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هدفت الدراسة الى تقييم الوضع الحالي لسلوك تكاليف التشغيل في المنشآتت لصآناعية بغآر
بيآان ثرآر عمليآات التعهيآد االلكترونآآي علآى فآه هآتك التكآآاليف ،وتحقيآ وفآورات مهمآة لغآآر
التسعير والربحية ،وتبني البحث دراسة الحالة ألحد الشآركات الصآناعية العراقيآة ،حيآث تآم جآرا
التحليل المحاسبي قبآل وبعآد عمليآات التعهيآد االلكترونآي مآت آالل تكنولوجيآا الحوسآبة السآحابية،
وانتهت الدراسة قبول الفر القائل بأن عمليات التعهيد االلكتروني تدعم استراتيجيات فه تكلفة
التشآآغيل فآآي الشآآركات الصآآناعية العراقيآآة  .ومآآت هآآتا المنطلآ تآآم التخلآآي عآآت األنةمآآة المحاسآآبية
التقليدية لصالح األنةمة اإللكترونية وثنةمة الحوسبة السحابية التي تعتمد على الوسائل االلكترونية
مت األجهزة والشبكات والبرامج وقواعد البيانات في تشغيل البيانات (المد الت) المحاسبية.
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Abstract
The study aims to assess the current status of the operating cost behavior of the industrial establishments in order to
demonstrate the impact of electronic outsourcing on reducing these costs and achieve significant savings for pricing
and profitability. Design, methodology, approach a case study of an Iraqi industrial company. The accounting
analysis was carried out before and after the electronic outsourcing operations through cloud computing technology
Findings – Experimental accepting the assumption that e-outsourcing supports cost reduction strategies for Iraqi
industrial companies.

المقدمة
تُعد االلكترونيا الحديثة مت ثكثر الموضوعات التي ثرآرت فآي
بيئة عمل شركات األعمال الحديثة ،حيث سآمحت بآد ول قآدرات
و مكانيات جديدة تدعم نشاط صناعة القرارات واتخاذها على كآل
المستويات وزادت ثهميتها في ظل رورة المعلومآات واالتصآاالت
الحديثآآة .مآآت هآآتا المنطلآآ تآآم التخلآآي عآآت األنةمآآة المحاسآآبية
التقليدية لصآالح األنةمآة اإللكترونيآة وثنةمآة الحوسآبة السآحابية
التآآي تعتمآآد علآآى الوسآآائل االلكترونيآآة مآآت األجهآآزة والشآآبكات
والبآآآرامج وقواعآآآد البيانآآآات فآآآي تشآآآغيل البيانآآآات (المآآآد الت)
المحاسبية ،مرورا بتطوير نةام اتخآاذ القآرارات التشآغيلية ،حتآى
الوصول لى التقآارير التآي يحتآا ليهآا المسآتخدمون الخآارجييت
والآآدا لييت( )Toshihiro & et al, 2013وثصآآبح التعهيآآد
و سآآناد كآآل ثو جآآز مآآت العمليآآات التشآآغيلية واإلنتاجيآآة مآآت ثهآآم

اآلليآآآآآآآآآات المسآآآآآآآآآتخدمة فآآآآآآآآآي بيئآآآآآآآآآة األعمآآآآآآآآآال الحديثآآآآآآآآآة
ألنه يقوم على ثساس االسآتعانة بمصآادر ارجيآة ،ويعآد مآت ثهآم
القرارات اإلستراتيجية بالمنشتت ألنها تجعل المنشتت قادرة علآى
تنميآآآة ورفآآآع مكانياتهآآآا وكفا اتهآآآا لتسآآآتطيع ثن تآآآدعم قآآآدراتها
التنافسآآآآية وتنآآآآاف بقآآآآوة فآآآآي بيئآآآآة األعمآآآآال العالميآآآآة الحاليآآآآة.
( )Ching Seng & et.al.,2016وبالتالي فإنه مآت المهآم بيآان
ثرآآر اسآآتخدام عمليآآات التعهيآآد بهآآتك األنةمآآة االلكترونيآآة ،ومنهآآا
األنةمآآآة السآآآحابية فآآآي فآآآه التكلفآآآة وتطآآآوير عمليآآآات اتخآآآاذ
القرارات التشغيلية في المنشتت الصناعية على وجه الخصوص.
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منهجية البحث
مشكلة البحث
تتحآآآدد مشآآآكلة البحآآآث فآآآي محاولآآآة االسآآآتفادة بآآآالتطورات
االلكترونيآآآة الحديثآآآة ،والعمآآآل علآآآى تحآآآديث ثنةمآآآة المعلومآآآات
السآآيما األنةمآآة المحاسآآبية لغآآر تحقي آ اسآآتراتيجيات فآآه
تكلفآآة التشآآغيل فآآي المنشآآتت الصآآناعية مآآت آآالل تبنآآي عمليآآات
تعهيآآد النةآآام االلكترونآآي والشآآبكي ليحآآل محآآل النةآآام القآآائم فآآي
ضآآو االسآآتفادة مآآت التطآآورات الحادرآآة فآآي االلكترونيآآا الرقميآآة،
وثنةمآآة االتصآآال و تطبيقآآات الحوسآآبة السآآحابة ،وترتكآآز مشآآكلة
البحث في التساؤالت اآلتية :
ث .ما طبيعة التعهيد االلكتروني وثنواعه ،وسبل االستفادة منه في
دمة المنشتت الصناعية ؟
ب .مآآد الآآدعم لقآآرار التعهيآآد االلكترونآآي عمليآآات فآآه تكلفآآة
التشغيل في المنشتت الصناعية ؟
أهداف الدراسة
تهدف هتك الدراسة الى ما يلي :
 تقييم الوضع الحالي لمد استخدام نةام المعلومات في فآه
التكلفآآة ،وتحقي آ كفآآا ة نةآآام اتخآآاذ القآآرارات التشآآغيلية فآآي
المنشتت الصناعية.
 بيآآآان ثرآآآر االسآآآتفادة مآآآت نةآآآام التعهيآآآد الخآآآارجي لألنةمآآآة
االلكترونية في تخفيه تكلفة التشغيل في المنشتت الصناعية.
فرضيات البحث
يناقش البحث مد صحة الفرضيات اآلتية :
 ال يحق آ نةآآام المعلومآآات الحآآالي اسآآتراتيجية فآآه تكآآاليف
التشغيل في الشركات الصناعية العراقية.
 تآآدعم عمليآآات التعهيآآد االلكترونآآي اسآآتراتيجيات فآآه تكلفآآة
التشغيل في الشركات الصناعية العراقية.
منهج البحث
يرتكآآز البحآآث علآآى المآآنهج الوصآآفي التحليلآآي كونآآه يصآآف
الواقع في الشركات الصناعية ،وكتلك تحليل مد دمآة النةآام
المحاسبي لعمليآات التشآغيل ،ومآت رآم محاولآة تطآوير هآتا النةآام
مت الل دعم االستفادة بعمليآات التعهيآد االلكترونآي ،ويآتم بحآث
وتحليل هتك الةآاهرة المبحورآة بغآر التأكآد مآت صآحة ثو عآدم
صحة الفرضيات ووضع النتائج وتقديم التوصيات.

مجال البحث
يقتصر مجال البحآث علآى اسآتخدام التعهيآد االلكترونآي -ثحآد
ثنةمة التعهيد باألنةمة -كوسيلة يمكت مت اللها تخفيه تكلفآة
التشغيل في المنشتت الصناعية على وجه الخصوص.
عينه البحث
تستند الدراسة التطبيقية الى بيانآات التكآاليف المسآتخرجة مآت
سجالت الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونيآة احآد
شركات تشكيالت وزارة الصناعة والمعآادن – القطآا الهندسآي-
بدولة العراق؛ بغر التحق مآت فرضآيات البحآث ،وبيآان مآد
جآآدوي القيآآام بعمليآآات التعهيآآد االلكترونآآي فآآي تخفآآيه تكآآاليف
التشغيل في هتك الشركة.

اإلطار النظري
ثوال  :ماهية التعهيآد :يآتم تنآاول مفهآوم التعهيآد وثنواعآه بآالتركيز
علآآآى التعهيآآآد باألنةمآآآة السآآآحابية ومآآآد مسآآآاهمته فآآآي تنآآآامي
استراتيجيات التعهيد ،ويتبيت ذلك مت الل ما يلي :
ث .مفهوم التعهيد االلكتروني  :يعتبر التعهيد بصفة عامة وصآف
لمآآآآا تلجآآآآأ اليآآآآه المؤسسآآآآات عنآآآآدما تعهآآآآد لجهآآآآات ارجيآآآآة
متخصصآآآة ثدا ثعمالهآآآا بالنيابآآآة عنهآآآا حتآآآى تسآآآتطيع هآآآتك
المؤسسة التركيز على ثعمالها الرئيسآية ،لآتلك يعآرف التعهيآد
بأنآآآه " :عمليآآآة اللجآآآو لآآآي هيكآآآل تنةيمآآآي آآآارجي لتأديآآآة
الخآآآدمات ،ثو تنفيآآآت بعآآآه العمليآآآات اإلنتاجيآآآة ممآآآا يتطلآآآ
االستثمار على المد الطويل في العالقآات مآع الغيآر علآى ثن
يجل آ ذلآآك مزايآآا للطآآرفيت سآآوا المآآورد ثو الزبآآون( .دحآآو،
 . )862 :1022ويقصد بالتعهيد االلكتروني ثن تقوم شركة ما
في ثي دولة بإسناد جآز مآت ثعمالهآا لشآركة ث آر فآي نفآ
الدولة ،ثو دولة ارجيآة علآى اسآتخدام تكنولوجيآا االتصآاالت
والنةم والمعلومات)Butler ,A, 2003: 12( .
وعليه فان صناعة التعهيد تقوم على وجود عالقة بيت طآرفيت
يعهآآد فيهآآا طآآرف مآآا ( مقآآدم دمآآة التعهيآآد للنةآآام االلكترونآآي )،
للطرف اآل ر ( مستقط هتك الخدمة ) بمهآام معينآة ليؤديهآا اليآه
بغر تخفيه التكلفة ،واالستفادة بمزايا ثكبر.
ب .مآآد مسآآاهمة تكنولوجيآآا المعلومآآات واالتصآآاالت فآآي تنآآامي
استراتيجية التعهيد:
يعتبآآآآر االقتصآآآآاد المعرفآآآآي ثو الرقمآآآآي المحآآآآرك األساسآآآآي
لعمليآآآات التعهيآآآد االلكترونآآآي ،حيآآآث تتبآآآايت رغبآآآة المنشآآآأة مآآآت
االستفادة مت هتك االلكترونية الرقمية فآي تطآوير األدا وتخفآيه
التكلفة والحصآول علآى مزايآا تنافسآية جديآدة ،ولكآت يوجآد عآائ
يتمثل فآي حجآم المبآال الباهةآة التآي تسآتثمر فآي شآرا األجهآزة
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واألنةمة والتجهيزات المتعلقة بالمعلوماتية واالتصال ،باعتبارهآا
محركا للتغيير االلكتروني ،وعليه البد مت القيآام بعمليآات التعهيآد
بآآآالنةم الآآآى مآآآوفري هآآآتك الخدمآآآة ،وهآآآم فآآآي الغالآآآ المنةمآآآات
االفتراضية المبنية وف هياكآل شآبكية ،ومنهآا شآركات تكنولوجيآا
الحوسآآبة السآآحابية( .دحآآو  . )863 :1022 ،وعلآآى الآآرغم مآآت
وجآآود كثيآآر مآآت الفوائآآد المتوقعآآة مآآت التعهيآآد االلكترونآآي مثآآل
فآآه التكآآاليف والتحسآآينات فآآي جآآودة النةآآام ،والحصآآول علآآى
الخبرة والمرونة التنةيمية ،والقدرة علآى التركيآز علآى الكفآا ات
األساسية للمنشآأة؛ فآال يجآ ثن يآتم غفآال المخآاطر الناجمآة عآت
التعهيآآد مثآآل السآآلوك النفعآآي ،ثو االنتهآآازي لمتعهآآدي الخآآدمات
االلكترونيآآآة وفقآآآدان السآآآيطرة ،ومآآآت رآآآم زيآآآادة تكآآآاليف حوكمآآآة
الشركات وعدم المرونة االلكترونية (.) Beasley et al,.2009

وتعتبآآر الحوسآآبة السآآحابية "نمآآوذ للمسآآاعدة علآآى الوصآآول
للمآآوارد ،و مكانيآآات تقنيآآة المعلومآآات ..مثآآل التطبيقآآات ،والبنيآآة
التحتيآآآة مآآآت آآآدمات وثجهآآآزة افتراضآآآية ،ومسآآآاحات تخآآآزيت
واتصآآاالت ،وشآآبكات اجتماعيآآة مآآت آآالل الخآآدمات المقدمآآة مآآت
موردي تكنولوجيا الحوسآبة السآحابية ،والتآي تآوفر التكلفآة وبأقآل
مجهود داري لمستخدمي الخدمة"( .الشبتي  )9 :1023،وتتضآح
ثهميآآة اسآآتخدام الحوسآآبة السآآحابية فآآي ثنهآآا لهآآا دور كبيآآر فآآي
الوصآول لآآى البرمجيآآات ،وتقليآآل ثعبآآا األنةمآآة بشآآكل كبيآآر ،و
العمل على تحسيت التعآاون بآيت فريآ العمآل بجانآ ثن لهآا دورا
مهما في فه التكلفآة ،وتحسآيت ثمآت المعلومآات والآتي يتضآح
مت الل اآلتي)Anabel Gutierrez ,2015( :
.2

 .ثنوا التعهيد االلكتروني :
تتحآآدد ثنآآوا التعهيآآد بآآالنةم ثو التعهيآآد االلكترونآآي فآآي سآآتة
ثنوا تتمثل فيما يلي( :ثبو موسي )7 :1022 ،
.2
.1
.3

.4
.5

.6
د.


البرمجة  :وتشمل ا تبار البرمجيات وصيانتها.
تكنولوجيا البحث والتطوير.
الوظآآآائف عاليآآآة النهايآآآة  : High-End jobsمثآآآل هندسآآآة
البرمجيآآآآات وتصآآآآميم .المنتجآآآآات و دارة المشآآآآاريع وتقآآآآديم
استشارات تكنولوجيا المعلومات واستراتيجية تشغيل األعمال.
تصآآآنيع المنتجآآآات الماديآآآة :بمآآآا فآآآي ذلآآآك ثشآآآباك الموصآآآالت
ومكونات الكمبيوتر وثجهز الحاسوب وغيرها.
تعهيآآآد ثدا العمليآآآات التجاريآآآة المتعلقآآآة بخآآآدمات تكنولوجيآآآا
المعلومات  :بما في ذلك عمليات المطالبة بالتأميت ،والفآواتير،
وعمليات المحاسبة االلكترونية و دمات التحليل المالي.
مراكز التسوي واالتصال عت بعد.
التعهيد بتكنولوجيا الحوسبة السحابية  :ويآتم تناولهآا مآت آالل
ما يلي :
مفهآآوم وثهميآآة الحوسآآبة السآآحابية :فقآآد عرفآآه المعهآآد الآآوطني
للمعآآآآايير وااللكترونيآآآآا ( )NISTالحوسآآآآبة السآآآآحابية بأنهآآآآا
"ثنمآآوذ لتمكآآيت الوصآآول الآآدائم والمالئآآم للشآآبكة بنآآا علآآى
الطلآ والمشآآاركة بمجموعآآة مآآت مآآوارد الحاسآ والخآآدمات
والتي يمكت نشرها وتوفيرها على وجه السرعة بأقل جهد مآت
قبل اإلدارة ،ثو التفاعل مع مجهز الخدمة".

.1

.3

.4

ك.

تخفآآآيه االسآآآتثمار فآآآي رثس مآآآال األنةمآآآة :حيآآآث تمآآآنح
الشآآآركات الصآآآغيرة حآآآ الوصآآآول الآآآى االلكترونيآآآا علآآآى
مسآآتو فئآآة الشآآركة و تسآآمح لهآآا بآآأن تعمآآل بمسآآتو ثعلآآى
سرعة مت المنافسيت األكبر.
مراقبآآة المسآآتندات  :ففآآي الشآآركات التآآي ال تسآآتخدم الحوسآآبة
يقوم الموظفون بإرسال ملفآاتهم عبآر البريآد االلكترونآي يعنآي
ثن الشخص الواحد يمكت ثن يعمل علآى ملآف واحآد فآي المآرة
الواحدة ،ثما عند استخدام الحوسبة فمت الممكت ثن يعمل على
الملف الواحد العديد مت األشخاص والصي واإلصدارات.
تحويآآآل المصآآآاريف الرثسآآآمالية  :التآآآي تنفآآآ علآآآى ثنةمآآآة
المعلومات لى مصاريف تشآغيلية يسآتفيد منهآا المشآرو ذلآك
ألن تكلفآآة بآآد التشآآغيل الخآآاص بهآآا تقآآل عآآت ثي تكلفآآه لبآآد
التشغيل بالنسبة ألي نةام آ ر.
تحسيت ثمت المعلومات :حيث الوصول لى االستخدام الخآاص
بمجتمع معيت يضم مجموعة مت المستفيديت ثو الشركات التآي
لديها قضآايا ومصآالح مشآتركة مثآل مهآام مشآتركة ومتطلبآات
ثمنيآآة وسياسآآآات اصآآآة مشآآآتركة يشآآآترك ثعضآآآا المجتمآآآع
بالوصول لى البيانات والتطبيقات في السحابة.
ثنوا دمات الحوسبة السآحابية :يآتم تقآديم آدمات الحوسآبة
السآحابية مآآت آآالل مجموعآة مآآت المسآآتويات التآي تشآآكل فآآي
مجملها المعمارية ،ثو الهيكلية العامآة للحوسآبة السآحابية ،وقآد
قسم المعهد الوطني للمعايير وااللكترونيا لآى رآالم مسآتويات
تشمل دمات الحوسبة السحابية يعبر عنها الباحث فآي الشآكل
التالي رقم (.)2
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شكل رقم ( )2ثنوا

مآآآت آآآالل اإلطآآآار المعمآآآاري السآآآاب للحوسآآآبة السآآآحابية
يتضح ثنها توفر رالرة ثنوا رئيسية مت الخدمات تتمثل فيما يلي:
 .2البنية التحتية كخدمة  :توفر البنية التحتية للحاس اآللي وبآدال
مآآت شآآرا الخآآوادم  ،البرمجيآآات  ،ومسآآاحات اصآآة بمركآآز
البيانآآآات ثو معآآآدات الشآآآبكة يقآآآوم المسآآآتفيد باسآآآتئجار هآآآتك
المصادر كخدمة مستقلة تماما ،ويتم وصف الخدمة عادة علآى
ثسآآآاس مآآآت المنفعآآآة الحاسآآآوبية وكآآآم المصآآآادر المسآآآتخدمة،
وبالتالي التكلفآة التآي سآوف تآنعك بالضآرورة علآى مسآتو
النشآآآآاط وتسآآآآتخدم الحوسآآآآبة السآآآآحابية تكنولوجيآآآآا الحوسآآآآبة
االفتراضية بشآكل مكثآف والتآي تعآد حجآر األسآاس فآي بنيآان
نةآم الحوسآبة ،حيآث يسآاعد ذلآك علآى تآوفير الطاقآة والتكلفآآة
والمسآاحة فآي مراكآز البيانآاتOgan , et. al., 2013: ( .
 . )101-103وقآآد عآآرف هآآتا المفهآآوم فآآي السآآاب بآآاألجهزة
كخدمآآة ،رآآم تطآآور تآآدريجيا لآآى مفهآآوم البنيآآة التحتيآآة كخدمآآة
بغآآر وجآآود نةآآرة شآآمولية لجميآآع األجهآآزة التآآي تعمآآل فآآي
البنية التحتية لتكنولوجيآا المعلومآات ،وقآد وصآفت ألول مآرة
فآآآآآي عآآآآآام( )1006كمفهآآآآآوم السآآآآآتئجار ثجهآآآآآزة تكنولوجيآآآآآا
المعلومآآات ،ثو مركآآز بيانآآات بأكملآآه كخدمآآة اشآآتراك والتآآي
يمكت ثن تتغير بالزيآادة والنقصآان لمقابلآة المتطلبآات الخاصآة
بالمستفيد.)Ogan ,et.al., 2013: 101-103( .
 .1المنصة كخدمة  :يستهدف هتا المستو مت معمارية الحوسآبة
السآآحابية مطآآوري البآآرامج بشآآكل آآاص ،حيآآث يآآتم بموج آ
هتك الخدمة توفير بيئة االستضآافة لتطبيقآات المسآتفيد ،ويمكآت
للمسآآآآتفيد ثن يآآآآتحكم بالتطبيقآآآآات التآآآآي تعمآآآآل عليهآآآآا بيئآآآآة
االستضافة ،ولكت لي له عالقة بإدارة البنية التحتية األساسية
للسحابة ،ثو التحكم فيها بما في ذلآك الشآبكة والخآوادم وثنةمآة
التشغيل والتخزيت(.)Jaatmaa , Jaakko ,2010:13-15

دمات الحوسبة السحابية

آدمات قياسآية عآت
ومت ناحيآة ث آر تقآوم هآتك الخدمآة بعآر
بعآآد .تمكآآت المطآآوريت مآآت اللهآآا ببنآآا التطبيقآآات علآآى البنيآآة
السآآآحابية دون الحاجآآآة الآآآى تثبيآآآت هآآآتك األدوات علآآآى ثجهآآآزتهم
الشخصآآآية ،حيآآآآث تتآآآألف بشآآآآكل ثساسآآآآي مآآآت بآآآآرامج وسآآآآيطة
وتحآآآآديثات وثدوات يحتاجهآآآآا المطآآآآوريت فآآآآي تحآآآآديث تطبيآآآآ
البرمجيات ،وترجع طبيعة عمل منصة الحوسبة السآحابية كخدمآة
مت منطل ثن منصة السآحابة تعآد للمسآتخدم بمثابآة نةآام تشآغيل،
بيئة مبرمجة ،قاعدة بيانات يمكت للمستخدم التعامآل معهآا دون ثي
تكلفآآآة ،ثو تعاقآآآد مرتبطآآآة بشآآآرا مكونآآآات ماديآآآة ،ثو برمجيآآآة.
()Jaatmaa , Jaakko,2010:13-15
 .3البرمجيآآات كخدمآآة  :يسآآتند هآآتا المسآآتو لآآى فكآآرة تزويآآد
المسآآتفيد بإمكانيآآة اسآآتخدام التطبيقآآات التآآي تعمآآل علآآى البنيآآة
التحتية لمزودة الخدمة ،والتي يمكت الوصول ليها مآت جهآاز
المسآتفيد بمعنآآى ثن يقآوم مآآزود الخدمآة باستضآآافة التطبيقآآات،
و دارتهآآآآا وتحآآآآديثها ومآآآآا علآآآآى المسآآآآتخدم سآآآآو االتصآآآآال
بالسآآحابة واسآآتخدامها باعتبارهآآا طبقآآة مآآت طبقآآات الحوسآآبة
السآآحابية ،وتتمثآآل الخآآدمات التآآي تهآآم المسآآتخدم النهآآائي مثآآل
ثنةمآآآة البريآآآد اإللكترونآآآي وتطبيقآآآات دارة عالقآآآات العميآآآل
وثنةمآآة تيسآآير العمآآل وهآآي مجموعآآة تطبيقآآات تعمآآل لآآف
جدار نار في الحوسبة السحابيةUtpal Jyoti &Majidul ( .
.),2013: 1-5
وتتآيح الشآركات المانحآة للحوسآبة السآحابية تشآغيل مجموعآة
مت البرامج المتنوعة عبر ادم السحابة ،وهآتك البآرامج ال يحتآا
المسآآتخدم الآآى شآآرائها ،ثو تنصآآيبها عبآآر الجهآآاز الخآآاص بآآه وال
يحتا الى ثعادة تهيئتها حيث المالك للسحابة هو المسئول عت كل
هآآتك العمليآآات ،وتعمآآل البآآرامج بشآآكل واحآآد عبآآر كآآل األجهآآزة
متنوعآآة الخصآآائص والمواصآآفات ،والتآآي تعآآد بمثابآآة حاسآآبات
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افتراضآآآآآية تعمآآآآآل علآآآآآى تشآآآآآغيل البآآآآآرامجUtpal Jyoti & ( .
) Majidul ,2013: 1-5
.4

.5

.6

و.

دور الحوسبة السحابية في فآه تكلفآة التشآغيل :يعتبآر مآت
االهتمامآآات األولآآي فآآي بنآآا نةآآم الحوسآآبة السآآحابية ،التآآي
يمكآآت ثن تتكيآآف مآآع تغيآآر سآآلوك المسآآتهلك وتقليآآل تكآآاليف
التشغيل وبنا وصآيانة البنيآة التحتيآة .وتتميآز هآتك لتكنولوجيآا
فآي هآتا المجآال بآاالتيMarc & et al.,2013; Noa ( :
.),2014
الآآآدفع علآآآى قآآآدر االسآآآتخدام :ويتعلآآآ ذلآآآك بجآآآودة ونوعيآآآة
الخدمات ،وتعتبر مت الدوافع االقتصادية الرئيسية لالنتقال الى
الحوسآبة السآحابية التغييآر الهيكلآآي فآي مجآال األعمآال ،حيآآث
تقآآآدم الحوسآآآبة السآآآحابية الحلآآآول الالزمآآآة لتمكآآآيت الشآآآركات
الصغيرة والمتوسطة مت تطوير الحلول المبتكرة واعتمادها.
التركيآآز علآآى العمآآل :ويعتبآآر ضآآروريا بشآآكل آآاص لكآآل
الشآآركات  ،التآآي ترغ آ فآآي بيآآع آآدماتها بسآآرعة وسآآهولة ،
بآآدون تآآأ ير نآآاتج عآآت اكتسآآاب و نشآآا و دارة البنيآآة التحتيآآة
االلكترونيآآآة ،وباسآآآتخدام الحوسآآآبة السآآآحابية يصآآآبح مآآآالكو
اإلعمال ثكثر تركيزا على مهمآتهم األساسآية بآدال مآت محاولآة
معالجة و دارة تكنولوجيا المعلومات.
تحويل النفقآات الرثسآمالية الآى تشآغيلية :وتعتبآر سآمة ضآمنية
يتم مت اللها تحويآل النفقآات الرثسآمالية الالزمآة لبنآا البنيآة
التحتيآآآة المحليآآآة الآآآى نفقآآآات تشآآآغيلية مآآآت آآآالل االسآآآتعانة
بمصآآادر ارجيآآة المآآوارد الحاسآآوبية للآآنةم السآآحابية حس آ
الطلآ  ،وقابليتهآا للتطآوير ،وبالتآالي ثصآبح التوسآع للشآركات
ثمر سهل غير مكلف يحد مآت لالسآتثمار فآي معآدات و آوادم
جديدة ،وهتك ميزة ثيضا تص في صالح الشركات حيث توفر
هتك االلكترونيا الحلول للشركات الكبيرة.

ويخلآآص الباحآآث ممآآا سآآب علآآى بيآآان مآآد قآآدرة تكنولوجيآآا
الحوسبة السحابية على تخفيه تكآاليف البنيآة التحتيآة لتكنولوجيآا
المعلومآآات ،والتآآي تعتبآآر األسآآاس الفعآآال فآآي فآآه كثيآآر مآآت
تكاليف التشغيل السيما في المنشتت الصناعية.

أوالا :الهدف من الدراسة التطبيقية
تهدف هتك الدراسة التطبيقية لى تقديم الآدليل العملآي علآى ثن
التعهيد االلكتروني يؤدي لي فه تكلفآة التشآغيل فآي الشآركات
الصناعية العراقية بالتطبي على الشركة المبحورة.
ثانيا ا :التعريف بالشركة المبحوثة
تعد الشركة العامة للصناعات الكهربائيآة وااللكترونيآة احآد
شركات تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن – القطآا الهندسآي–
وتختص بتصنيع مختلف ثنوا السآلع واألجهآزة الكهربائيآة ،ولقآد
تأسسآآآت اسآآآتنادا لآآآى قآآآرار مجلآآآ دارة الشآآآركة االقتصآآآادية
بالجلسة  45بتاريخ  2965/8/27عام  ،2965وارتبطت بآوزارة
الصآآناعة العراقيآآة بموجآآ قآآرار مجلآآ الآآوزرا ( )360لعآآام
 1025استنادا لى قانون الشركات العامة رقم  11لسنة .2997
ثالثا  :عرض بيانات الدراسة التطبيقية
يرتكآآز البحآآث علآآى تحليآآل بيانآآات تكآآاليف التشآآغيل الخاصآآة
بأحآآد منتجآآات الشآآركة دون غيآآرك وهآآو منآآتج السآآخان الكهربآآائي
سآآعه  210لتآآر ،ومآآت آآالل دفآآاتر الشآآركة يآآتم عآآر البيانآآات
المحاسبية اآلتية :
.2

ث.



االطار العملي
القسم األول  :طآآار ونهآآج الدراسآآة التطبيقيآآة :الغآآر مآآت هآآتا
القسم تقديم طار ومنهج الدراسآة التطبيقيآة ،مآت حيآث تنآاول بيئآة
الدراسآآة ،ومجتمآآع وعينآآة البحآآث بوصآآف الحالآآة محآآل الدراسآآة
و عطا نبتك عت الشركة المبحورآة ،وكآتلك بيآان البيانآات األوليآة
للدراسة والمستخرجة مت دفاتر الشآركة ،وبالتآالي يآتم تنآاول هآتا
اإلطار مت الل ما يلي :

-

-

طبيعة نةام المعلومات واإلنتا الحالي  :مت آالل المقآابالت
الشخصآآية ،واالطآآال علآآى اإلنتآآا ومراقبتآآه ،ووفقآآا للبيانآآات
التي تم الحصول عليها مت الشركة المبحورة يتم استخالص ما
يلي :
تخطيط االحتياجآات مآت المآواد :تسآتخدم الشآركة نةآام يآرتبط
بالحاس اآللي يقآوم بعمليآة التخطآيط والسآيطرة علآى اإلنتآا
والمخآآزون ،ذ يقآآوم بجدولآآة نةآآام اإلنتآآا والتشآآغيل الرئيسآآي
وكتلك التركيبة الفنيآة للمنآتج ،وكآتا ضآبط سآجالت المخآزون
لحساب الطل على األجآزا والمآواد األوليآة ،وتحديآد ثوقآات
الطل  ،ومواعيد التسليم ،ويشتمل هتا النةام علآى المآد الت
اآلتية :
جدولآآآة اإلنتآآآا الرئيسآآآية :تشآآآكل المآآآد ل الرئيسآآآي للشآآآركة
المبحورآآآة لتخطآآآيط االحتياجآآآات مآآآت المآآآواد وتوضآآآح كميآآآة
الفقرات النهائية المآراد نتاجهآا مآت آالل فتآرة زمنيآة محآددة
وتمثل الكميات الواردة في جدولة اإلنتا الرئيسية ما يلي:
كميات لإلنتا السوقي :حيث ثن اإلنتا لي بالضرورة لتلبية
الطل آ ذ ثن القآآرارات االسآآتراتيجية تتخآآت بآآد مآآت مرحلآآة
تخطيط اإلنتا وصوال لى جدولة اإلنتا الرئيسية.
كميآآآات نتآآآا مخآآآتلط بآآآيت نتآآآا للسآآآوق وطلبيآآآات الزبآآآون
وتتكآآون الكميآآات مآآت مآآزيج مآآت طلبآآات الزبآآائت ،وتنبآآؤات
الطل السآوقي فآي بعآه األحيآان عنآد القيآام بجدولآة اإلنتآا
الرئيسية بشكل مؤكد ،ولكت الآبعه اآل آر مآت هآتك الكميآات
يتم التنبؤ بها.
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 كميآآات مآآا يج آ انتاجآآه  :ولآآي مآآا يمكآآت نتاجآآه الن جدولآآةاإلنتآآا الرئيسآآية مشآآتقة مآآت طآآة اإلنتآآا اإلجماليآآة ،وربمآآا
تكون احتياجاتها قابلة للتنفيت ،وتسآتخدم الشآركة المبحورآة ثحآد
ثنةمآآآة المحاكآآآاة االلكترونيآآآة للتحقآآآ مآآآت ثن جدولآآآة اإلنتآآآا
الرئيسآآية ممكنآآة ،ثو للتأكآآد مآآت ثنآآه يمكآآت االنتهآآا مآآت طل آ
معيت في تاريخ محدد قبل عطا تصريح للزبون.
 ملف قائمة المواد واحتياجات اإلنتا  :هآي قائمآة تحتآوي علآى
المعلومآآات التآآآي تخآآآص المآآآواد وثجآآآزا المنآآآتج والتجمعآآآات

الفرعية والمكونات التي تستعمل في نتآا المنآتج النهآائي مآت
السخان ،كما ثنها عبارة عآت ملآف يحتآوي علآى وصآف كامآل
للمنتج النهائي ،وكتلك تحتوي هتك القائمة علآى تسلسآل المنآتج
الآآتي تآآم نشآآاؤك ،ويسآآمى قائمآآة المآآواد بملآآف التركيبيآآة الفنيآآة
للمنتج ،ثو شجرة المنتج.
ومت الل سجالت الشركة المبحورة يبيت الجدول التالي رقآم
( )2شجرة المواد واالحتياجات كمد الت المآواد األوليآة بالنسآبة
لمنتج الشركة مت السخان الكهربي سعة  210لتر.

جدول رقم ( )2تكلفة المواد والتكوينات المستخدمة في نتا السخان
المادة والمكونات

الوحدة

المواد

سعر مفرد

سعر جمالي

هيتر سخان كهربي

عدد

1

15612

15612

عالمة سخان

عدد

1

50

50

مسمار تونك

عدد

11

100

1100

صوف صخري

متر

1.45

3500

5075

تفلون

متر

2

82.5

165

بوري  4/3ثنج

متر

0.3

3300

990

بوشة  4/3انج

عدد

2

418

836

بوشة هليتر

عدد

1

1100

1100

بليت  1500×2000 × 2.5لخزان الما

كغم

22.67

1584

35909

بليت  2600× 2050× 2.1للقاعدة

كغم

2.4

4510

10824

بليت  1500×2000× 0.48الخارجي

كغم

7

1375

9625

بالستك polyamide

كغم

0.025

1486.1

37

كيبل رالري

متر

1.5

1937.1

2906

wedding electrode

كغم

0.837

1010.9

846

13×4.2 Screwبرغي

عدد

12

34.1

409

pilot lightمصباح

عدد

1

115.5

115.5

عالمة رو الما

عدد

1

55

55

عالمة د ول الما

عدد

1

55

55

صب

لتر

1

9350

9350
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المادة والمكونات

الوحدة

المواد

سعر مفرد

سعر جمالي

تلويت مخفف اصباغ

لتر

0.5

1311.2

655.6

مواد تجميع السخان

دينار

0

41750

المجمو

بالدينار العراقي

137465.5

 .1ملآآف سآآجالت المخآآزون  :حيآآث تشآآير هآآتك السآآجالت لآآى
المعلومآآات المخزنآآة والتآآي تخآآص كآآل حالآآة وكآآل فقآآرة مآآت
فقرات المنتج وف فتآرة زمنيآة تسآمي بالوحآدة الزمنيآة ،وهآتك
تشآآآمل جمآآآالي االحتياجآآآات والكميآآآات المجآآآدول اسآآآتالمه،
والكمية المخططة المتاحآة ،ويحتآوي ملآف سآجالت المخآزون
علآآى سآآجل لكآآل فقآآرة ليكآآون مسآآيطر عليهآآا مآآت قبآآل نةآآام
تخطيط االحتياجات مت المواد ،اذ يحتوي الجز العلآوي علآى
معلومآآات عآآت المنآآتج ،رقآآم الجآآز  ،واسآآم الجآآز  ،ووصآآفه،
ويتضآآآمت عوامآآآل التخطآآآيط ،فيشآآآمل ثحجآآآام الدفعآآآة ،ووقآآآت
االنتةار ومستويات مخزون األمان.
 .3تكلفآآة المنآآتج مآآت السآآخان الكهربآآي سآآعة  210لتآآر  :حيآآث
تتضمت بنود التكلفة البنود التالية:

ب .تكلفآآة شآآرا المآآواد واالحتياجآآات :وهآآي الدا لآآة فآآي تصآآنيع
وتشغيل المنتج ،وتسآاوي تكلفآة الوحآدة الواحآدة مضآروبة فآي
عدد الوحدات.
 .تكلفة االحتفاظ بالمخزون :وهي التكلفة الناشئة نتيجة االحتفاظ
بالمواد األولية واألجزا  ،والتجمعات الفرعية لفترة معينة في
مخآآازن المآآواد األوليآآة ،ومخآآازن اإلنتآآا تحآآت الصآآنع ،ويآآتم
حسابها كنسبة مئوية مت قيمة النقود بالنسبة للوحدة الزمنية.
د .تكلفة التهيئة والتنصآي  :وتسآمي تكلفآة المآوارد ،وتمثآل تكلفآة
تحويل وتهيئة الماكنات بعد تصنيع كل منتج ،واسآتبدال ثوامآر
الشآآغل ،وبموج آ هآآتك العمليآآة فآآإن الماكينآآة عآآادة مآآا تكآآون
متوقفآآة عآآت العمآآل آآالل عمليآآة التحويآآل والتهيئآآة فضآآال عآآت
تكلفة العمالة الفنية التيت يقومون بتلك العمليآة ،.يشآير الجآدول
التالي رقم ( )1الى وقت نتا عدد ( )2سخان  210لتر.

جدول رقم ( )1الوقت الفعلي إلنتا سخان واحد
جمالي الوقت
المعمل

تنصي /رانية

عمل /رانية

بالثانية

بالدقيقة

وقت
التحويل
بالدقيقة

عدد العامليت

القطع البارد ( القطع +الكب )

129.6

136

265.6

4.42

5

12

الخراطة ( تثقي  +قطع الزوائد)

18

158.2

176.2

2.94

10

9

اللحام العام ( قطع دائري +درفلة )

6

60

66

1.1

17

3

الصباغة

0

36

36

0.6

250

4

لحام السخان

0

2100

2100

35

120

5

التجميع

0

1320

1320

22

0

12

االجمالي

153.6

3810.2

3963.8

66.06

402

45

ومت الل الجدول السآاب يتبآيت ثن نتآا سآخان واحآد سآعة
 210لتآآر يسآآتهلك مآآت الوقآآت ( )66دقيقآآة تشآآمل الوقآآت الخآآاص
بتنصي وعمل عمليات التشكيل للمنتج بعد ضافة المواد فآي ثول
مرحلآآآة ،وهآآآو مآآآا يعآآآادل  2.2سآآآاعة تشآآآغيل فآآآي ظآآآل النةآآآام

االلكترونآآآي الحآآآالي المسآآآتند الآآآى الحاسآآآ اآللآآآي ،وبنآآآا علآآآى
معلومات تخطيط وجدولة اإلنتا في الشركة المبحورة.
ث .ثجور العمالة الفنييت :وتمثل ثجآور تشآكيل المآواد األوليآة الآى
منتج السخان  210لتر ،وكآتلك ثجآور القيآام بالمهآارات الفنيآة
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نتا عدد ( )50سخان  210لتآر مقومآة بالآدينار العراقآي فآي
مدة 7ثيام تشغيل.

الالزمآآة ،حتآآى آآرو المنآآتج التآآام مآآت آآالل العمآآل علآآى
الماكينات وتشغيلها ،ويشير الجدول التالي رقآم ( )3لآي تكلفآة

جدول رقم ( )3التكلفة اإلجمالية إلنتا عدد ( )50سخان استنادا لي مراقبة الحسابات
رقم الحساب

اسم الحساب

مراقبة 5/

مراقبة 6/

مراقبة 8/

سعر جمالي  50سخان

31

األجور

16280

41586.9

32432.7

90300

32

مستلزمات سلعية

2212091.7

862091.76

862091.76

3936275.28

31

مستلزمات دمية

740000

1720000

477000

2937000

376

صيانة ثرام وثجهزة

0

200

200

400

2968372.1

2623878.7

1371724.5

6963975.28

اإلجمالي بالدينار العراقي

وهآآآآتا يمثآآآآل هآآآآامش ربآآآآح يآآآآتم حسآآآآابه بعآآآآد صآآآآم كآآآآل
المصروفات اإلدارية والعمومية ويمكت اإلشارة الى تفصيل هآتك
التكلفة على كل األقسام مت الل ثن نتا طلبية مت ( )50سخان
سعة  210لتر مآت دفآاتر الشآركة يتضآح ،كمآا فآي الجآدول التآالي
رقم ()4

ومت الل تكلفة هتك الطلبية اإلجماليآة يمكآت اسآتخرا تكلفآة
تشغيل و نتا السخان الواحد وهو يسآاوي 50 ÷6963975
 239179.5دينآآآار عراقآآآي ،وبعآآآد معرفآآآة ثسآآآعار بيآآآع السآآآخان
الواحد بسآعر الجملآة مآت آالل بيانآات عآر األسآعار الواضآح
مت الشركة التي يتم مت اللآه اإلعآالن عآت سآعر البيآع يسآاوي(
 240000دينآآآار عراقآآآي ) ،وبالتآآآالي يكآآآون هآآآامش الآآآربح
 710.5 239179.5 -240000دينآآآار عراقآآآي تحقآآآ نسآآآبة
جمالي ربح قدرها ()%0.52
جدول رقم ( )4تكلفة تشغيل طلبيه مت  50سخان
تكلفة المواد

التكاليف الخارجية

األجور

تكلفة اآلالت

تكآآآآآآآآآآآآاليف
ث ري

المجمو

0

0

4342.52

0

0

4342.52

المشتريات

0

0

5543.71

0

0

5543.7

االنتا

4785775

0

23772.3

380

10

4809937.6

النقل اليدوي

0

0

0

0

0

0

مبيعات  /تسوي

0

0

9628.20

0

0

9628.20

الفحص

0

0

0

0

التجميع

2087500

0

3653.26

0

نقل  /رافعة

0

3597.36

10

3607.36

ضمان الجودة

0

6271.01

0

6271.01

هندسة التصنيع

0

6691.36

0

6691.36

البيان
دمة زبائت

0
0

2091153.3
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البيان

التكاليف الخارجية

األجور

تكلفة اآلالت

الصيانة

0

9738.93

0

اعمال المحاسبة

0

5570.95

0

5570.95

نةم المعلومات

0

5055.95

0

5055.95

التصميم الهندسي

0

6434.38

0

6434.38

0

90300

390

اإلجمالي

تكلفة المواد

6873275

ويخلط الجدول الساب بيت تكاليف التشغيل ،وبيت المصآرفات
العمومية واالدارية ،والتي يبيت ثن الشركة تتبآع نةريآة التكآاليف
الكلية ،وهتا ما يراك الباحآث غيآر منطقآي عنآد سآالمة التسآعير ذ
يج فصل التكاليف الثابتة عت التكآاليف المتغيآرة نةآرا لتالشآي

تكآآآآآآآآآآآآاليف المجمو
ث ري
9738.93

10

6963975.3

ثرآر التكلفآة الثابتآة عنآد نتآا كميآات كبيآرة مآت السآخان المآآتكور
نةآآرا لعآآدم ارتباطهآآا بحجآآم اإلنتآآا والجآآدول التآآالي رقآآم ()5
يوضح هامش الربح المتغير قبل صم المصروفات الثابتة.

جدول رقم ( )5حساب هامش الربح الحقيقي إلنتا  50سخان سعة  210لتر
البيان

تكلفة المواد

التكآآآآآآآآآآآآآآآآآاليف
الخارجية

األجور

تكلفة اآلالت

تكآآآآآآآآآاليف
ث ري

المجمو

االنتا

4785775.3

0.0

23772.3

380.0

10.0

4809937.6

النقل اليدوي

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الفحص

0.0

0.0

0.0

0.0

التجميع

2087500.0

0.0

3653.3

0.0

نقل  /رافعة

0.0

3597.4

10.0

3607.4

ضمان الجودة

0.0

6271.0

0.0

6271.0

هندسة التصنيع

0.0

6691.4

0.0

6691.4

التصميم الهندسي

0.0

6434.4

0.0

6434.4

0.0

50419.7

390.0

اإلجمآآآالي بالآآآدينار
العراقي

6873275.3

ومآآآآت هآآآآتا الجآآآآدول يقآآآآوم الباحآآآآث بحسآآآآاب هآآآآامش الآآآآربح
( 75905 6914095 – ) 50×240000دينآآار عراقآآي بنسآآبة
هامش ربح (  )%2.084حيث يتم الآتحف علآي النفقآات اإلداريآة

0.0
0.0

10.0

2091153.3

6924095.0

والعمومية الثابتة والتي تتمثل فآي البنآود التآي يعبآر عنهآا الجآدول
التالي رقم ()6
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جدول رقم ( )6التكاليف الثابتة واإلدارية إلنتا  50سخان سعة  210لتر
البيان

األجور

تكلفة اآلالت

تكاليف ث ري

المجمو

المشتريات

5543.7

0.0

0.0

5543.7

مبيعات  /تسوي

9628.2

0.0

0.0

9628.2

دمة زبائت

4342.53

0.00

0.00

4342.53

الصيانة

9738.93

0.00

0.0

9738.93

ثعمال المحاسبة

5570.96

0.00

0.0

5570.96

نةم المعلومات

5055.96

0.00

0.0

5055.96

اإلجمالي

39880.29

0.00

0.00

39880.29

ويالح الباحآث مآت الجآدول السآاب ثن معةآم هآتك التكآاليف
تتعلآآآآ بنةآآآآام األدا والتسآآآآوي  ،وهآآآآي تمثآآآآل نسآآآآبة قآآآآدرها (
 ) %0.57 6963975.3 / 39880.19مت جمالي التكاليف
الكلية وهي نسبة يراهآا الباحآث مرتفعآة تحتآا لآى عآادة النةآر
في النةام االلكتروني للشركة.
 -2تقآآارير اإلنتآآا ومخرجآآات النةآآام  :حيآآث ثن نةآآام التشآآغيل
يحتوي على العديد مت التقارير والجآداول واإلشآعارات والتآي
تتمثل فيما يلي


شعارات العمل وبد التشغيل.
صدار ثوامر نتا جديدة.
تعديل تاريخ االستحقاق للكميات المجدول استالمها.
تقارير الطاقة المستغلة وغير المستغلة ( العاطلة ).
تخطيط االحتياجات مت الطاقة والعمالة.
تقارير األدا واألعطال.
مالحةآآات الباحآآث علآآآي نةآآام التشآآغيل الحآآآالي :مآآت آآآالل
الجداول السابقة يثبت الباحث اآلتي:

 -2الهآآدر فآآي ضآآبط سآآاعات التشآآغيل :ذا كانآآت ثجآآور عمآآال
التشغيل إلنتا عدد ( )50سآخان مآت آالل الجآدول رقآم ()5
تبل  50429دينآار ،و ذا كآان الوقآت الآالزم السآتخدام سآخان
واحآآد مآآت آآالل جآآدول رقآآم ( )1يبلآآ  2,2سآآاعة لعآآدد 45
عامآآل ،و ذا كانآآت طلبيآآه انجآآاز عآآدد ( ) 50سآآخان تسآآتغرق
وفقا لنةام اإلنتا حس الوقت ( 7ثيام) شغل فإننا نستنتج مآت
ذلك اآلتي:
-

-


-

-



ساعات تشغيل عدد ( )50سخان تساوي  55ساعة عمل.
-

ساعات العمل لكل عامل (  55ساعة تشغيل ÷  45عامآل)
 2.11ساعة لكل عامل ،فآإذا كانآت سآاعات العمآل اليآومي
 8ساعات ،فان التشغيل يتم فآي ( 55سآاعة ×  0.61 8يآوم
عمل ،وبالتالي هناك فاقد في تكلفآة التشآغيل تسآاوي (7يآوم –
 0.61يآآآآآآآآوم  × 6.37اجآآآآآآآآر (45882.1 )7/50429
دينار عراقي.
هناك تحميل اطئ للتكلفآة كمآا هآو واضآح مآت الجآداول 4:6
بفارق تكلفة قدرك  39880.19دينار عراقي للطلبية المتكورة
بدراسة البآدائل السآوقية لآبعه مآد الت اإلنتآا  :حيآث يتبآيت
للباحث اآلتي :
مت جدول رقم ( )2يتبيت ثن سعر الطال السآائل يبلآ (9350
صآآآآب  2322.1+مخفآآآآف )  20662.15دينآآآآار عراقآآآآي،
حيث يمكت استبداله بالطال الباودر الآتي يسآتخدم فآي الصآب
الحراري ذو نوعية ثفضل وثكثآر تجانسآا مآت الطآال السآائل،
وهو يتكلف حس ثسعار السآوق  4850دينآار ،وبآتلك يكآون
التآآوفير  4850- 20662.15دينآآار  5822.15دينآآار لكآآل
سآآخان × عآآدد  190561.5 50دينآآار عراقآآي تآآوفير فآآي
التكلفة الكلية للطلبية.
ثن التكلفآآآة الخاصآآآة بآآآالمواد تشآآآمل تكلفآآآة تخآآآزيت وجدولآآآة
وتخطيط؛ يمكت توفير ما يعادلها علآى سلسآلة القيمآة بعآد ربآط
نةآآام التشآآغيل بآآالمورد والتسآآليم وقآآت الحاجآآة وهآآو مآآا يعآآادل
فه نسبة ال تقل عت  % 20مت تكلفة اإلنتا والتآي تبلآ
 478577.53 %20 × 4785775.3دينآآآآآآآآآار عراقآآآآآآآآآي
للطلبية الواحدة.
مبآآآآررات تعهيآآآآد نةآآآآام التشآآآآغيل واإلنتآآآآا  :وتتمثآآآآل هآآآآتك
المبررات فيما يلي:
فه تكلفة التشغيل.
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-

-

-

فه الزمت الالزم ألدا األعمال.
ضبط الرقابة على مراحل اإلنتا .
عآآادة تصآآميم العمليآآات :يقصآآد بالعمليآآة جملآآة األنشآآطة التآآي
تعآآالج مآآد الت اإلنتآآا حتآآى الحصآآول علآآى المنآآتج النهآآائي،
وتشآآآمل التغييآآآر الآآآوظيفي ،و عآآآادة توزيآآآع المآآآوارد والمهآآآام
والتغيرات.
االبتكار والتجديد  :مت الل تركيز التكاليف في دعم عمليآات
التصآآميم ،وهندسآآة المنآآتج عآآت طريقآآة ترشآآيد التكآآاليف وفقآآا
لسلسلة القيمة اإلنتاجية وحآتف األنشآطة التآي ال تضآيف قيمآة
للمنتج.
اعتماد االلكترونيا المتقدمة والتي ال يمكت شراؤها :مآت آالل
تطوير ثسالي اإلنتا  ،وا تيآار البآدائل اإلنتاجيآة األقآل تكلفآة
للمد الت ،وتطوير ثسالي الحفآ ودعآم األسآلوب السآحابي،
واعتمآآاد شآآبكات االتصآآال الكثيفآآة ،والفعالآآة وتحسآآيت التفاعآآل
بيت العامل ،واآللة وتشكيل قاعدة بيانآات تكآاليف المنآتج بكافآة
المتغيرات والتحديثات.

 تكاليف التعهيد  :وتستخلص مت العر التالي:
 تكلفة التخلص مت النةآام الحآالي :فيمآا يخآص الطلبيآة تسآاوي 5055.96دينار عراقي مت جدول رقم ( )6وهي تكلفة نةآام
المعلومات لطلبية واحدة تشمل عدد  50سخان يتم نتاجها في
ثسبو حس دفاتر الشركة المبحورة.
 تكاليف تأجير شبكة الحوسبة السحابية عت المآدة :حيآث تسآعىالشآآركة لآآى التعهيآآد بنةآآام الشآآبكي الخآآاص بالبنيآآة التحتيآآة
كخدمة ( )iaaSالموفر للبنية المساعدة للحاس اآللآي ،والآتي
تعتبآآر هآآتك الخدمآآة بآآديال مهمآآا بشآآرا الخآآوادم ،والبرمجيآآات
والمسآاحات الخاصآة بمركآز البيانآات ثو معآدات الشآبكة ،فيآتم
التعهيد باالستفادة مت هتك المصادر كخدمة مستقلة تماما ،ويآتم
اسآآتفادة الشآآركة المبحورآآة منهآآا علآآى ثسآآاس مسآآتو المنفعآآة
الحاسوبية وكم المصادر المستخدمة النجاز ثعمال االلكترونيآا
والربط والرقابة ،والجدول التالي رقم ( ،)7يبيت تكلفة التعهيد
بالنسبة لتكلفة ثنةمة الحاسبات.

جدول رقم ( )7تكلفة ثنةمة الحاسبات في تكنولوجيا الحوسبة السحابية
البيان

نةام وندوز

نةام لينك

طل الخدمة القياسية
جهاز صغير

 0.085دوالر في الساعة

 0.21دوالر في الساعة

جهاز كبير

 0.34دوالر في الساعة

 0.48دوالر في الساعة

جهاز ضخم

 0.68دوالر في الساعة

 0.96دوالر في الساعة

الطل بتاكرة عالية
جهاز صغير

 0,50دوالر في الساعة

 0.61دوالر في الساعة

جهاز كبير

 2.1دوالر في الساعة

 2.44دوالر في الساعة

جهاز ضخم

 1.4دوالر في الساعة

 1.88دوالر في الساعة

حاالت ذات وحدات التشغيل العالية
جهاز كبير

 0.27دوالر في الساعة

 0.19دوالر في الساعة

جهاز ضخم

 0.68دوالر في الساعة

2.26دوالر في الساعة

 التعهيآآد بآآالربط الشآآبكي بآآيت األجهآآزة النهايآآات الطرفيآآة مآآعالمورديت والزبائت والشآركة وفروعهآا و دارة مراقبآة اإلنتآا
والجهآآآات الرقابيآآآة :حيآآآث تقآآآآوم الشآآآركة بعمليآآآات التعهيآآآآد
لتطبيقات الحوسآبة السآحابية ،ومنهآا تقآديم البرمجيآات كخدمآة
( ..)SaaSوهآآي طبقآآة مآآت طبقآآات الحوسآآبة السآآحابية ،والتآآي
تهآتم بآأكثر التطبيقآات المتعلقآة بالمسآتخدم النهآائي مثآل ثنةمآة

البريآآد االلكترونآآي وتطبيقآآات عالقآآات الزبآآون مآآع ثصآآحاب
المصآآالح مآآع الشآآركة ،وكآآتلك البرمجيآآات المشآآتركة وثنةمآآة
دارة سير العمآل ،وذلآك علآى اسآتخدام غيآر محآدود وتخآزيت
ممتد لملفات الشركة مقابل عآدد ( )5دوالر آالل الشآهر وفقآا
ألسعار األمازون.
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 التعهيآآد بتكنولوجيآآا التصآآميم وهندسآآة المنآآتج ودراسآآة البآآدائلاإلنتاجية وتطبي تكنولوجيا اإلنتا مت الل قاعآدة معلومآات
تستند الى القياس المقارن لآنف الشآركات مآت آالل التحآالف
االسآتراتيجي :ويآآتم ذلآآك مآآت آالل التعهيآآد بخآآدمات الحوسآآبة
السحابية ،والتي تسمي المنصآة كخدمآة ( ،)PaaSوهآي طبقآة
مت طبقات الحوسبة السحابية تتآألف بشآكل ثساسآي مآت قواعآد
بيانآآات وبآآرامج وسآآيطة وتحآآديث ثدوات للتشآآغيل المناسآآ ،
وتسآآآتفيد الشآآآركة المبحورآآآة مآآآت تحآآآديث تكنولوجيآآآا المنصآآآة
كخدمآآة مآآت البيانآآات االفتراضآآية لترشآآيد تكلفآآة التشآآغيل مآآت
الل المصادر والمعلومات االفتراضية التي توفرهآا شآركات

التحالفات اإلستراتيجية ،والتي يتم االتفاق معها على االسآتفادة
مآآآت عمليآآآات القيآآآاس المقآآآارن مقابآآآل عآآآدد ( )5دوالر آآآالل
الشهر وفقا ألسعار األمازون.
القس الثاني  :ثرر التعهيآد االلكترونآي علآى تكلفآة التشآغيل :ويآتم
تناول ذلك مت الل ما يلي:
ثوال :جآدول التكلفآآة مآآع األ آآت فآي االعتبآآار التعهيآآد االلكترونآآي :
يشآآير الجآآدول التآآالي رقآآم ( )8لآآى حسآآاب تكلفآآة تشآآغيل طلبيآآة
مكونه مت عدد ( )50سخان سعة  210لتر بعد األ ت في االعتبار
عمليات التعهيد االلكتروني

جدول رقم ( )8تكلفة التشغيل بعد األ ت في االعتبار ثعمال التعهيد االلكتروني إلنتا  50سخان سعة  210لتر
البيان

المجمو

اإلجمالي بالدينار العراقي وفقا لدفاتر الشركة المبحورة

6924095.0

يضاف لي التكلفة الحالية ثآلتي

 -2تكلفة التخلص مت النةام القديم

5055.95

 -1تكلفة التعهيد ا االلكتروني بنةام iaaS

200851

 1.88دوالر ×  55ساعة تشغيل ×  2168دينار

 -3تكلفة التعهيد االلكتروني بنةام SssS

25360

 5دوالر ÷  4ثسبو ×  2168دينار

 -4تكلفة التعهيد االلكتروني بنةام PaaS

25360

 5دوالر ÷  4ثسبو ×  2168دينار

جمالي تكاليف المضافة

256626.95

تخصم تكاليف الوفر التي تنتج عت التعهيد االلكتروني
الآآوفر فآآي سآآاعات التشآآغيل نتيجآآة مراقبآآة األعمآآال وضآآبط نةآآام بآآد اإلنتآآا

45881.2
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المجمو

البيان
وانتهائه الكترونيا

الوفر في استخدام النةام االلكتروني في المفاضلة بيت البدائل ومنها اال تيار بيت 290562.5
ثنوا الطال األقل تكلفة واألكثر جودة
ضبط سلسة القيمة والتخلي عت تكلفآة المخآزون واالعتمآاد علآي مراسآلة المآورد 478577.53
مباشرة مت الل النةام االلكتروني المستحدم
جمالي قيمة الخفه قي التكلفة

815021.23

جمالي التكلفة المحسنة إلنتا عدد  50سخان سعة  210لنر

6365700.72

قيمة الوفر نتيجة التعهيد بالنةام االلكتروني

558394.28

رانيا الفروق المحاسبية نتيجة تبني التعهيد االلكتروني :
 -2يتضح ان الفآروق المحاسآبية تسآجل وفآرا قآدرك فآي التكآاليف
الخاصة بالتشغيل إلنتا عآدد  50سآخان مبلآ 972534.36
دينار عراقي.
 -1ثن هآآامش الآآربح المتوقآآع تحقيقآآه يكآآون اآلتآآي (×240000
 50سخان ) –  634100.3 6365700.71دينار عراقي.

 -3نسآآآآبة الآآآآربح بعآآآآد اسآآآآتخدام نةآآآآام التعهيآآآآد االلكترونآآآآي
 %9 7000000/634100.3وهآآي بالمقارنآآة بآآيت بنسآآبة
هامش الآربح قبآل تبنآي نةآام التعهيآد تعآادل (  )%2.084مآت
جدول رقم (.)5
رالثا ا تبار فرو الدراسة :حيث يلخص الباحث نتآائج الدراسآة
في الجدول التالي رقم ()9

جدول رقم ( )9تلخيص نتائج الدراسة قبل وبعد التعهيد االلكتروني
البيان

قبل التعهيد

بعد التعهيد

تكلفة المواد

6873175.3

6204235.3

تكلفة األجور

50429.7

4538.5

تكلفة نةام المعلومات

5055.96

156617

االيراد

7000000

7000000

االرباح

75905

634100

التكاليف الكلية

6914095

6365702

هامش الربح

0.022

0.09
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ومآت آالل السآآاب يآتم التحقآ مآت فآرو
اآلتي :

الدراسآآة علآي النحآآو

ث -التحق مت صحة الفآر األول  :حيآث يآنص علآى ثنآه " ال
يحقآآآ نةآآآام المعلومآآآات الحآآآالي سآآآتراتيجية فآآآه تكآآآاليف
التشآآغيل فآآي الشآآركات الصآآناعية العراقيآآة"  :توضآآح بيانآآات
الجدول الساب ثن نةام المعلومآات الحآالي تبلآ تكاليفآه الكليآة
 6914095دينار عراقآي للطلبيآة المبحورآة ،وهآي تآؤدي الآى
تسآآآعير المنتجآآآات بهآآآامش ربآآآح قآآآدرك  ، %2.2وهآآآتك نسآآآبة
منخفضة بالنس المسآتهدفة وفقآا السآتراتيجيات الصآناعة فآي
البيئة العراقية والحد األدنى مت المخاطر ،وعليه يقبل الفآر
الصآآفري الآآتي يآآنص علآآى انآآه" ال يحقآآ نةآآام المعلومآآات
الحآآآالي سآآآتراتيجية فآآآه تكآآآاليف التشآآآغيل فآآآي الشآآآركات
الصناعية العراقية".
ب -التحق آ مآآت صآآحة الفآآر الثآآاني  :حيآآث يآآنص علآآى " ثن
عمليات التعهيد االلكتروني ال تدعم استراتيجيات فه تكلفآة
التشآآآغيل فآآآي الشآآآركات الصآآآناعية العراقيآآآة"  :فمآآآت آآآالل
الجدول الساب يتبيت ثن تكآاليف التشآغيل بعآد عمليآات التعهيآد
االلكترونآآي بلغآآت  6365702دينآآار عراقآآي بانخفآآا قآآدرك
 558394دينآآار عراقآآي ،ثد الآآى تعةآآيم هآآامش الآآربح الآآى
نسآآآبة  %9لتشآآآغيل الطلبيآآآة المبحورآآآة مآآآت صآآآناعة السآآآخان
الكهربآآي ،وعليآآه يآآرفه الفآآر الصآآفري ،ويقبآآل الفآآر
البديل الآتي يآنص علآى ثن عمليآات التعهيآد االلكترونآي تآدعم
اسآآتراتيجيات فآآه تكلفآآة التشآآغيل فآآي الشآآركات الصآآناعية
العراقية.

الخالصة
ثن الباحث انطل مت مشكلة بحثية مفادهآا حتميآة تبنآي الشآركات
الصناعية في العراق ستراتيجية فه تكلفة التشغيل عت طريآ
التعهيآآد االلكترونآآي لنةآآام المعلومآآات المحاسآآبي؛ الآآتي يسآآتهدف
عملية اإلحالل والتبديل للنةآام الحآالي ،والقيآام باسآتئجار آدمات
الحوسآآبة السآآحابية مآآع الآآتحف علآآي ضآآرورة ث آآت احتياطيآآات
األمآآان ،وسآآبل ثمآآت المعلومآآات؛ حيآآث عمآآد الباحآآث الآآى عآآر
إلطار نةري مفآاهيمي عآت عمليآات التعهيآد بهآتا النةآام ،وتبنآي
دراسة حالآة تطبيقيآة انتهآى مآت اللهآا الآى قبآول الفآر القائآل
بأن عمليات التعهيآد االلكترونآي تآدعم اسآتراتيجيات فآه تكلفآة
التشغيل في الشركات الصناعية العراقية.
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