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 :مواد اولیه-1

در موسسات تولیدی ،اولین گروه از موجودی ها مواد اولیه می باشد .مواد اولیه اقالم مشهودی است 
که یا مستقیمًا از طبیعت حاصل شده اند و یا از فروشندگان دیگر برای ساخت و مصرف تولید خریداری 

ارخانه تولید رنگ ، چوب جهت ساخت میز و صندلی در رنگ در ک  شده اند.موارد شیمیای جهت تولید
کارگاه تولید مبل یا اهن آالت در یک کارگاه تولید درب و پنجره فلزی می تواند مواد اولیه محسوب 

 . شود

 :کاالهای در جریان ساخت-2

در موسسات تولیدی موجودی هایی که فرآیند ساخت آنها کامل نشده است و برای آن بتوان آن را 
وخت ،باید کامل گردد.کاالهای در جریان ساخت یا کاالی نیم ساخته گویند.بهای تمام شده این فر

کاالها شامل مواد اولیه مستقیم مصرف شده و دستمزد مستقیم پرداخت شده و سایر هزینه هایی می 
 . باشد که تا این میزان برای ساخت کاال صرف شده است

 :کاالهای ساخته شده-3

شده همچنان که از عنوان ان مشخص است به موجودی هایی گفته می شود که  کاالهای ساخته
فرآیند تولید را کامل طی کرده است و برای فروش آماده می باشد.بهای تمام شده این موجودی نیز 

شامل مواد اولیه مستقیم ،دستمزد مستقیم و سایر هزینه ها می باشد .تفاوت کاالی ساخته شده از 
 . ه از کاالی نیم ساخته این است که این کاالها کامل شده و برای فروش آماده اندکاالی ساخته شد

 :مواد غیر مستقیم )ملزومات(-4



 

 

مواد غیر مستقیم در موسسات تولید ،موادی می باشند که در جریان تولید به طور مستقیم به کار نمی 
با اهمیتو واضحی در محصول ندارند ولی نقش   روند هر چند برای تولید کاال و محصول به کار می روند

و شناسایی ارتباط آنها با محصول مشکل است و یا آنقدر میزان آن در محصول تولید شده ناچیز است 
که به عنوان مواد اولیه نمیتوان آن را شناسایی کرد.به عنوان مثال در یک کارگاه تولید لباس و مانتو 

و لیکن پارچه ،که ماده اصلی تهیه لباس می باشد، مواد   ،دکمه به عنوان مواد غیر مستقیم می باشد
اولیه خواهد بود .یا در یک کارگاه مبل سازی،چوب ماده اولیه تولید است اما چسب و یا میخ می 

 . تواند مواد غیر مستقیم تولید باشند

 


