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  انبارگردانی
انبار، محل نگهداري انواع کاال و اجناس است و ممکن است اشخاص گوناگونی به دالیل مختلف در آنجا تردد داشته  نجائی کهآاز 

وءاستفادة مورد س تواندمیمختلف کنترل و بازبینی نگردد  هايراهموجودي انبار به شکل مداوم و از  کهدرصورتیباشند، بنابراین 
عالوه بر کنترل از سوي واحد مالی و یا حسابرسی سازمان، الزم است در  بنابراین؛ احتمالی و یا اختالط در اجناس پیش آید

 .ي گرددخطایی جلوگیر هرگونهگوناگون حسابرسان مستقل نیز بر این امر نظارت داشته تا از وقوع  يهادوره
که هر یک نیز وظایف مشخصی دارند ولی ما در این مقوله تنها به شرح  باشندیمدر این خصوص افراد گوناگونی درگیر 

 .پردازیمیموظایف انبارداران 
 :از اندعبارتافرادي که الزم است در جریان انبارگردانی حاضر باشند 

 انبارداران -
 مدیر انبارها -
 هاینبازب -
 تولید یا مدیر امور مالی یزيربرنامهاد و مدیریت مو -

 مسئولیت انبارداران
و در این فاصله باید کاالها را سالم نگهداري نمایند، پس  دهندیماین افراد چون کاالها و اجناس را تحویل گرفته و تحویل 

از  . یکیباشندمیارها پاسخگو مسئولیت مستقیم حفاظت و نگهداري اجناس و کاالها به عهده آنان است و در برابر مدیر انب
 هستار انب هايموجودي، کنترل وظیفهانجامپیش از شروع عملیات انبارگردانی بلکه در تمامی دورة  تنهانهوظایف اصلی انباردار 

 هايوشرکی از ی بر اساسباشد که طی آن  ايدورههفتگی، ماهیانه و یا  تواندمی نمایدمیکه انباردار تدوین  ايبرنامه بنا برکه 
 :گوناگون مانند

 .انبار هايکارتاز طریق  هاموجوديکنترل  -
 .روزانه هايگزارشاز طریق  هاموجوديکنترل  -
 .آماري صورتبه هاموجوديکنترل  -
 .هاآناز طریق شمارش  هاموجوديکنترل  -

انبار گزارش  هايکارتطبیق با مندرجات اقدام نماید و در صورت مشاهدة هرگونه اختالف یا عدم ت هاآنو یا ترکیبی از 
  .الزم را تهیه و نسبت به اصالح آن اقدام نماید

 
 :است شدهتشکیلکلی از سه بخش  صورتبهانبارگردانی 

 .هاموجوديپیش از شروع شمارش  -1
 .هاموجوديدر جریان شمارش  -2
 .هاموجوديپس از پایان شمارش  -3

در جهت پیشبرد برنامه انبارگردانی  هاآنبا اشراف بر  بایستمین وظایفی دارند که و در هر یک از این مراحل انباردارا
  .تمامی تالش خود را انجام دهند
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 وظایف انبارداران در زمان انبارگردانی

 :هاموجوديپیش از شروع شمارش  -1
 :از اندعبارت ستااردار صورت گیرد و جزو وظایف انب هاموجوديعملیاتی که باید پیش از شروع شمارش  طورکلیبه
 انبار و ...) حواله نمودن تمامی اسناد انبار (رسید انبار، روزبه -
 .تمامی اجناس داخل انبار براي شمارش سازيآماده -
 ...)نمونه ترازو، متر و  عنوانبهآماده نمودن امکانات الزم براي شمارش ( -
 .مشخص نمودن مکان قرارگیري اجناس -

 :هاموجوديدر جریان شمارش  -2
 کاالییو اگر  گویندمیپاسخ  آمدهپیش هايپرسشانبارداران در امر شمارش دخالتی نداشته و تنها در صورت لزوم به 

 .یادداشت نموده تا در پایان شمارش اعمال گردد آن راضروري باشد ضمن تحویل  موردنیاز

 :هاموجوديپس از پایان شمارش  -3
وز هرگونه اختالف پس از شمارش اجناس، انباردار موظف است نسبت به حل آن اقدامات الزم را انجام دهد، در صورت بر

پس از پایان کار هیئت انبارگردانی نسبت به امضا  درنهایتبازنگري نموده و یا اسناد را مورد بازبینی قرار دهد و  هاکارتمثالً در 
 .اسناد و مدارك موجود اقدام نماید
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