقل 
موجودی

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

امضای تصویب کننده:امضای انباردار:












