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َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن ْيَطاِن ِإن ًبا َوَل تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ا ِفي اْلَْرِض َحَلًل َطيِّ یَا أَیَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّ

اي مردم از آنچه در زمين است حالل و پاكيزه بخوريد و از گام هاي شيطان پيروي نكنيد، چه اينكه او دشمن 
آشكار شما است.

                                                                                                                                                                                         )سورۀ بقره آیۀ 168( 

مقدمه   

داشتن اطالعات در مورد بهای تمام شده كاال و خدمات در دنيای كسب و كار امروزی از ضروريات است 
اتخاذ كند؛  از بهترين تصميماتی است كه يک هنرجو می تواند  و مطالعه حسابداری بهای تمام شده يكی 
از  نوع كسب و كار  هر  در  موفقيت  پيش نياز  تمام شده  بهای  روش های حسابداری  و  اصول  از  استفاده  زيرا 

كوچک ترين فروشگاه های محلی تا بزرگ ترين شركت های چند مليتی است.

   مواد چيست؟ 
   موجودی مواد در كدام طبقه از دارايی ها قرار می گيرد؟

   برای خريد مواد چه اقداماتی بايد انجام شود؟
   مستندات خريد مواد در حسابداری چيست؟

   آيا با انواع مواد آشنايی داريد؟
   چه زمانی بايد برای خريد مواد اقدام كرد؟

  برای ثبت خريد مواد در دفاتر چه مداركی الزم است؟
   برای ارسال مواد از انبار به قسمت توليد چه اقداماتی انجام می شود؟
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استاندارد  عملكرد  

1  توانايی ثبت خريد مواد براساس استاندارد حسابداری شمارۀ 8 )موجودی مواد و كاال( و مطابق آيين نامۀ 
معامالت براساس اسناد و مدارک مثبته

2  توانايی ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعمل های داخلی

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید

1  تفكيک و طبقه بندی فاكتور خريد مواد براساس )مستقيم و غيرمستقيم بودن مواد(
2  كنترل فاكتور خريد مواد و رعايت آيين نامۀ معامالت )درخواست خريد ـ استعالم بها ـ پيش فاكتور ـ 

فاكتورخريد ـ رسيد انبار و...(
3  ثبت سندخريد مواد )به تفكيک حساب معين خريد مواد(

4  كنترل كاردكس مواد و ريالی كردن كاردكس
5 تكميل كاردكس مواد و تطبيق آن با حساب معين خريد مواد )سمت بدهكار(

6 تكميل برگ سفارش خريد مواد )حد تجديد سفارش، حداقل موجودی مواد، باصرفه ترين مقدار سفارش، 
دفعات سفارش مقرون به صرفه، دورۀ گردش موجودی مواد، حداكثر موجودی مواد(

7  كنترل برگ درخواست مواد
8 تفكيک مراكز هزينه براساس حوالۀ مصرف مواد

9  محاسبه و قيمت گذاری حوالۀ انبار مواد، براساس روش های قيمت گذاری موجودی ها
10  ثبت سند مصرف مواد )به حساب كار در جريان ساخت و مراكز هزينه(

11  ثبت مواد مصرفی در كاردكس مواد 

12  تطبيق كاردكس ريالی انبار با حساب معين انبار مواد )سمت بستانكار(
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خرید مواد    
 

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعاليت  

آيا هزينه های توليد محصول را می شناسيد؟ تحقيق كنيد برای ساخت يک محصول چه هزينه هايی فعالیت 3
انجام می شود و نتايج را با ساير هنرجويان به اشتراک بگذاريد.

واحدهای تولیدی   

واحدهايی هستند كه مواد و ساير اقالم مورد نياز خود را خريداری و آنها را به انواع كاالهای ساخته شده 
تبديل می كنند. مانند توليدكنندگان خودرو، تلفن همراه، موادغذايی و رايانه.

تحقيق كنيد در شهر شما چند واحد توليدی مشغول به فعاليت هستند. مواد مورد مصرف و كاالهای فعالیت 2
توليدی آنها را در جدول زير وارد كنيد.

كالی توليدیمواد مورد مصرفواحد توليدیردیف

نانآرد، نمک، مايع خمير   و . . .نانوايی1

2

3

4

5

فعالیت 1
انواع واحدهای اقتصادی براساس نوع فعاليتنمودار زير را كامل كنيد. 

...................... ......................خدماتی



خرید و مصرف مواد

5

هنگام بحث دربارۀ هزينه های واحدهای توليدی، سه نوع هزينه مورد توجه قرار می گيرند:

  هزینۀ مواد مستقيم، هزینۀ دستمزد مستقيم و هزینه های غيرمستقيم توليد

مواد  

دارايی هايی هستند كه به منظور ساخت محصول يا ارائۀ خدمات، خريداری و نگهداری می شوند و در فرايند 
توليد قرار می گيرند. مواد يا از طبيعت استخراج می شوند يا كاالهايی هستند كه در كارخانه های ديگر ساخته 

شده اند و برای مصرف در توليد محصول خريداری می گردند.

جدول زيررا كامل كنيد.فعالیت 4

دستمزد مستقيممواد مستقيممحصول توليدیواحدتوليدیردیف

چرمكفش چرمیتوليدی كفش چرمی1
دستمزد استادان و كارگران 

خط مستقيم توليد

كارخانه ذوب آهن2

كارخانه خودروسازی3

كارخانه توليد رب گوجه فرنگی4

توليدی رايانه5

براساس اطالعات روی جلد كاالها تحقيق كنيد چه موادی در توليد آنها به كار رفته است و سپس فعالیت 5
جدول زير را كامل كنيد.

مواد به كار رفته در كالنام كالردیف

1

2

3

4
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مواد به دو دسته مواد مستقيم و مواد غيرمستقيم طبقه بندی می شوند.

 مواد غير مستقيم

موادی كه مستقيماً در ساخت محصول دخالت ندارند و يا اگر به طور مستقيم در ساخت محصول به كار رفته 
باشند، به علت بهای ناچيز آنها نسبت به مواد مستقيم، هزينۀ تفكيک و تسهيم آنها مقرون به صرفه نباشد. 

تحقيق كنيد مواد مستقيم چه ويژگی هايی دارند. نتايج را با ساير هنرجويان بررسی كنيد.فعالیت 6

   مواد مستقيم

موادی است كه قسمت های اصلی يک محصول را تشكيل می دهد و يا اينكه می توان آن را به آسانی به آن 
محصول ارتباط داد.

آرد از مواد مستقيم به كار رفته در محصول نان است. چوب از مواد مستقيم به كار رفته در محصول 
ميزچوبی است.

مثال 1

تحقيق كنيد مواد غيرمستقيم چه ويژگی هايی دارند. نتايج را با ساير هنرجويان بررسی كنيد.فعالیت 7

ملزومات كارخانه مانند گريس و روغن ماشين آالت كه در كارخانه برای نگهداری ماشين آالت استفاده 
می شود، به عنوان مواد غيرمستقيم شناخته می شود.

مثال 2

در محصول كفش چرمی، چرم، مواد مستقيم محسوب می گردد. چسب و نخ، علی رغم اينكه در توليد 
كفش به كار رفته اند، به علت ناچيز بودن مبلغ آنها نسبت به مواد مستقيم به كار رفته در محصول )چرم(، 

به عنوان مواد غيرمستقيم شناخته می شود.

مثال 3

جدول زير را كامل كنيد.فعالیت 8

مواد غيرمستقيممواد مستقيممحصولردیف

نخ، چسب، فلزچرمكيف چرمی1

بلوک سيمانی2

كتاب3

توپ فوتبال4
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مستندات خرید   

فعالیت 9

توليدی مواد غذایی تهران
فرم درخواست خرید مواد

واحد درخواست كننده  : انبار
تاریخ درخواست: 96/3/12

     شماره درخواست: 4725

ردیف
مشخصات كال

مقدار واحد
درخواستي

مقدار 
ملحظاتتحویلي

مشخصات فنیشرح
200كيلوگرمشكر1

100ليتررنگ كارامل2

100ليتراسيد فسفريک3

تأييدكنندهبررسی كنندهدرخواست كننده 

نام  :

امضا

نام  :

امضا

نام  :

امضا

3  درخواست كننده توزيع نسخه ها  : 2  تداركات                1  حسابداري                

با توجه به فرم درخواست خريد داده شده، فرم استعالم بها را كامل كنيد.

استفاده از مواد اوليه نامرغوب در توليد محصوالت باعث بی كيفيتی محصول و نارضايتی استفاده كنندگان 
از آن خواهد شد.
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توليدی مواد غذایی 
فرم استعلم بهاتهران

تاریخ:
شماره:

پيوست:

به شركت :                            آقا/ خانم :                                آدرس :
تلفن )فاكس( :                       شماره ثبت :                        كد اقتصادی :

با احترام اين شركت در نظر دارد اقالم ذيل را از طريق استعالم )مناقصه محدود( خريداری كند. خواهشمند است پيشنهاد خود را مشروط به رعايت مفاد 
ذيل در موعد مقرر ارائه فرماييد.

ردیف
درخواست 

خرید
عنوان كال

شرح و مشخصات 
فنی كال

ارزش كلارزش واحدتعداد / واحد
زمان 
تحویل

توضيحات
آیتمشماره

1

2

3

4

5

مهر و امضای فروشندهامضای مدیر خرید

زمان مورد نياز به كاال ............................ روز كاری
مدت زمان اعتبار پيشنهاد ..................... روز

محل تحويل كاال .....................................
كارخانه سازنده كاال ................................................. نام تجاری ........................................

شرايط پرداخت ................................................... بعد از عقد قرارداد، بقيه بعد از تأييد نهايی كاال
شركت می تواند در صورت لزوم، كارشناس خود را برای بازرسی كاال قبل از بارگيری در محل اعزام كند.

ضمانت فروشنده : فروشنده موظف است حدود ..... درصد از قيمت پيش پرداخت، ضمانت قابل قبول شركت خريدار را جداگانه ارسال كند.

      دفتر:آدرس شركت:

 :Email   تلفكس: تلفن:
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شركت ...........
تاریخ : ...............
شماره : ..............
پيوست : ............

به ...........................................................
با احترام عطف به نامه شماره ............. مورخ  ............. بدين وسيله قيمت كاالهای درخواستی به شرح ذيل اعالم می گردد:
متقاضی خريد: ...................... آدرس: .................................................. تلفن ثابت: ............................ همراه: .................................

)استعلم بها(

فیواحدتعدادشركت توليدكننده یا  واردكنندهمشخصات فنیشرح كالردیف
قيمت 
)ریال(

ماليات بر 
ارزش افزوده

جمع كل 
)ریال(

1

2

3

4

5

جمع كل:

1 مدت اعتبار مبلغ اين فرم حداكثر ............ از تاريخ تنظيم آن است. 
2 هرگونه افزايش قيمت بعد از پايان اعتبار به عهده خريدار است. 

3 هزينه حمل از كارخانه تا مقصد به عهده خريدار است.
4 لطفاً مبلغ فوق را به حساب جاری شماره ................................. نزد بانک ............ شعبه ................. به نام ............................ واريز و فيش مربوط را به دفتر ارائه 

فرماييد. 

          مهر و امضادفتر:آدرس شركت:

:Emailتلفكس:تلفن:        مسئول فروش

به شركت های فعالیت 10 تهران  مواد غذايی  توليدی  توسط شركت  ارسال شده  بهای  استعالم  فرم  به  توجه  با 
فروشندۀ مواد، از طريق تكميل فرم زير، پاسخ استعالم يكی از شركت های فروشنده را انجام دهيد.
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صورت حساب فروش كال و خدمات 
شماره سريال:

    /     /تاريخ:
مشخصات فروشنده

نام شخص حقيقی / حقوقی: ................................  شماره اقتصادی
نشانی كامل: استان: .......... شهرستان: ...............كد پستی ده رقمی

شماره ثبت / ملی:
شهر: .........................

نشانی: ..................................................................................................................................................................................................................

مشخصات خریدار

نام شخص حقيقی / حقوقی: ................................  شماره اقتصادی
نشانی كامل: استان: .......... شهرستان: ...............كد پستی ده رقمی

شماره ثبت / ملی:
شهر: .........................

نشانی: ...................................................................................................................................................................................................................

مشخصات كال یا خدمات مورد معامله
1234567891011

شرح كاال يا خدماتكد كاالرديف
تعداد / 
مقدار

واحد 
اندازه گيری

مبلغ واحد 
)ريال(

مبلغ كل 
)ريال(

مبلغ 
تخفيف

مبلغ كل پس از 
تخفيف )ريال(

جمع ماليات و 
عوارض )ريال(

جمع مبلغ كل 
به عالوه جمع ماليات 

و عوارض )ريال(

1

2

3

4

5

6

7

جمع كل

شرايط و نحوه فروش:          نقدی             غيرنقدی

توضيحات: .......................................................................................................................................

مهر و امضا خريدار:مهر و امضا فروشنده:

باتوجه به فرم تكميل شده استعالم بها در فعاليت قبل، با فرض اينكه خريدار استعالم بها را تأييد كرده فعالیت 11
و درخواست خريد را به فروشنده ارسال كرده باشد، فاكتور فروش را صادر كنيد.
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شركت .........

رسيد دائم انبار

نام فروشنده:كارخانه:شماره سفارش خرید:

شماره سند حسابداری:انبار:شماره رسيد موقت:

تاریخ سند حسابداری:تاریخ صدور رسيد دائم: 

تاریخ صدور رسيد موقت:

شماره ردیف
شماره شرح كالدرخواست

مقدار یا تعدادواحدكال
توسط حسابداری 

ملحضاتتكميل گردد
مبلغ كلنرخ

       توسط انبار تكميل می گردد.         
اقالم فوق تحت بارنامه شماره ................................

كاميون ................ تحويل گرديد. تحويل گيرنده .................

        توسط حسابداری تكميل گردد.            
تكميل كننده: نام ...................... امضا .....................

تأييد سرپرست انبارها

                                   آری     خير
در كارت موجودی ثبت شد          
در كارت سفارش ثبت شد             

                                                    آری     خير
در كارت سفارش ثبت شد                           
در كارت دارايی ثبت شد                                 
در كارت حسابداری ثبت شد                          

4  كاردكس مركزیتوزيع نسخ: 3  تداركات            2  حسابداری            1  تحويل دهنده          

با توجه به فاكتور فروش فعاليت 11، فرم رسيد انبار را صادر كنيد.فعالیت 12
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس درس و كارگاه آموزشی و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشی شخصی )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث های گروهی و مسئوليت پذيری و درستكاری3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيری صحيح و مستندسازی5

تعريف مواد )مستقيم ـ غيرمستقيم(6

تعريف فاكتورخريد، درخواست خريد، رسيد انبار، استعالم بها7

شناخت و تفكيک مدارک مثبته خريد مواد8

توانايی تنظيم  فرم های مستندات خريد مواد9

توانايی كنترل مستندات خريد مواد10
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سیستم های نگهداری و ثبت موجودی مواد  

انواع سيستم های نگهداری و ثبت موجودی مواد را نام ببريد.فعالیت 13

برای ثبت موجودی ها دو سيستم ادواری و دائمی وجود دارد:

  سيستم ادواری

معموالً  می شود،  استفاده  ادواری  سيستم  از  كاال  و  مواد  موجودی های  اندازه گيری  برای  كه  مواردی  در 
موجودی های مواد و كاال در پايان دوره ای كه صورت های مالی تهيه می گردد، به طور عينی شمارش می شود.
برای محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی های پايان دوره، تعداد هرگروه از موجودی های شمارش شده در بهای 
تمام شدۀ يک واحد ضرب می شود. بنابراين هنگامی كه سيستم ادواری استفاده می شود، اطالعات مربوط 
به موجودی ها در هر مقطع زمانی به آسانی قابل بررسی و در دسترس نخواهد بود. در اين سيستم هيچ گونه 
مدارک ثبت دائمی در مورد ميزان مواد خريداری شده و مصرف شده نگهداری نمی شود. اين سيستم كمتر 

در مؤسسات استفاده می شود و در اين كتاب به آن نمی پردازيم.

  سيستم دائمی

برای مقاصد كنترل، اكثر واحدهای تجاری نياز دارندكه به طور مستمر از ميزان موجودی های مواد خود  آگاهی 
داشته باشند. اين موضوع بيشتر در مورد اقالم گران بها و اقالمی كه واحد تجاری تمايل دارد ميزان آنها از حد 

معينی كمتر يا بيشتر نباشد، حائز اهميت است.
اقالم  از  برای هريک  )كاردكس(  تفصيلی  از مدارک  معين  و  دفتر كل  برحساب های  اين سيستم عالوه  در 
دفتر  در  كنترل  مواد، يک حساب  موجودی های  انواع  برای  بنابراين،  استفاده می گردد.  مواد  موجودی های 
كل و مدارک تفصيلی برای هريک از اقالم موجودی به منظور ثبت وارده، صادره و موجودی ها، معموالً هم 
برحسب مقدار و هم برحسب مبلغ، نگهداری می شود. در پاره ای موارد، مدارک تفصيلی تنها برحسب مقدار 

نگهداری می شود.
در اين سيستم، برای ثبت موجودی های مواد از حسابی به نام كنترل موجودی مواد استفاده می شود و 
هرگونه افزايش در موجودی مواد )در اثر خريد مواد يا برگشت مواد از توليد به انبار( و هزينه های تهيه و 
آزمايش در  و  بازرسی  بازرگانی،  و سود  بارگيری، عوارض گمركی  آن،  بيمۀ  و  قبيل حمل  از  مواد  تحصيل 
به  يا برگشت مواد  توليد  اثر صدور مواد به خط  اين حساب و هرگونه كاهش در موجودی ها )در  بدهكار 
فروشنده( در بستانكار اين حساب ثبت می گردد. همچنين ماليات بر ارزش افزوده آن نيز محاسبه می شود و 

در حسابی به نام سايرحساب های دريافتنی ـ ماليات بر ارزش افزوده منظور خواهد شد.
امروزه با وجود نرم افزارهای حسابداری، استفاده از روش دائمی رايج گرديده است و در اين كتاب نيز به همين 

روش می پردازيم.
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ثبت خرید مواد

شماره سند:                                               شركت ......                                                  شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /  /                                    سند حسابداری                                             تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف
×××كنترل موجودی مواد

×××ساير حساب های دريافتنی

××× ماليات بر ارزش افزوده

×××موجودی نقد/ حساب های پرداختنی/ . . .

××××××جمع:

شرح سند: بابت خريد مواد با احتساب ماليات بر ارزش افزوده

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                             تصويب كننده:

شركت توليدی سيروان 500 واحد مواد الف را به نرخ هر واحد 9،000 ريال خريداری كرده و مبلغ فعالیت 14
218،000 ريال بابت حمل آن )با احتساب ماليات بر ارزش افزوده( پرداخت نمود. مطلوب است: محاسبۀ 

بهای هر واحد از مواد مذكور.

15،000 ريال فعالیت 15 هر كيلو  نرخ  به  را  خود  نياز  مورد  مواد  كيلوگرم   900 مقدار  دهلران  توليدی  شركت 
به صورت نقد خريداری نموده است. سند حسابداری اين رويداد را كامل كنيد.

شماره سند:                                                 شركت توليدی دهلران                          شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /  /                                               سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

×××كنترل موجودی مواد

×××ساير حساب های دريافتنی

×××ماليات بر ارزش افزوده

×××موجودی نقد

جمع:

شرح سند: 

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                             تصويب كننده:



خرید و مصرف مواد
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شماره سند:                                              شركت توليدی شيراز                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /   /                                         سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

×××كنترل موجودی مواد
×××ساير حساب های دريافتنی 

×××ماليات بر ارزش افزوده
×××حساب های پرداختنی

جمع:

شرح سند: 
تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                             تصويب كننده:

شركت توليدی شيراز مقدار 800 كيلوگرم مواد مورد نياز خود را به نرخ هر كيلو 25،000 ريال فعالیت 16
به صورت نسيه خريداری نموده است. سند حسابداری اين رويداد را كامل كنيد.

شركت توليدی آبدانان مقدار 1،000 كيلوگرم مواد مورد نياز خود را به نرخ هر كيلو 35،000 ريال  فعالیت 17
خريداری نموده است و 40% فاكتور را نقد پرداخت نمود و متعهد گرديد بقيه مبلغ خريد را يک ماه 

بعد پرداخت نمايد. سند حسابداری اين رويداد را تكميل نماييد.

شماره سند:                                         شركت توليدی آبدانان                                   شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /  /                                      سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف
×××كنترل موجودی مواد

×××ساير حساب های دريافتنی 
××× ماليات بر ارزش افزوده

×××              موجودی نقد
×××               حساب های پرداختنی

جمع:
شرح سند: 

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                             تصويب كننده:
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ثبت خرید مواد از محل پیش پرداخت  

شماره سند:                                            شركت توليدی سروش                            شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /  /                                          سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانكار)ریال(بدهكار)ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

×××كنترل موجودی مواد

×××ساير حساب های دريافتنی

×××ماليات بر ارزش افزوده

×××                    پيش پرداخت خريد مواد

×××                    موجودی نقد

جمع:

شرح سند: 

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                             تصويب كننده:

شركت توليدی سروش مقدار 1،400 كيلوگرم مواد مورد نياز خود را به نرخ هر كيلوگرم 5،500 ريال  فعالیت 18
خريداری نموده است. برای تسويه اين خريد از محل پيش پرداخت قبلی مبلغ 4،000،000 ريال 

محاسبه گرديد و بقيه مبلغ فاكتور نقداً پرداخت گرديد. سند حسابداری اين رويداد را كامل كنيد.



خرید و مصرف مواد
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ثبت هزینه حمل مواد خریداری شده  

شركت توليدی پويان مبلغ 8،720،000 بابت هزينه حمل مواد خريداری شده با احتساب 9% ماليات فعالیت 19
بر ارزش افزوده به صورت نقد پرداخت نمود. سند حسابداری اين رويداد را كامل كنيد.

مثال 4

شماره سند:                                             شركت ...                                                شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /  /                                  سند حسابداری                                              تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار)ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

×××كنترل موجودی مواد

×××ساير حساب های دريافتنی 

×××ماليات بر ارزش افزوده

×××                   موجودی نقد

جمع:

شرح سند: 

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                             تصويب كننده:

رويدادهای مالی زير در مورد عمليات خريد مواد الف در شركت توليدی اراک گزارش شده است:
96/7/7 : خريد 500 كيلوگرم مواد به نرخ هر كيلو 4،500 ريال به صورت نقد

96/7/17: خريد 800 كيلوگرم مواد به نرخ هر كيلو 4،600 ريال به صورت نسيه
   96/8/8: خريد 700 كيلوگرم مواد به نرخ هركيلو 4،800 ريال كه 1،200،000 ريال آن به صورت نقد 

پرداخت شد و شركت متعهد گرديد بقيه مبلغ خريد را در آينده پرداخت نمايد.
به نرخ هر كيلو 4،900 ريال و صدور يک برگ سفته در وجه  96/8/18: خريد 900 كيلوگرم مواد 

فروشنده به مبلغ كل محموله خريداری شده 
96/9/9: پرداخت مبلغ 4،000،000 ريال به فروشنده بابت پيش پرداخت خريد مواد

  96/9/19: خريد 1،200 كيلوگرم مواد به نرخ هركيلو گرم 5،000 ريال از محل پيش پرداخت تاريخ 
96/9/9 و پرداخت بقيه وجه محموله خريداری شده به فروشنده 

96/10/29: پرداخت مبلغ 65،400 ريال بابت هزينه حمل مواد خريداری شده با احتساب 9% ماليات 
بر ارزش افزوده

مطلوب است:  صدور اسناد حسابداری رويدادهای مالی با احتساب ماليات بر ارزش افزوده
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شماره سند:  201                                     شركت توليدی اراک                             شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/7/7                                  سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

2،250،000كنترل موجودی مواد

202،500ساير حساب های دريافتنی

202،500ماليات بر ارزش افزوده

2،452،500                   موجودی نقد

2،452،5002،452،500جمع: دو ميليون و چهار صد و پنجاه و دو هزار و پانصد ريال

شرح سند: بابت خريد 500 كيلوگرم مواد به نرخ هر كيلو 4،500 ريال به صورت نقد

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                                 تصويب كننده:

شماره سند:  202                                    شركت توليدی اراک                              شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  96/7/17                                  سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

3،680،000كنترل موجودی مواد

331،200ساير حساب های دريافتنی 

331،200ماليات بر ارزش افزوده

4،011،200                حساب های پرداختنی

4،011،2004،011،200جمع: چهار ميليون و يازده هزار و دويست ريال

شرح سند: بابت خريد 800 كيلوگرم مواد به نرخ هر كيلو 4،600 ريال به صورت نسيه

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                                 تصويب كننده:



خرید و مصرف مواد
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شماره سند: 203                                         شركت توليدی اراک                             شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/8                                         سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

3،360،000كنترل موجودی مواد

302،400ساير حساب های دريافتنی

302،400ماليات بر ارزش افزوده

1،200،000               موجودی نقد

2،462،400               حساب های پرداختنی

3،662،4003،662،400جمع: سه ميليون و ششصد و شصت و دو هزار و چهارصد ريال

شرح سند: بابت خريد مواد به صورت نقد و نسيه 
تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                                 تصويب كننده:

3،360،000 = 4،800 × 700 = مبلغ خريد  
302،400 = 9% × 3،360،000 = ماليات بر ارزش افزوده  

3،662،400 = جمع مبلغ خريد و ماليات   
2،462،400 =1،200،000 - 3،662،400 = وجه نقد پرداخت شده ـ جمع مبلغ خريد و ماليات = بدهی  

شماره سند: 204                                            شركت توليدی اراک                            شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/18                                         سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

4،410،000كنترل موجودی مواد

396،900ساير حساب های دريافتنی

396،900ماليات بر ارزش افزوده

4،806،900                اسناد پرداختنی

4،806،9004،806،900جمع: چهار ميليون و هشتصد و شش هزار و نهصد ريال

شرح سند: بابت خريد 900 كيلوگرم مواد به نرخ هر كيلو 4،900 ريال و صدور يک برگ سفته در وجه فروشنده به مبلغ كل 
محموله خريداری شده

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                                 تصويب كننده:
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شماره سند: 205                                    شركت توليدی  اراک                                شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/9/9                                  سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

4،000،000پيش پرداخت خريد مواد

4،000،000                         موجودی نقد

4،000،0004،000،000جمع: چهار ميليون ريال

شرح سند: بابت پيش پرداخت خريد مواد  

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                                 تصويب كننده:

شماره سند:  206                                           شركت توليدی اراک                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  96/9/19                                    سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

6،000،000كنترل موجودی مواد

540،000ساير حساب های دريافتنی 

540،000 ماليات بر ارزش افزوده

4،000،000                   پيش پرداخت خريد مواد

2،540،000                   موجودی نقد

6،540،0006،540،000جمع: شش ميليون و پانصد و چهل هزار ريال

شرح سند: بابت  خريد 1،200 كيلوگرم مواد  به نرخ هركيلوگرم 5،000 ريال از محل پيش پرداخت تاريخ 96/9/9 و پرداخت بقيه 
وجه محموله خريداری شده به فروشنده 

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                                 تصويب كننده:



خرید و مصرف مواد
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شماره سند:  207                                        شركت  توليدی اراک                        شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  96/10/29                                    سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانكار )ریال(بدهكار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

60،000كنترل موجودی مواد

5،400ساير حساب های دريافتنی

5،400ماليات بر ارزش افزوده

65،400                         موجودی نقد

65،40065،400جمع: شصت و پنج هزار و چهارصد ريال

شرح سند: بابت پرداخت هزينه حمل مواد خريداری شده به راننده حمل بار

تنظيم كننده:                                              تأييد كننده:                                                 تصويب كننده:

در مورد هزينه های حمل به داخل، حمل در داخل و حمل به خارج تحقيق كنيد. نتيجه تحقيق فعالیت 20
را با ساير هنرجويان كالس به اشتراک بگذاريد.

کار عملی  1  

رويدادهای مالی زير در مورد عمليات خريد مواد ب در شركت توليدی تربت حيدریه گزارش شده است:
96/10/2 خريد 1،500 كيلوگرم مواد به نرخ هر كيلو 800 ريال به صورت نقد

96/10/5 خريد 3،000 كيلوگرم مواد به نرخ هر كيلو 810 ريال به صورت نسيه
نقد  به صورت  نرخ هركيلو 815 ريال كه 250،000 ريال آن  به  96/10/15 خريد 2،000 كيلوگرم مواد 

پرداخت شد و شركت متعهد گرديد بقيۀ مبلغ خريد را در آينده پرداخت كند.
96/10/18 خريد 4،000 كيلوگرم مواد به نرخ هر كيلو 820 ريال و صدور يک برگ سفته در وجه فروشنده 

به مبلغ كل محموله خريداری شده 
96/10/24 پرداخت مبلغ 2،000،000 ريال به فروشنده بابت پيش پرداخت خريد مواد

96/11/2 خريد 5،000 كيلوگرم مواد به نرخ هر كيلوگرم 825 ريال از محل پيش پرداخت تاريخ 96/10/24 
و پرداخت بقيۀ وجه محمولۀ خريداری شده به فروشنده 

ماليات   %9 احتساب  با  شده  خريداری  مواد  هزينه حمل  بابت  ريال  مبلغ 926،500  پرداخت   96/12/24
بر ارزش افزوده

مطلوب است:
صدور اسناد حسابداری رويدادهای مالی فوق با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس درس و كارگاه آموزشی و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشی شخصی )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث های گروهی و مسئوليت پذيری و درستكاری3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل دربارۀ آنها4

ارائه نتيجه گيری صحيح و مستندسازی5

تعريف حساب كنترل موجودی مواد6

تعريف عوامل بهای تمام شده مواد خريداری شده7

توانايی محاسبه ماليات بر ارزش افزوده مواد خريداری شده8

توانايی محاسبه بهای تمام شده مواد خريداری شده9

توانايی ثبت خريد مواد10
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کاردکس   

كارتی است كه در آن تعداد و تاريخ ورود و خروج كاالی معينی به انبار ثبت شود.
كاردكس به دو صورت استفاده می شود؛ كاردكس مقداری كه تنها مقدار )تعداد( كاالی وارده، صادره و 
موجودی در آن ثبت می شود و كاردكس مقداری ـ ریالی كه مقدار )تعداد( و نرخ كاالی وارده، صادره و 
موجودی در آن ثبت می گردد. اين كارت ها عموماً به ترتيب كارت انبار مواد و كارت حساب مواد ناميده 

می شوند.

 كارت انبار مواد

كارت انبار مواد توسط واحد انبار تكميل می گردد در اين كارت اطالعاتی نظير نام مواد، شماره )كد( مواد، 
مواد  مقداری  اطالعات  و  موجودی  و حداقل  موجودی  اندازه گيری، حداكثر  واحد  انبار،  در  نگهداری  محل 

خريداری شده و مصرف شده و موجودی مواد در آن ثبت می گردد و حاوی مقادير ريالی نيست.
اين كارت ها بخشی از اسناد و مدارک حسابداری تلقی نمی شود اما موجودی اقالم را در تمامی اوقات نشان 
می دهند و اين موجودی بايد با ماندۀ موجودی طبق كارت های معين موجودی ها در دايرۀ حسابداری مطابقت 

كند.
اندازه و شكل كارت مزبور متناسب با نيازهای واحدهای تجاری مختلف، متفاوت بوده است و به نمونه ارائه 

شده محدود نمی شود.

تحقيق كنيد كارت انبار مواد توسط چه واحدی تنظيم می گردد و چه اطالعاتی در آن ثبت می شود.فعالیت 21

دو كس رنج بيهوده بردند و سعی بی فايده كردند، يكی آنكه اندوخت و نخورد و  ديگر آنكه آموخت و 
نكرد.

چون عمل در تو نيست نادانیعلم چندان كه بيشتر خوانی
دانشمند نه  بود  محقق  چندنه  كتابی  برو  چارپايی 
كه بر او هيزم است يا دفترآن تهی مغز را چه علم و خبر

باب هشتم گلستان سعدی در آداب صحبت
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شركت ............. 
كارت انبار مواد

نام مواد:                                                                                                 شمارۀ قفسه:
كد مواد:                                                                                                 حداقل موجودی:

واحد شمارش:                                                                                        حداكثر موجودی:
نوع یا مدل:                                                                                              حد تجدید سفارش:

موجودیصادرهوارده
تاريخ

مقدارشمارۀ رسيد انبار
تاريخ

مقدارمقدارشمارۀ حواله انبار
ماهروزماهروز

 كارت حساب مواد

تحقيق كنيد كارت حساب مواد توسط چه واحدی تنظيم می گردد و چه اطالعاتی در آن ثبت می شود.فعالیت 22

در سيستم ثبت دائمی موجودی مواد، از كارت های حساب مواد برای ثبت دائمی جريان ورود )خريد( 
و خروج )مصرف( مواد استفاده می گردد و ثبت های حسابداری مربوط انجام می گيرد. هدف اصلی از ثبت 
دائمی موجودی ها، نگهداری مداركی است كه قيمت، مقدار وارده، مقدارصادره و موجودی هر يک از اقالم 
اقالم  از  يک  هر  ريالی  و  مقداری  ميزان  مواد،  كارت های حساب  در  دهد.  نشان  تفكيک  به  را  موجودی ها 

موجودی مواد به تفكيک ثبت و نگهداری می شود.
در جدول بعد، نمونه ای از كارت حساب مواد نشان داده می شود:
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شركت توليدی . . . . 
                                                                              كارت حساب مواد

نام مواد: ...........................................                                                                  شمارۀ قفسه: .......................................
كد مواد: ...........................................                                                                   روش ارزیابی: .......................................
واحد شمارش: .................................                                                                  حد تجدید سفارش: .............................
نوع یا مدل مواد: .............................                                                                  ميزان سفارش: .....................................

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شمارۀ 
رسيد

مقدار
بهای 
واحد

بهای كل
شمارۀ 
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای 
مقدار

بهای 
واحد

بهای كل
كلجزءجزءكل

نمونه كارت حساب مواد )كاردكس مواد(
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شركت توليدی زاهدان
كارت انبار مواد

نام مواد : مواد الف                                                                                             شمارۀ قفسه : 1055
كد مواد : 1000103                                                                                         حداقل موجودی :

واحد شمارش : كيلوگرم                                                                                    حداكثر موجودی :
نوع یا مدل : الف                                                                                              حد تجدید سفارش :

موجودیصادرهوارده

تاریخ
مقدارشمارۀ رسيد انبار

تاریخ
مقدارمقدارشمارۀ حواله انبار

ماهروزماهروز

17300

57745200500

97746300800

شركت توليدی زاهدان خريدهای زير از مواد الف با كد 1000103 را انجام داده است. مواد الف در قفسه شماره مثال 5
1055 انبار مواد نگهداری می شوند.

95/7/1 موجودی مواد الف 300 كيلوگرم به نرخ هر كيلوگرم 4،000 ريال 
95/7/5 خريد 200 كيلوگرم مواد الف به نرخ هركيلوگرم 4،500 ريال به صورت نقد طی رسيد انبار شماره 745

95/7/9 خريد 300 كيلوگرم مواد الف به نرخ هركيلوگرم 5،000 ريال به صورت نسيه طی رسيد   انبار شماره 746
در ادامه، اين رويدادها در كارت انبار مواد و كارت حساب مواد ثبت شده است.
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شركت توليدی زاهدان 
كارت حساب مواد

نام مواد : مواد الف                                                                                                                   شمارۀ قفسه : 1055 
FIFO :    كد مواد : 1000103                                                                                                               روش ارزیابی
واحد شمارش : كيلوگرم                                                                                                           حد تجدید سفارش   : 

نوع یا مدل مواد : الف                                                                                                              ميزان سفارش  : 

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شمارۀ 
رسيد

مقدار
بهای 
واحد

بهای كل
شمارۀ 
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای 
مقدار

بهای 
واحد

بهای كل
كلجزءجزءكل

3004،0001،200،000موجودی17

7452004،500900،000خريد مواد57
300
200

4،000
4،5002،100،000

7463005،0001،500،000خريد مواد97
300
200
300

4،000
4،500
5،0003،600،000
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يک نمونۀ ديگر از كارت انبار مواد، كارت مشخصات موجودی است. كارت های مشخصات موجودی كه فعالیت 23
غالباً به قفسه ها يا ساير محل های نگهداری مواد الصاق می گردد، دسترسی به مواد را در انبار سرعت 
می بخشد. در زير نمونه ای از كارت مشخصات موجودی نشان داده می شود. ستون موجودی را كامل 

كنيد.

كارت مشخصات
شمارۀ جنس: 565                                                                                     واحد: تعداد

محل:   قفسۀ شمارۀ 10                                                                               حداكثر موجودی : 1200
شرح:  پيچ شمارۀ 2                                                                         حداقل موجودی: 200

ملحظاتموجودیصادرهواردهتاریخ 

9/21500500

؟9/24400

؟10/5300
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شركت توليدی ايران خريدهای زير از مواد »ب« كد 190012 را انجام داده است.
 96/8/1     موجودی مواد »ب« 240 عدد به نرخ هر عدد 5،000 ريال 

انبار  96/8/11 خريد 400 عدد مواد »  ب« به نرخ هرعدد 6،500 ريال به صورت نسيه طی رسيد 
شماره 1214

انبار  96/8/14    خريد 600 عدد مواد »  ب« به نرخ هرعدد 7،000 ريال به صورت نقد طـی رسيد 
شمارۀ 1215

اين رويداد ها را در كارت انبار مواد و كارت حساب مواد ثبت كنيد.

فعالیت 24

شركت توليدی ایران
كارت انبار مواد

نام مواد :                                                                                               شمارۀ قفسه :  
كد مواد :                                                                                                   حداقل موجودی :  

واحد شمارش :                                                                                      حداكثر موجودی :  
نوع یا مدل :                                                                                           حد تجدید سفارش :  

موجودیصادرهوارده

تاریخ
مقدارشمارۀ رسيد انبار

تاریخ
مقدارمقدارشمارۀ حواله انبار

ماهروزماهروز

         

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         




