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همذهِ :
یکی اس اّذاف حساتذاری هَجَدی هَاد کاال ضٌاخت صحیحی ّشیٌِ تزای تطاتك هستمین تا فزٍش است .هَجَدی ّای هَاد
ٍ کاال اغلة تخص ػوذُ ای اس دارایی ّای یک ٍاحذ تجاری را تطکیل هی دٌّذ ّ ،ز گًَِ تغییزات در ارسضیاتی آًْا اثز
هستمین تز تزاسًاهِ ٍ سَد ٍ سیاى دارد.تستِ تِ ًَع ٍاحذ تجاری هَجَدیْا ٍجَد دارًذ .چٌاًچِ در یک طثمِ تٌذی سِ ًَع
ٍاحذ تجاری ٍجَد داضتِ تاضذ  .یؼٌی ٍاحذ ّای خذهاتی  ،تجاری ٍ تَلیذی  .حسة هَرد هوکي است یا هَجَدیْا ٍجَد
ًذاضتِ تاضٌذ یا در صَرت ٍجَد تِ اًَاع هتفاٍتی تاضٌذ  .در ٍاحذ ّای تجاری ػوذتا کاال ٍجَد دارد .در ایٌگًَِ ٍاحذّا کاال
تِ لصذ فزٍش تحصیل هی ضَد ٍ هؼوَال تذٍى تغییزات یا تا اًجام تغییزات جشئی تِ هطتزیاى ػزضِ هی ضَد .تِ تیاى دیگز
هی تَاى گفت در ٍاحذّای خذهاتی هَجَدی هَاد ٍ کاال ٍجَد ًذارد ٍ در ٍاحذّای تجاری صزفا هَجَدی کاال ٍجَد دارد ٍ
تاالخزُ ایٌکِ در ٍاحذّای تَلیذی اًَاع هَجَدی ّا ضاهل هَاد  ،کاالی در جزیاى ساخت ٍ کاالی ساختِ ضذُ ٍجَد دارًذ.
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سیستوْای ًگْذاری هَجَدی کاال تستِ تِ ًَع کار ٍ فؼالیت ٍاحذ تجاری هتفاٍت هی تاضذ .در سیستوْای حساتذاری دٍ
ًَع سیستن تزای ًگْذاری هَجَدی هَاد ٍ کاال ٍجَد دارد  ،سیستن دائوی ٍ دیگزی سیستن ادٍاری است  .تحت سیستن
دائوی تغییزات در هَجَدی هَاد ٍ کاال تِ صَرت هستوز ٍ هٌظن در حساب هَجَدی هَاد ٍ کاال ثثت هی ضَد  ،در حالیکِ
در سیستن ادٍاری کویت هَجَدیْای هَاد ٍ کاالی در دستزس صزفا تِ صَرت دٍرُ ای تؼییي هی ضَد .تواهی هَارد تحصیل
هَجَدیْا در طَل دٍرُ هالی تِ تذّکاری حساب خزیذ هٌظَر هی ضَد ٍ ٌّگام فزٍش ّیچگًَِ تْای توام ضذُ کاالی
فزٍش رفتِ ضٌاسایی ًوی ضَد .در ایي ًَضتار تِ هؼزفی سیستن ّای ادٍاری  ،دائوی ٍ ،یژگی ّای ّز یک اس آًْا ٍ تیاى
هشایا ٍ هؼایة ّز یک اس ایي سیستوْا هی پزداسین .
سیتمهای دائمی و ادواری موجودی کاال :
تز اساس اصَل پذیزفتِ ضذُ حساتذاری دٍ ًَع رٍش حساتذاری تزای هَجَدی هَاد ٍ کاال ٍجَد دارد کِ ػثارتٌذ اس سیستن
ادٍاری هَجَدی کاال ٍ سیستن دائوی  .اهزٍسُ تیطتز خزدُ فزٍضاى (فزٍضٌذگاى جشء) اس سیستن دائوی ًگْذاری هَجَدی
هَاد ٍ کاال استفادُ هی ًوایٌذ  .اها در سهاًْای گذضتِ تزای استفادُ تْتز اس هٌاتغ اس سیستوْای ادٍاری هَجَدی کاال استفادُ
هی ًوَدًذ .تفاٍتْای هاتیي ایي دٍ سیستن تاثیز ػوذُ ای رٍی چگًَگی هذیزیت تاسرگاًی ٍاحذ تجاری دارد.
هؼزفی سیستن ادٍاری هَجَدی کاال :
ساتمِ استفادُ اس سیستن ادٍاری هَجَدی کاال تِ لثل اس هحاسثِ ًمطِ فزٍش تَسط سیستن ّا ٍ ًزم افشارّای هالی تاس هی
گزدد.ضزکتْایی هاًٌذ فزٍش دارٍ یا سخت افشار کِ تؼذاد فزٍش در رٍس سیاد هی تاضذ تزای تِ رٍس رساًی حساب هَجَدی
کاال راحتتز هی تاضذ کِ اس سیستن ادٍاری استفادُ کٌٌذ تِ جای ایٌکِ در طَل رٍس ّز ًَع تغییز در حساب هَجَدی هَاد
خَد را تغییز دٌّذ .سیستن ادٍاری هَجَدی کاال ایي اهکاى را فزا ّن هی ًوایذ کِ توام فزٍضْای سیستن را تحت ػٌَاى یک
حساب خاظ ثثت ٍ ًگْذاری ضَد .در سیستن ادٍاری سهاًی کِ کاال فزٍختِ هی ضَد تحت حساب درآهذ یا فزٍش ثثت هی
ضَد ٍ ثثتی تحت ػٌَاى حساب تْای کاالی فزٍختِ ضذُ اًجام ًوی ضَد.
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هؼزفی سیستن دائوی هَجَدی کاال :
هؼزفی سیستن ّای ًمطِ فزٍش ٍ ٍرٍد کاهپیَتز ٍ ًزم افشارّای هالی ٍ حساتذاری تِ حساتذاری ٍ پیطزفت ایي سیستوْا
تاػث رًٍك استفادُ اس سیستن دائوی هَجَدی کاال ضذ.در سیستن دائوی تاتت ّز فزٍش در حساب هَجَدی کاال ثثت ٍ
ًگْذاری هی ضَد.ایي سیستن ّوچٌیي فَرا تاتت ّز فزٍش هَجَدی اًثار را کاّص دادُ ٍ سهاًی کِ یک هطتزی یک کاال را
تزگطت هی دّذ سزیؼا هَجَدی کاالی اًثار ٍ حساب هزتَطِ را افشایص هی دّذ.
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هَضَع هْن دیگزی کِ در ارتثاط تا سیستن ّای ًگْذاری هَجَدی هَاد ٍ کاال هطزح هی ضَد هَجَدی ٍ هاًذُ اًثار هی
تاضذ .تا یک سیستن ادٍاری هَجَدی کاال یک ٍاحذ تجاری اس هَجَدی اٍل دٍرُ ٍ هَجَدی پایاى دٍرُ خَد آگاّی دارًذ.در
ػیي حال طی یک سیستن دائوی هَجَدی کاال هاًذُ حساب هَجَدی کاالی اًثار ٍ هاًذُ فیشیکی اًثار هزتثا طی ػولیاتْای
خزیذ ٍ فزٍش افشایص یا کاّص هی یاتذ ٍ یک ٍاحذ تجاری کِ اس سیستن دائوی استفادُ هی ًوایذ در ّز سهاًی اس دٍرُ هالی
اس ایٌکِ چِ همذار هَجَدی در اًثار ٍجَد دارد اطالع ٍ آگاّی دارًذ.
طی یک سیستن یکپارچِ هالی ضوا تا استفادُ اس یک سیز سیستن اًثار داری هی تَاًیذ کٌتزل کاهل رٍی اًثار خَد داضتِ
تاضیذ  ،توام ٍرٍد ٍ خزٍجْا را در یک ًزم افشار حساتذاری ٍ هالی ثثت ًوَدُ ٍ اس توام ػولیاتْایی کِ تزای یک کاال در یک
اًثار خاظ اتفاق افتادُ گشارش تگیزیذ دلیما هاًٌذ چیشی کِ ضوا در ًزم افشار حساتذاری پارهیس ٍ گشارضات اًثار آى هی
تَاًیذ استفادُ ًواییذ .دلت ًواییذ کِ رٍش حساتذاری هَجَدی هَاد در ًزم افشار حساتذاری پارهیس رٍش ادٍاری هی تاضذ
چٌاًکِ ٌّگام فزٍش یا خزیذ درًزم افشار حساتذاری پارهیس حساب خزیذ ٍ فزٍش ثثت حساتذاری اًجام هی ضَد ٍ تاتت
هَجَدی کاال تٌْا یک ثثت در اتتذای دٍرُ ٍ یک ثثت در اًتْای دٍرُ تاتت تستي حساتْا اًجام هی ضَد ٍلی در گشارضات
اًثار توام ػولیاتْای ثثت ضذُ لاتل گشارضگیزی هی تاضذ هاًٌذ گشارضات کاردکس کاال  ،گزدش کاالّا ٍ گشارضات تفکیکی
هَجَدی کاال .
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