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... أثر التجارة األلكرتونية يف ختفيض تكاليف

المستخلص
 وأن تحقق أقصى األرباح الممكنة فضال،يكمن هدف الشركات الصناعية في أن يكون أداؤها متميزا
عننن تحقيننق ميننزس تنافلننية واللننخ مننن تننالي تت نني التكنناليف تننالي دورس حينناس المنننت بنند ا مننن البح ن
.والتطوير حتى تقديم تدمات ما بعد البيع
وقد ألنممت تكنولويينا المعمومنات باشنكالما العصنرية المتطنورس فني يعني الشنركات مننال عمند لني
ببعيد تقوم بالشرا والبيع وتقديم التدمات عن طريق تدمة التيارس األلكترونية بمدف تت ي التكاليف إلى
.أدنى حد ممكن
وبعنند تبمننور مشننكمة وهنندف البحنن صننيحت فرضننية البحنن لتتتبننر فنني الشننركة العامننة لصننناعة
 وتوصي البح إلى أن التعماي التيارس األلكترونية يؤدي إلنى تت ني فني تكناليف دورس حيناس،البطاريات
. المنت

. سلسلة القيمة، تكاليف دورة حياة المنتج، التجارة االلكترونية:الكلمات المفتاحية
Abstract
The aim of industrial companies lies in that their performance should be distinguished and
should achieve the highest amount of profits, as well as getting the competitive characteristic
throughout reducing the costs during the product life – cycle starting from searching and
development till the availability of services after sale.
Information technology, in all its modern developed forms ,has helped in making the
companies do different processes like purchasing, selling and introducing services throughout the
electronic trade services, aiming at reducing the costs as much as possible.
Since the problem and aim of the research have been assigned, the research hypothesis has
been made to be tested in the state company for battery industry. It has been concluded that the use
of electronic trade leads to reduce the costs of the product life –cycle.
Key Words: Electronic Commercial, Product Life Cycle Costing, Reduction Costing.
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المقدمة
حصننمت تحيننرات عدينندس ولننريعة فنني تلننعينيات القننرن المنصننرم يننرءا دتننوي متحيننرات
معاصننرس إلننى بيئننة األعمنناي منمننا عالميننة األعمنناي والتطننورات التكنولوييننة الوالننعة فنني طاقننات
التصنيع وتقنيات نظم المعمومات واإلتصاالت والتي بدورها أدت إلى إلحا العديد من المعوقات منن
والع لظمور وتطور التيارس األلكترونية.
مياي
تالي ظمور شبكات اإلنترنت التي أدت إلى إنشا
ٍ
ٍ
وتع ُّد المحالبة عمما ايتماعيا يؤثر ويتاثر بالبيئة التي يعمي بما ،لالا فقند امتندت اثنار التينارس
األلكترونيننة إلننى العدينند مننن مينناالت المحالننبة ومنمننا تت نني التكنناليف تننالي دورس حينناس المنننت
الممتدس من مرحمة البح والتطوير حتى تقديم تدمة الزبون .
ولاللخ يا هالا البح ملمطا الضنو عمنى التينارس األلكترونينة ،وتكناليف دورس حيناس المننت
موضحا أثرها في تت ي هاله التكاليف ،وقد قلءم البح عمى المباح اآلتية:
المبح األوي  :منميية البح وبع الدرالات اللابقة .
المبح الثاني  :المرتكزات النظرية لمتيارس األلكترونية وتكاليف دورس حياس المنت .
المبح الثال  :اليانب العممي .
المبح الرابع  :االلتنتايات والتوصيات .
منهجية البحث ودراسات سابقة
مشكلة البحث
تعاني الشركات الصناعية العراقينة بشنكي عنام ومنمنا الشنركة الصنناعية اعيننة البحن منن
مشننكالت كثيننرس أدت إلننى حنندو فيننوس صننناعية وتنافلننية والننعة بينمننا وبننين الصننناعات األينبيننة
العاممننة فنني مينناي نشنناطما ،وتمثمننت هنناله ال يننوس بارت ننات تكنناليف المنتيننات  ،األمننر الننالي يلننتمزم
البح عن ألاليب تؤدي إلى تت ي التكاليف في كي مرحمة من تكاليف دورس حياس المننت  .وبناللخ
يمكن صياغة مشكمة البح باللؤاي اآلتي :
"هي تلمم التيارس األلكترونية في تت ي تكاليف المنتوج في مرحمة البح والتطوير ،والتصنميم،
واإلنتاج ،والتلويق ،وتدمة الزبون؟" .
أهمية البحث
تكمن أهمية البح من تالي اآلتي:
 -1تلميط الضو عمى م اهيم التيارس األلكترونية وألاليبما ،وأبعادها ،واثارها.
 -2معرفة تكاليف دورس حياس المنت .
 -3تحديد أثر التيارس األلكترونية في تت ي التكاليف .
هدف البحث
يمكن تحديد هدف البح باآلتي:
 -1التعرف عمى تطور م موم وألاليب التيارس األلكترونية .
 -2تحديد ماهية تكاليف دورس حياس المنت .
 -3توضيح دور التيارس األلكترونية بيوانبما المتتم ة في ملاندس تت ي تكاليف المنتوج.
فرضية البحث
يبنى البح عمى فرضية م ادها ويود لبي عديدس لملناندس عممينة تت ني التكناليف .ويمكنن
في ظي م موم الكم ة  /المن عة اعتماد التيارس األلكترونية بيميع ألاليبما فني تت ني تكناليف دورس
حياس المنت .
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عينة البحث
تمثمت عينة البحن بالشنركة العامنة لصنناعة البطارينات ،ألن الشنركة تمننح ضنمانا لمندس 6
أشمر عمى منتياتما  ،األمر الالي يلاعد في تحديد دورس حياس المنت التي تبدأ منن البحن والتطنوير
حتى تدمات ما بعد البيع  .وتم تحديد معمي بابي رقم ا 1و 2وتم اتتيار بيانات عام  2111فيه .
مصادر البحث
لكنني يننتمكن الباحثننان مننن تحقيننق أهننداف الدرالننة فقنند اعتمنندا عمننى ألننموبين ليمننع البيانننات
والمعمومات هما :
 -1الدرالننة النظريننة مننن تننالي اإلعتمنناد عمننى العدينند مننن الكتننب والدرالننات والبحننو العربيننة
واألينبية المتاحة فني المكتبنات وشنبكة اإلنترننت إلغننا الدرالنة الحالينة بالوصنف الت صنيمي
الدقيق لممعمومات .
 -2الدرالة الميدانية من تنالي اإلعتمناد عمنى لنيالت التكناليف ومنوازين المرايعنة لعنام 2111
والوثنائق الرلنمية فنني الشنركة عيننة الدرالننة  ،فضنال عننن المقابمنة منع مننديري األقلنام اآلتيننة
االبح والتطوير ،والتصميم ،ومعمي االنتاج ،و قلم التلويق ،وقلم تدمات ما بعد البيع .
دراسات سابقة
دراسة Glover & Lijiri , 2000
Revenue Accounting in the Age of E-Commerce: Exploring its conceptual and
"Analytical Frameworks

اهتمت الدرالة بمبدأ الكم ة التاريتية الملتعمي في ظني التينارس التقميدينة وأننه أصنبح عنديم
ال يدوى في ظي التيارس األلكترونية .كما ركزت الدرالة عمى مناقشنة اإلطنار الم ناهيمي لممحالنبة
المصمم من قبي ميم معايير المحالبة المالية ا FASBينبا إلى ينب مع تعميمنات هيئنة األوراق
المالينة ا . SECوأوضننحت أن هنناخ ضننع ا فني المحالننبة التقميدينة اليتماشننى منع متطمبننات التينارس
األلكترونيننة ،لنناللخ أوصننت الدرالننة بشننكي ألالنني ا FASBو ا SECبننان عميممننا التماشنني مننع
عصر التيارس األلكترونية ،واللخ بإعادس النظر باإلطار الم اهيمي لممحالبة ومعايير المحالبة .
دراسة Hughes & Glaister , 2001
Electronic Commerce and International Taxation

هدفت الدرالة إلى التعرف عمى م منوم شنركات التينارس الدولينة التني تمنار أعمالمنا عبنر
اإلنترنت ،والوصوي إلنى إلنتراتييية محنددس لحنر فنر الضنرائب عميمنا  .وتوصنمت الدرالنة
إلى عدم ويود ملنتندات حقيقينة مرتبطنة بالعممينات التني تنتم عنن طرينق التينارس األلكترونينة .وقند
أوصت الدرالة بوضع تشريعات قانونية تلاعد عمى إيياد ملنتندات حقيقينة تنرتبط بالعممينات التني
تتم عبر التيارس األلكترونية والعمي عمى وضع الحموي الالزمة لمعالية النزاعات الناشنئة عنن هناله
األعماي .
دراسة القشي 2003
" مدددف فاعليددة نلددل الم لومددات المحاسددب قية فددي تحقي د األمددا والتوكيديددة والموثوةيددة فددي ل د
التجارة اإللكترون قية "
هدفت الدرالة إلى التعرف عمى المشكالت التي توايه أنظمة المعمومات المحالبية في ظني
التتدام التيارس األلكترونية .فمناخ لمبيات ومحددات ُت َع ُّد تطيرس عمنى نظنام المعمومنات المحالنبي
والتنننني تننننؤثر فنننني ك ا تننننه وفاعميتننننه ومنمننننا األمننننان ) safetyواللننننرية ا securityوالتوكيديننننة
ا Assuranceوالموثوقيننة ا ، Reliabilityإال إن عنندم تننوافر البنننود الثالثننة يصننير النظننام المحالننبي
عقيما تماما .
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وقد تمص البح إلى تطوير نظام ينربط بنين نظنام الشنركة المحالنبي وموقعمنا األلكترونني
عمننى شننبكة اإلنترنننت والمك نون مننن عنندس ليالننات وإيننرا ات تننوفر األمننان والتوكيديننة والموثوقيننة
لتعامالت الزبائن مع الشركة وعبر موقعما األلكتروني .
دراسة ال ميري والممتاز 2007
" أثر التجارة األلكترونية على تخطيط أعما المراج ة"
أيريت الدرالة في المممكة العربية اللعودية بمدف التعرف عمى مندى تناثير تتطنيط عممينة
التدقيق بتحنوي الوحندات اإلقتصنادية منن النظنام التقميندي إلنى نظنام التينارس األلكترونينة .وتوصنمت
الدرالننة إلننى أن التيننارس األلكترونيننة تننؤثر فنني بيئننة األعمنناي ،وبالتننالي فنني معننايير التنندقيق نظننرا
لإلرتبناط القننوي بنين العمميننات التيارينة والمحالننبية  ،حين يعتقنند أن لمتينارس األلكترونيننة أثنرا فنني
معايير المحالبة والتدقيق تؤدي إلى تحيير النظم المحالبية الملتعممة .
وأوضننحت الدرالننة أن ألننموب تنندقيق الشننركات التنني تتعامنني بالتيننارس األلكترونيننة لننوف
يتتمف عن األلموب التقميدي ،حي كان عمي التدقيق يبدأ عادس بعند انتمنا اللننة المالينة لمشنركات،
ولكن في ظي ظروف التيارس األلكترونية فقد أصبح من الضروري الميو إلى التدقيق الملتمر .
دراسة الم اضيدي والحديدي 2009
"إسددتخدال التجددارة األلكترونيددة فددي مسدداندة تطبي د فلسددفة  )JITودورهددا فددي تخفدديض
التكلفة "
تناولت الدرالة في طياتما م موم التيارس األلكترونية كاحد الم اهيم الحديثنة التني كاننت نتناج
تقنيننة اإلتصنناالت والشننبكة العنكبوتيننة والتنني أتنننالت نوعننا يدينندا مننن المعننامالت التياريننة غينننر
المنظننورس .كمننا اهتمننت الدرالننة بالمزايننا التنني حققتمننا التيننارس األلكترونيننة فنني المينناي اإلقتصننادي
بالاليبما المتتم ة فيما يتعمق باتتزاي الملافات والوقت واإليرا ات التاصة بالبيع والشرا  ،األمنر
الالي يؤدي إلى تت ي التكاليف .
مايميز هذه الدراسة م الدراسات السابقة :
تتميز هاله الدرالة منن الدرالنات اللنابقة كونمنا اهتمنت بتت ني تكناليف دورس حيناس المننت
عن طريق التيارس األلكترونينة ،إال تلنمم األتينرس بتقميني التكناليف تنالي مرحمنة البحن والتطنوير،
والتصميم ،واالنتاج ،والتلويق ،وتدمة الزبون .
المرتكزات النلرية للتجارة األلكترونية وتكاليف دورة حياة المنتج
أوالا -التجارة األلكترونية
ُت َع ُّد التيارس األلكترونينة واحندس منن التحيينرات اليديندس التني تنم تنداولما لتعبنر عنن العديند منن
األنشننطة المرتبطننة بثننورس تكنولوييننا المعمومننات واالتصنناالت .فالتيننارس األلكترونيننة تعنند إحنندى
األدوات الحديثة التي أفرزتما شبكة اإلتصاالت ا ، Internetورافق ظمورها تحير يوهري في بيئنة
األعماي التاصة بما .
وتيننندر اإلشنننارس إلنننى أن مصنننطمح التينننارس األلكترونينننة ظمنننر ألوي منننرس عنننام  1991فننني
الواليننات المتحنندس األمريكيننة ،حينن إن هننالا المصنننطمح ارتننبط وبشننكي كامنني مننع اتتننرات شنننبكة
اإلنترنت .والبد من التعرف عمى شبكة اإلنترنت أوال قبي التعرف عمى م منوم التينارس األلكترونينة
لقيام البع باليمع بنين م منومي شنبكة اإلنترننت العالمينة والشنبكة العنكبوتينة العالمينة ا. WWW
فشننبكة اإلنترنننت عبننارس عننن شننبكة إتصنناالت عالميننة تننربط بننين ماليننين شننبكات اإلتصنناي وماليننين
أيمزس الكومبيوتر بشتى أشكالما وأنواعما )(Kenneth & Traver, 2001, 109
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اما الشنبكة العنكبوتينة العالمينة ا WWWفإنمنا تعند إحندى التندمات المشنمورس التني توفرهنا
شننبكة اإلنترنننت العالميننة التنني تلنناعد عمننى النندتوي إلننى مميننارات المواقننع المويننودس عمننى الشننبكة
ا. Marakman, 2001, 109
أ ما التيارس األلكترونية فقد عرفنت بانمنا العممينة التني تصنف وتوضنح تقندم وتطنور عممينات
الشرا  ،والبيع ،والتمويي ،وتبادي المنتيات والتندمات و/أو اإلعنالم عنن طرينق شنبكات الكمبينوتر
بما في اللخ اإلنترنت ا. Turban & Viehland , 2004, 3
أما منظمة التيارس العالمية فعرفتما عمى أنما "ميموعة متكاممة منن عممينات التلنويق واإلنتناج
والبيننع والتوزيننع لملننمع والتنندمات واألفكننار بالننتعماي الولننائي األلكترونيننة عبننر شننبكة اإلنترنننت"
انيار . 11 ،2112 ،
أَمننا اعثمننان والعشننماوي 585 ،2112 ،فقنند وضننحا م مننوم التيننارس األلكترونيننة بانمننا كنني
أشكاي التعامالت التيارية التي تنتم ألكترونينا عبنر شنبكات االتصناالت بمنا فني اللنخ التعنامالت بنين
الشركات بعضما ببع وبين الشركات وعمالئما وبين الشركات واإلدارات الحكومية .
ومن اليدير بالالكر أن هناخ فرقا بنين التينارس األلكترونينة واألعمناي األلكترونينة التني تمثني
تحويي العمميات أو األنشطة الرئيلة لألعماي إلى أعماي ينتم تن ينالها منن تنالي النتعماي تكنولويينا
اإلنترنننت  ،ويتضننمن هننالا التحوينني نقنني العمميننات الرئيلننة لألعمنناي مننن لملننمة القيمننة القديمننة إلننى
الديناميكية اليديدس  ...وعمى هالا األلا ُتع ءد األعماي األلكترونية م موما أكثنر شنموال منن التينارس
األلكترونينننة  ،وبكممنننات أتنننرى تمثننني التينننارس األلكترونينننة النننتتدام الولنننائي األلكترونينننة لتن ينننال
المعامالت التيارية االتكريتي والعالق. 131 ،2115 ،
ويت ق الباحثان مع تعريف منظمة التيارس العالمية  ،لكون التيارس األلكترونية ألنموبا تيارينا
يشمي يميع األنشطة بد ا من البح والتطوير حتى تدمات ما بعد البيع من تالي توفير قاعدس منن
األيمزس وشبكات اإلتصاي وتقنيات المعمومات تلاعد الشركة عمى تن يال عممياتما لوا أكاننت لنمعا
أم تدمات أم أفكارا من تالي الينات محكمنة تلنتمدف بالدرينة األلنا تحقينق رضنا الزبنون النالي
يتيلد في نياح الشركة .
ثانيا ا -مزايا وأنماط التجارة األلكترونية
يمكن القوي إن التيارس األلكترونية تعد منن أهنم اتتراعنات العصنر والتني يمكنن منن تاللمنا
تحقيق أرباح لم يكن منن الممكنن تحقيقمنا لنابقا بنالطرائق التقميدينة ،واللنبب يعنود لن اعبند المنادي،
: 261 ،2111
 .1إن التيارس األلكترونية تعد أحد المداتي الرئيلة ألية شركة لزيادس حيمما فني اللنوق ومنن ثنم
زيننادس ميزتمننا التنافلننية وهننالا بنندوره يننؤدي إلننى زيننادس الصننادرات نظننرا لمننا تحققننه التيننارس
األلكترونية من لمولة الوصوي إلى مراكز االلتمالخ الرئيلة  ،فضال عن اللرعة فني إنمنا
الص قات .
 .2إتتصار الدورس التيارية  ،إال ينتم الشنحن وبشنكي مباشنر منن المصننع إلنى الملنتممخ النمنائي،
ممننا يت ن فنني التكنناليف ويتتصننر الوقننت بالنلننبة لممننوردين  ،فضننال عننن تمبيننة إحتيايننات
الزبائن وبشكي لريع الليءما اللنمع الملنممة ألكترونينا كنالميالت والصنحف منع مايرافقنه منن
تت ي األلعار .
 .3تطنننوير األدا التيننناري والتننندمي بمنننا تتطمبنننه التينننارس األلكترونينننة منننن بننننى تحتينننة وتقنينننة
وإلتراتيييات إدارس مالية وتلويقية وإدارس عالقنات وإتصناي بناآلترين تتنيح ال رصنة لتطنوير
أدا الشركات في متتمف الميادين .
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 .1تلاعد التيارس األلكترونية فني فمنم احتياينات الزبنائن وبالتنالي تتنيح تينارات التلنويق أمناممم
وبشكي والنع  ،وهنالا بندوره يحقنق نلنبة رضنا عالينة لندى الزبنائن مقارننة بمنا تتيحنه التينارس
التقميدية  ،عمما أن تزايد عدد الزبائن يقابمه ملاحة أكبر في األلواق لمموردين .
 .5التت ي في التكناليف  ،إال تلنمم التينارس األلكترونينة فني ت ن التكناليف فني الشنركات عنن
طريق اآلتي  :ارضوان11 ،1999 ،
أ .عممية اللنحب فني نظنام إدارس لملنمة التزويند  ،إال تبندأ عممينة اللنحب عنند الحصنوي عمنى
طمب تياري من قبي الملتممخ  ،وهاله العممية تلمح لممنت بالتصنيع والعنر عمنى وفنق
طمب المشتري  ،وهالا يؤدي إلى عدم ويود الحاينة لإلحت ناظ بنالمتزون لطمنب إحتياينات
الزبون .
ويرى الباحثان أن التيارس األلكترونية تطبق نظام اللحب  Pull-Systemإال يعتمد هنالا
النظننام عمننى وصننوي طمننب الزبننون  ،إال اليننتم إنتنناج أي يننز مننن المنننت إال بعنند تحدينند
المواص ات المطموبة من وحدس أو محطة تالية أو عنن طرينق أمنر بينع وارد منن الزبنون ،
األمر الالي يؤدي إلى تقميي المتزون بين محطات التشحيي .
ب .العمي عمى ت ن األيندي العاممنة  ،فحمنوي التينارس األلكترونينة بندال منن التقميدينة عممنت
عمى إلحا ميموعة من الوظائف التي تحتايما الشركات بشكي كبير  ،وكناللخ التني تحتناج
إلى أعداد كبيرس .
ت .تت نني تكنناليف إنشننا ومعاليننة وتوزيننع وح ننظ والننتريات المعمومننات الورقيننة  ،فننتم
اإللننتحنا عننن كنني هنناله بالتكنولوييننا المعموماتيننة المتمثمننة بالتيننارس األلكترونيننة االرفنناعي،
. 112 ،2119
 .تت ننني كم نننة البننننا واإللنننتئيار لمعقنننارات واألثنننا والتيمينننزات  ،فبننندال منننن األثنننا
والعقارات واألراضي وصاالت العنر  ،أصنبح بإمكنان الشنركة عنر يمينع منتياتمنا
بح النظر عن حيمما عن طريق يماز صحير االحالوب متصي بشبكة إنترنت .
وهناك ال ديد م أنماط التجارة األلكترونية ،وم أهمها محمد: )73 ،9002،
)Business – to – Business(B2B
 -1التجارة األلكترونية بي مؤسسات األعما
ي َُعن ُّد هننالا النننمط مننن أكثننر أنننوات التيننارس األلكترونيننة شننيوعا ويطبننق بننين مؤللننات األعمنناي
داتني الدولنة أو منع مؤللنات األعمناي تنارج الدولنة  ،حين ينتم إينرا المعنامالت التيارينة كافنة
ألكترونيا بما في اللخ الوثائق .
 -2التجارة األلكترونية بي مؤسسة األعما والمستهلك
)Business – to – Customer(B2C

تولع هالا النمط بشنكي كبينر منع النتعماي اإلنترننت  ،حين أصنبح هنناخ مايلنمى بنالمراكز
التيارية عمى اإلنترنت  ،وهي تقدم كي أنوات اللمع والتدمات ويتلننى لمملنتممخ النتعرا اللنمع
المتاحننة ولننمولة عمميننة الشننرا  ،ويننتم النندفع بطرائننق متتم ننة منمننا الننتعماي بطاقننة اإلئتمننان أو
الشبكات األلكترونية أو بطرائق أترى .
 -3التجارة األلكترونية بي مؤسسة األعما والحكومة
)Business – to – Government(B2G

بمويب هالا الننمط تبينع الشنركات منتياتمنا أو تقندم تندماتما إلنى المؤللنات الحكومينة ،وال
يقتصر اللخ عمى التعامالت اإليبارية مثي دفع الضنرائب ،ولكنن يشنمي البينع والشنرا إلنى اليمنات
الحكومية .
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 -4التجارة األلكترونية بي المستهلك والحكومة
)Consumer – to – Government(C2G

َبدَأَ هالا الننمط يتطنور ويتولنع فني اآلوننة األتينرس  ،ويتضنمن العديند منن األنشنطة مثني دفنع
فنننواتير المنننا والكمربنننا والمننناتف والوقنننود ألكترونينننا  ،وأي تعنننامالت والتزامنننات بنننين الحكومنننة
والملتممخ Stephen et al., 2007, 261) .
ثالثا ا -عالةة التجارة األلكترونية ب لل المحاسبة
إن يميع الميئات واليمعينات المحالنبية وتندقيق الحلنابات الممتمنة بعمنم المحالنبة قند أولنت
اهتمامننا كبيننرا بالتيننارس األلكترونيننة ،واللننخ مننن منطمننق إن عمميننة البيننع التنني تننتم مننن تننالي موقننع
الشركة مرتبطة بشكي وثينق ومباشنر بنظنام المحالنبة المؤتمنت ،وقند أصنبح حتمينا عمنى المحالنب
والمنندقق اإللمننام بمننالا العمننم اليدينند .فمقنند الكننر ا Albert Marcellaفنني مقالتننه المعنونننة بالتيننارس
األلكترونية في مياي تدقيق تكنولوييا المعمومنات " لقند أحندثت التينارس األلكترونينة تحينرات كبينرس
في عالم التيارس العالمي وفي ابيئنة العممينات التيارينة ،ممنا يعني منن الضنروري أن يمنم كني منن
المحالب والمدقق بتمخ التحيرات وأثره في ممنتمما وعمى األعماي التي يقومون بما وعمنى ظنروف
البيئة القانونية المتعمقة بالممنة" االقشي. 65 ،2113 ،
لقد اهتمت كثينر منن الميئنات المحالنبية العالمينة وكناللخ بعن اليامعنات العريقنة بموضنوت
التيارس األلكترونية ،ويعمت الية الليطرس عمنى العممينات المحالنبية التني تنتم بوالنطتما منن صنمب
إتتصاص عمم المحالبة والتدقيق  ،وعمى رأ تمخ الميئنات معمند المحالنبين القنانونيين األمريكني
ا AICPAالننالي أقننر تملننة مبننادل تنندقيق لمواقننع التيننارس األلكترونيننة لمشننركات فنني مشننروعه
المشننترخ مننع معمنند المحالننبين القننانونيين الكننندي ا ، CICAوكنناللخ أهننتم معمنند التنندقيق الننداتمي
األمريكي ا IIAبموضوت التيارس األلكترونية حي أنشا ميمة دورية بإلنم ميمنة تندقيق تكنولويينا
المعمومننات ،وأتننال يؤهنني منتلننبيه مننن محالننبين ومنندققين بنليننات تنندقيق النننظم المحالننبية المؤتمتننة
والتي تتعامي بالتيارس األلكترونية .اMarcella, 1998, 13
نتمص مما تقدم أن هناخ عالقنة وثيقنة بنين التينارس األلكترونينة والمحالنبة ،إال هنناخ عندد منن
التحيرات التي أحدثتما التينارس األلكترونينة فني بيئنة األعمناي كتننوت قننوات التوزينع ،وتعندد أشنكاي
ولائط البيع وظمور اليات تلديد يديدس .....الخ  .وألن المحالنبة عمنم ينؤثر ويتناثر ببيئنة األعمناي،
فقد أثرت التيارس األلكترونية في عمم المحالبة الليما في مياي تت ي التكاليف تالي دورس حيناس
المنت .
Product – Life – Cycle Costing
راب ا ا -تكاليف دورة حياة المنتج
إن زيادس المنافلة العالمية واالبتكار التكنولويي وزينادس تعقند وتننوت طمبنات الزبنائن أحندثت
تناقصا مؤثرا في دورات حياس المنتيات  ،إال أصنبح عمنر المننت ال يزيند عنن ثنال لننوات ،وهنالا
التحير ولد حاية متزايدس لمعرفة تكاليف كامني دورس حيناس المننت لأللنباب اآلتينة ا Blocher et al.,
2002, 162

 .1ويدت الشركات وفي العديد من الصناعات أن اليز األكبر من تكاليف دورس حياس المننت ينتم
اإللتننزام بمننا ا Committed Costفنني مرحمننة التتطننيط والتصننميم ،أمننا فنني مرحمننة التصنننيع
فتكون التكاليف قد تحققت فعال ا . Incurred Costلاللخ ويدت الشركات أن إدارس الكم نة تنينز
ب اعمية أكبر في مرحمة التتطيط والتصميم ولي في مرحمة الصننع ،وهنالا التوينه اليديند فني
إدارس التكاليف يعي المحالبة اإلدارية تركز أكثر عمى تنوفير معمومنات تتعمنق بالتكناليف التني
يتم اإللتزام بما في مرحمة التتطيط والتصميم من دورس حياس المنت .
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 .2ركزت نظم المحالبة اإلدارية لابقا عمى مرحمة التصنيع فقط ،في حين عاممت تكاليف ما قبني
التصننيع االبحن والتطنوير والتصنميم وتكناليف منا بعند التصننيع االتلنويق والتوزينع وتدمننة
الزبون عمى أنما تكاليف مدس ولي كتكاليف منت  .ونظرا لضتامة تكاليف البح والتطنوير
وتدمات ما بعد البيع في بيئنة أعمناي الينوم  ،أصنبحت الشنركات بحاينة لتحديند تكناليف كامني
دورس حياس المنت لتحديد فيما إالا كانت األربناح المكتلنبة تنالي مرحمنة التصننيع لنوف تحطني
التكاليف المتحققة في مراحي قبي وبعد التصنيع  .اErnst & Young, 2000, 23
 .3تعد معظم النظم المحالبية تقاريرها المتعمقة باألرباح عمنى ألنا مندس بعند مندس Period –by-
 ، Periodوبلبب قصر دورس حياس المنتيات وتداتمما بين المراحي أو المدد المحالنبية اتيمنت
اإلدارس إلى مراقبة أربناح المنتينات تنالي دورس حياتمنا ،لناللخ لينات إلنى تحديند تكناليف دورس
Product byحينناس المنننت ألينني تنلننيب اإليننرادات والتكنناليف عمننى ألننا منننت بعنند منننت
 Productولعدس مدد أو مراحي تقويمية تالي دورس حياس المنت ا. Drury, 2000, 890
إن م موم دورس حياس المنت يشير إلنى "وقنت المننت بند ا منن بننا م منوم المننت فني مرحمنة
البحنن والتطننوير والتصنننميم إلننى مرحمننة النننتتمص منننه" .أمنننا تكنناليف هنناله الننندورس فتشننمي كننني
التضننحيات المرتبطننة بننالمنت تننالي دورس حياتننه بمننا فيمننا تكنناليف ال نتتمص منننه اتكنناليف تحلننين
البيئة ا. Hansen & Mowen et al., 2003, 399-400
أمننا ا Rayburnفقنند مننزج بننين م مننوم الوقننت والكم ننة لنندورس حينناس المنننت  ،ووصن ما بانمننا "
المدس الممتدس من بداية اإلن اق األولي عمى البح والتطوير حتى اإللتعماي النمنائي لممننت منن قبني
الزبون" ا. Rayburn, 1996, 620
وقنند ء
لتننص ا Blocherم مننوم تكنناليف دورس حينناس المنننت بانمننا "تق ندير لمتكنناليف المرتبطننة
بدورس حياس المنت الكمية" ووص ما بالتقنية التي تلاعد عمى تحديد ورقابنة تكم نة المننت تنالي دورس
حياتننه االبحنن والتطننوير ،والتصننميم ،واالنتنناج ،والتلننويق ،والتوزيننع ،وتنندمات مننا بعنند البيننع
ا. Blocher et al., 1999, 145
ويرى الباحثان أن تكاليف دورس حيناس المننت تمثني كافنة التضنحيات المتعمقنة بالمنتينات بند ا
من والدس ال كرس حتى تقديم تندمات منا بعند البينع  ،واللنخ بتيمينع كني تكناليف أنشنطة لملنمة القيمنة
التي ألممت فني تصنميم وتصننيع وتقنديم المننت إلنى الزبنون ،أي بمعننى التكناليف منن النوالدس إلنى
الموت  .والشكي اآلتي يوضح اللخ.
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البحث و التطوير

التصميل
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اإلنتاج

التسويق و
التوزيع

أنشطة ما قبل التصنيع

خدمة
الزبون

أنشطة ما بعد التصنيع
تحديد تكاليف كام دورة حياة المنتج

الشكي 1
تكاليف دورس حياس المنت
Source: Arora, 2006, 682

ومن اليندير بالنالكر إن أنشنطة تكناليف دورس حيناس المننت تتشنابه منع أنشنطة لملنمة القيمنة
التي تتكون من لتة أنشطة رئيلة هي ا. Horngren, et al., 2003, 10
 .1البح ن والتطننوير -:تولينند منتيننات وتنندمات وعمميننات يدينندس عننن طريننق األفكننار والتيننارب
واألبحا .
 .2التصميم -:المندلة والتتطيط الم صي لممنتيات أو العمميات.
 .3اإلنتاج -:الحصوي عمى الموارد وتيميعما والتنليق فيما بينما إلنتاج لمعة أو تقديم تدمة.
 .1التلويق -:تروي وبيع المنتيات أو تقديم التدمات لمزبائن الحاليين أو المتوقعين.
 .5التوزيع -:توصيي المنتيات أو التدمات لمزبائن.
 .6تدمات ما بعد البيع -:توفير تدمات الدعم والملاعدس لمزبون بعد اتمام عممية البيع.
وتمر المنتيات من منظور اللوق فني دورس حياتمنا بناربع مراحني هني (Morse et al., 2003,
)376

 -1البداية
وفي هاله المرحمة تكنون المبيعنات منت ضنة عنندما يقندم المننت لملنوق ألوي منرس ،وعنادس منا
يكون لعر بيعه مرت عا .
 -2النمو Growth
وفي هاله المرحمة تنزداد المبيعنا ت وتكنون أربناح بينع المننت مقبولنة ،ومنن الطبيعني أن تبقنى
ألعار البيع مرت عة بلبب إقباي الزبائن عمى شرا المنت مع غياب المنتيات المنافلة.
 -3النضج Maturity
وفي هاله المرحمنة يلنتقر ملنتوى المبيعنات بلنبب زينادس حندس المنافلنة وتزايند الضنحط عمنى
ألعار البيع ،وقد يكون من الضروري تت ي بع األلعار .
Decline
 -4االضمحال
وفني هناله المرحمنة تتراينع مبيعنات المننت بلننبب التقنادم ،وهنالا يتطمنب منن الشنركة أن تقننوم
بتت ي ألعار بيع هالا المنت .
وتيدر اإلشارس إلى أن التكاليف ء
توزت عمى طوي دورس حياس المنت لكني تحندد فيمنا إالا كنان
الربح المتحقق في أثنا مرحمنة التصننيع لنوف يحطني الكمنف المتحققنة فني أثننا المراحني امنا قبني
التصنيع ،والتصنيع ،وما بعد مرحمة التصنيع ا. Drury, 2000, 890
Start Up
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%100
مرحلة خدمات ما ب د البيع

الكلف الملتزم بها

%80
مرحلة صنع المنتج والبيع

%60
%40
مرحلة تخطيط وتصميل المنتج

الكلف الالحقة

%20

النسبة المئوية للتكاليف الملتزم بها أو المتحققة

وقد حدد ا Kaplan & Atkinsony, 1998, 236ثالثة أهداف لتكاليف دورس حياس المنت هي:
 .1تلنناعد عمننى تشننتيص تكنناليف التتطننيط والتحمينني فنني أثنننا مرحمننة تصننميم المنننت والعمميننة
لمليطرس عمى إدارس التكاليف في هاله المرحمة .
عمي ما لتت ي أو إزالة تمخ الكمف .
 .2تشتص أهمية كمف المنت البيئية وتح ز عمى
ٍ
 .3تحدينند فيمننا إالا كانننت األربنناح المتحققننة فنني أثنننا عمميننة التصنننيع لننتحطي تكنناليف األنشننطة
المضي ة لمقيمة ابد ا من البح والتطوير حتى تدمات ما بعد البيع .
ويوضننح الشننكي  2النننمط المثننالي لمكمننف الممتننزم بمننا والكمننف المتحققننة فنني المراحنني الثالثننة
لدورس حياس المنت امرحمة التتطيط والتصميم ،ومرحمة التصنيع والبيع ،ومرحمة التدمة والنتتمص
مننن المنتننوج  .إال إن نلننبة التكنناليف الممتننزم بمننا فنني مرحمننة التتطننيط والتصننميم بننين ا%80 -0
والتكاليف المتحققة فعال في هناله المرحمنة تكنون نلنبتما ا ، %20 -0أمنا فني مرحمنة تصننيع المننت
وبيعه فتكون نلبة التكاليف الممتزم بما مابين ا %100-80والتكاليف المتحققة تكون بنلبة ا60 -20
 %أما في مرحمة مابعد البيع والتتمص ،فتكنون التكناليف الممتنزم بمنا قند تحققنت بنلنبة ا، %100
أما التكاليف المتحققة فتكون ما بين ا %100 -60االملعودي. 93 ،2118 ،

مراحل دورة حياة المنتج

الشكي 2
النمط المثالي لمكمف الممتزم بما والكمف المتحققة في المراحي الثال لدورس حياس المنت
Source: Drury, 2000, 891.

ويتضح من الشكي اللابق أن التكاليف تتوزت في مراحي دورس حياس المنت كافة ،األمر الالي
يتطمننب تت نني هنناله التكنناليف تننالي دورس حينناس المنننت ف ني مراحنني االبدايننة ،والنمننو ،والنضننوج،
واالضننمحالي  .وتننؤدي التيننارس األلكترونيننة دورا هامننا فنني تت نني تكنناليف مراحنني دورس حينناس
المنت  ،وهالا ما ليتم توضيحه في اليانب العممي .

أثر التجارة األلكرتونية يف ختفيض تكاليف ...
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الجانب ال ملي
أوالا -خلفية عامة ع الشركة ال امة لصناعة البطاريات
أُنشِ ئت الشركة العامة لصناعة البطاريات في عام  1975بعد انندماج الشنركة العامنة لصنناعة
البطاريات اليافة مع الشركة العامة لصناعة البطاريات اللائمة  ،وتضم الشركة أربعة معامي هي:
 .1م م النور إلنتاج البطاريات الجافة – موةع أبي غريب – بغداد
يتنتص المعمني بإنتناج البطارينات اليافنة وبثالثنة أحينام ا R – 20 ،R - 14 ،R - 6باعتمناد
تكنولوييا متطورس مع التعماي مواد أولية عالية اليودس ،وتلتعمي هاله البطاريات ِألغرا تشنحيي
مصابيح اإلنارس واأليمزس الات الحركة امثي لعب األط اي .
 .9م م مسبك إنتاج الرصاص – موةع خا ضاري – بغداد
يتننتص بعمميننات تكلننير وصننمر البطاريننات المعيبننة والملننتممكة وعننزي المننواد الرصاصننية
واألكالننيد والكبريتننات اللننتتالص مننادس الرصنناص ،الننالي يُع ن ءد المصنندر األلالنني لمعممننيا1و2
وتقوم الشركة حاليا بالتيراد كميات من الرصاص.
 .7م م باب رةل – )1موةع الوزيرية – بغداد
 .4م م باب رةل – )9موةع الوزيرية – بغداد
ويتننتص معمنننال بابنني ا1و 2بإنتننناج البطاريننات اللنننائمة الحامضننية الرصاصنننية وبلنننعات
) 55Aو  60Aو  75Aو  90Aو  135Aو  150Aو  ،(180Aوالتنني تلننتعمي لتشننحيي اللننيارات
الصننالون ولننيارات الحمنني ،ولننتتركز الدرالننة الميدانيننة عمننى معممنني بابنني ا1و . 2ومننن الينندير
بالالكر أن صناعة البطاريات تمر بالمراحي اآلتية:
 .1العوازي
.1صناعة المشبكات
 .5الباللتخ
 .2لبخ المشبكات
 .6التيميع النمائي
 .3الشحن والتقطيع
ثانيا ا -أثر التجارة االلكترونية في تخفيض تكاليف دورة حياة المنتج
تطرقنا في المبح الثاني إلى مزاينا التينارس االلكترونينة فني ميناي تت ني التكناليف تنالي
دورس حياس المنت  ،وليوضح اللنخ فني معممني بابني رقنم ا1و ، 2تنالي دورس حيناس المننت بند ا منن
قلم البح والتطوير حتى قلم تدمات ما بعد البيع وعمى النحو اآلتي:
 .1ةسل البحث والتطوير
يمننتم هننالا القلننم بتحلننين يننودس البطاريننات عننن طريننق إيننرا البحننو والننندوات التنني تننتم
بالتعاون مع اليامعة التكنولويية  ،فضال عن معالية المشكالت التي تحد في أثنا عممينة تصننيع
البطاريات بلبب ردا س المواد األولية وقدم المكائن الملتعممة في االنتاج.
وتينندر اإلشننارس إلننى أن الشننركة ونتييننة لقمننة الطمننب عمننى منتياتمننا بلننبب إغننراق اللننوق
المحمية بمنتيات ملنتوردس وبالنعار تقني عنن ألنعار بينع الشنركة  .قند اعتمندت مبندأ درالنة حاينة
اللوق من البطاريات ،واللخ من تالي متاطبنة شنركات القطنات العنام والمتنتمط لبينان المواصن ات
المطموبة لمبطارية ليتم تيميزها وفقا لاللخ ،فضال عن تصنيع التزانات التي تكون متصصنة لمنواد
معينة والتي يكون داتمما محم ا بمادس الرصاص .
وبقدر تعمنق األمنر بالتينارس األلكترونينة ،ينرى الباحثنان إن النتعمالما لنيؤدي إلنى تت ني
تدمات األبحا والتيارب كونما مويودس ومتداولة عنن طرينق الشنبكة العنكبوتينة العالمينة ،وبناللخ
فالشركة لوف توافر هاله التدمات التي كان مبمحما تالي عام  2111بمقدار ) * 3220000دينار .
*

تم أتال هالا المبمغ من ميزان المرايعة حي يحمي عمى حلاب ن قات ابحا وتيارب
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 .9ةسل التصميل
يُعننننى بتطنننوير المنتينننات القائمنننة وإدتننناي بعننن التطنننويرات عميمنننا  ،فضنننال عنننن إينننرا
تحويرات في بع أيزا المكائن التاصة بصناعة البطاريات من تالي النتعماي ألنموب المندلنة
العكلية .
ومن تالي المقابمة منع مندير قلنم التصناميم فني الشنركة ،تبنين أن لمتينارس االلكترونينة دورا
كبيرا في تت ي التكاليف تالي مرحمة التصميم ،واللخ منن تنالي االطنالت عمنى أفضني التصناميم
المنشورس والمتعمقة بصناعة البطاريات ،إال إن هناخ درالات في مياي تت ي لمخ لوحة المشنبخ
من  1.8ممم إلنى  1.2ممنم أي بمقندار  0.6ممنم منن دون الملنا بينودس المننت  ،بمعننى إن التت ني
ليكون بمقدار الثم ا  ، 3/1= 1.8 /0.6عمما أن كي بطارينة تحتناج إلنى ا 60مشنبكة لتصننيعما،
ومن تالي تحديد عدد المشبكات المصنعة تالي عام  2011البالحنة ) 154090مشنبكة وتحديند كم نة
المشبكة الواحدس ا1200دينار  ،ليكون مقدار التت ي في قلنم التصنميم بمقندارا 61636000ديننار
ا. 3/1*1200*154090
 .7ةسل االنتاج
يمتم بإنتاج البطاريات بانواعما المتتم ة  ،ويضم ثالثة أنشطة رئيلة تتمثي باإلمداد النداتمي
واالنتاج واإلمداد التاريي .
ويرى الباحثان إن لمتيارس االلكترونية تاثيرا كبينرا فني تت ني تكناليف قلنم االنتناج لكونمنا
تننؤثر فنني التكنناليف الرألنننمالية والتشننحيمية  ،فمننن حينن التكننناليف الرألننمالية فإنمننا تقمنني تكننناليف
المتزون بانواعه ،كونما تعمني عمنى وفنق نظنام االنتناج فني الوقنت المحندد واليندوي اآلتني يوضنح
تكاليف المتزون لعام .2111
اليدوي 1
تكاليف المتزون لعام  2111بالدينار
ت
1
9
7
4

المخزو
متزون تامات ومواد أولية
متزون مواد تعبئة وتحميف ملتممكة
متزون متم ات وملتممكات
متزون االنتاج التام
المجموع

التكاليف بالدينار
2954822
79581
87353
45923922
49045678

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد عمى ميزان المرايعة لمشركة العامة لصناعة البطاريات لعام 9011

ويتضنننح منننن اليننندوي اللنننابق أن التينننارس االلكترونينننة لنننوف تلنننمم فننني تت ننني تكننناليف
المتننزون بانواعننه ،ممننا يننوافر لمشننركة فرصننة اللننتثمار االمننواي غيننر الملننتثمرس فنني حلننابات
المتزون في مياالت عدس .
أما فيما يتعمق بالتكاليف التشحيمية لقلم االنتاج فيمكن توضيحما بالنحو اآلتي:
أ .تخفيض تكاليف الوساطة :االوليط هو اليمة التي تشتري المنواد األولينة لمشنركة  ،فمنن تنالي
التيننارس االلكترونيننة لننيكون هننناخ مينناي أولننع لمشننرا والبيننع وبالتننالي لننوف تمحننى تكنناليف
الولاطة والتي تؤتال نلبة من المواد االولينة المشنتراس المتمثمنة بالرصناص والتني كاننت لعنام
 2011بمقدار  6250000دينار .
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ب .تخفيض تكاليف المناةصات :يتم شرا بع المواد عن طريق المناقصات ،األمر الالي ييعني
قلم العالقات العامة يقوم بنشر اإلعالن فني ثنال صنحف عراقينة االعنالم ،والزمنان ،والمندى
 ،حي إن نشر اإلعالن في كني يريندس يترتنب عمينه مبمنغ ا 75000ديننار فني كني ننوت منن
الصننحف ،ومننن ثننم فنناإلعالن الواحنند عننن المناقصننة لننيكون بكم ننة ) 225000دينننار واللننخ
بموافقننة ديننوان الرقابننة الماليننة  .ولمتيننارس االلكترونيننة دور كبيننر فنني تت نني هنناله التكنناليف،
ومن تالي الريوت إلى تقارير الشؤون التيارية تبين أن عدد المناقصات لعنام  2011بمنغ 33
إعالنا وعميه فمقدار التت ي ليكون  7425000دينار ا 33إعالنا * . 225000
ت .التخفيض في كلف التلدف وهنالا يحند فني أثننا العممينة االنتايينة بلنبب ردا س المنواد األولينة
الملتعممة في االنتاج  ،حين يوضنح اليندوي  2كمنف التمنف بلنبب ردا س المنواد األولينة لعنام
. 2111
اليدوي 2
كمف التمف بلبب ردا س المواد األولية لعام  2011بالدينار
القسل

نوع المنتج

الكمية التالفة

كلفة الوحدة

الكلفة الكلية
بالدينار

المشبكات

مويبD301
مويبD301

500
455

1326
1812

663000
824460

لالبD301

867

2514

2179638

مويبD301

1192

2483

2959736

لالبD301

490

4362

2137380

32623

130492

28805

115220
9009926

اللبخ
التقطيع

الصندوق
البالستك
الحطا
الميموت
المصدر  :إعداد الباحثين باالعتماد عمى تقارير الليطرس النوعية لعام .2111
4
4

ويتضح من اليدوي المالكور ان االعتماد عمى التيارس االلكترونية لنوف يلنمم بتنوفير منواد
بيننودس عاليننة ،ممننا لننيوفر التت نني فنني كمننف االنتنناج  ،وبنناللخ فننإن التيننارس االلكترونيننة تلننمم فنني
تت ي كمف قلم اإلنتاج بمقدار  22684926دينارا ).(9009926+ 7425000 + 6250000
 .4ةسل التسوي
كاننننت الشنننركة العامنننة لصنننناعة البطارينننات قبننني أحننندا  2113هننني الرائننندس فننني صنننناعة
البطاريات اللائمة والمميمنة عمى اللوق المحمية .
وبلبب توافر األنوات المتتم ة من البطاريات الملتوردس من مناشى متتم ة أغرقنت اللنوق
المحمية العراقية  ،فضال عمءا تطرحه من ميزات الينودس ،واللنعر األقني ،والتكنولويينا العالمينة فني
تصميمما وتصني ما حتى اصبحت تشكي تمديدا النتراتيييا ،وبلنبب هناله الظنروف قني الطمنب عمنى
منتيننات الشننركة بلننبب ارت ننات ألننعارها نتييننة ارت ننات تكالي مننا عننن ألننعار المنتيننات االينبيننة
الملتوردس .
ويننرى الباحثننان إن لمتيننارس االلكترونيننة دورا فنني تت نني تكنناليف قلننم التلننويق وبالتحدينند
مصاريف الدعاية واالعالن والتي بمحت تالي عام  2011بمقدار ا 5320000دينار.
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 .5ةسل خدمات ما ب د البيع
تدعم الشركة عينة البح إنتايما ومبيعاتما من البطاريات اللنائمة بلملنمة منن التندمات إلنى
زبائنما متمثمة بمنح ضمان أمدهُ لتة أشمر يتم تاللما التبداي البطاريات العاطمة أللنباب مصننعية،
ويتم اللخ ميانا .
ويتولى قلم الليطرس النوعية فني الشنركة ممنام فحنص واتتبنار ينودس المندتالت والعممينات
والمترينات منن تنالي نقناط فحنص موزعنة عمنى تطنوط االنتناج  ،ومنن اليندير بالنالكر أن ينودس
المواد األولية الداتمة بتصنيع البطارينة لنتؤدي إلنى منتينات بينودس ييندس  ،وبالتنالي تت ني كمنف
الوحدات المعادس تنالي مندس الضنمان ،واآلتني يندوي  3يوضنح كم نة البطارينات المعنادس تنالي مندس
الضمان .
اليدوي 3
كم ة البطاريات المعادس تالي مدس الضمان لعام 2111
ت

حجل البطارية

ال دد

س ر بيع البطارية

الكلفة الكلية
بالدينار

1
2
3
4
5
6

55A
60A
75A
90A
135A
150A

12
10
5
8
7
6

65000
70000
85000
100000
135000
150000

780000
700000
425000
800000
945000
900000

الميموت
المصدر  -:إعداد الباحثين باالعتماد عمى تقارير تدمات ما بعد البيع

4550000

يتضح من اليدوي في أعاله أن يودس المواد األولية المشتراس عن طريق التينارس االلكترونينة
لوف تلمم في تت ي كمف البطاريات المعادس بمقدار  4550000دينار .
وتالصننة القننوي إن التيننارس االلكترونيننة لمننا دور فنني تت نني تكنناليف دورس حينناس المنننت
واليدوي  1يوضح اللخ .
اليدوي 1
أثر التيارس االلكترونية في تت ي تكاليف دورس حياس المنت
ت

القسل

1
البح والتطوير
2
التصميم
3
االنتاج
4
التلويق
5
تدمات ما بعد البيع
الميموت
المصدر :إعداد الباحثين

التكاليف بالدينار
3220000
61636000
22684926
5320000
4550000
97410926

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 .1إن التيارس األلكترونية كتقنية متطورس يدا أثرت في يميع المياالت الممنية بشكي عام وعمى ممنة
المحالبة بشكي تاص الليما في مياي محالبة التكاليف.
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 .2تعنناني الشننركة العامننة لصننناعة البطاريننات مننن قمننة الطمننب عمننى منتياتمننا بلننبب تننوافر األنننوات
المتتم ننة مننن البطاريننات الملننتوردس مننن مناشننس متتم ننة وبالننعار تقنني عننن ألننعار بيننع منتيننات
الشركة .
 .3تبين بان أحد ألباب ارت ات تكاليف البطاريات يعنود إلنى وينود كمينات كبينرس منن التمنف لممنواد
األولية واإلنتاج نصف مصنع والالي يحد في أثنا االنتاج وبعد بيعة افي مدس الضنمان واللنخ
بلبب ردا س المواد األولية الملتعممة في االنتاج فضال عن قدم المكائن.
 .1تلمم التينارس االلكترونينة بتت ني تكناليف دورس حيناس المننت  ،حين بمنغ مقندار التت ني لعنام
 2011بمقدار ا 97410926دينارا .
 .5يتكامنني عمنني التيننارس االلكترونيننة مننع تقنيننة اإلنتنناج فنني الوقننت المحنندد كونممننا يطبقننان ألننموب
اللننحب ا Pullفنني اإلنتنناج ،وبنناللخ لننتوفر التيننارس االلكترونيننة تت يضننا فنني تكنناليف المتننزون
بانواعه والتي بمحت لعام  2011بمقدار ا 49045678دينارا .
التوصيات
 .1ضرورس احتوا المواد الدرالية والليما منادس نظنم المعمومنات المحالنبية عمنى م نردات تاصنة
بالنتتدام ألناليب تقنينات المعمومنات واالتصناالت بصنورس عامنة والتينارس األلكترونينة بصنورس
تاصة ،بمدف تميئة الكادر المحالبي الالي يتم تتريينه منن الكمينات والمعاهند العممينة عمنى كي ينة
فمم طبيعة عمي هاله األلاليب وكاللخ كي ية التعمالما في عمي نظم المعمومات المحالبية.
 .2من أيي تطور وتقدم التينارس اإللكترونينة وإمكانينة تطبيقمنا وازدهارهنا فني بمندنا العزينز العنراق
بشنكي تناص وفني البمندان العربينة بشنكي عنام فنان اللنخ يحتناج إلنى تنوافر متطمبنات وملنتمزمات
ألالية عمى ملتوى مؤللات وشركات األعماي وعمى ملتوى الدولة  ،أي إن اللخ يلنتمزم القينام
بتعديالت عمى النظم اإلدارينة والتنظيمينة وكناللخ عمنى ينودس المنوارد البشنرية وملنتمزمات البُننى
التحتية االرتكازية ،ويلتمزم إعادس النظر في التشريعات التاصة بالبيئة االقتصادية وااللتثمارية .
 .3يتويب عمى الشركات الصناعية العراقية اإللرات في االعتماد عمنى التينارس اإللكترونينة وتميئنة
المالكات البشرية المتتصصة في هالا المياي لإلفادس من الميزات التي تقدمما هاله التقنية لما توافر
من زيادس في حيم المبيعات وتت ي التكناليف وتقمنيص اليمند والوقنت  ،ومنا تحققنه منن تواصني
فاعني منع منظمنات األعمناي والزبنائن وإمكانينة الحصنوي عمنى المعمومنات الحديثنة بالتعناون منع
الشركات العربية واألينبية  ،مما يمكنما من التعرف عمى أفكار يديندس فني ميناي عمممنا وتحلنين
المنتيات وتعزيز قدرتما التنافلية.
 .1التحوي إلى نظام التيارس األلكترونية ييب أن يتم عمى مراحي متطط لما تتطيطا ييدا  ،فال يمكن
االنتقاي كميا وفياس وبلرعة من نظام قديم تقميدي إلى نظام الكتروني حدي مرس واحدس .
 .5ربط التعميم المحالبي في كميات اإلدارس واالقتصاد والمعاهد المتتصصنة بشنكي وثينق منع بنرام
تطبينق التكنولويينا ونظنم المعمومنات الحديثنة ،منن تنالي تندريب طمبنة المحالنبة عمنى تكنولويينا
المعمومنات والتينارس االلكترونينة لحنر مواكبنة عصنر تقنينة المعمومنات والوصنوي إلنى تاهيني
محالبي متقدم ومتطور يتماشنى منع متطمبنات عصنر المعمومنات واالنترننت .وهنالا األمنر يتطمنب
َ
تاهيال مدرليا في المحالبة ليكونوا قادرين عمى القيام بماله المممة.
 .6من الم ضي لمشنركة العامنة لصنناعة البطارينات أن تنتتمص منن تكناليف المتنزون ،ألنمنا تمثني
رأ ماي عاطي ،فضال عن تينب تمف البع منما بلبب لو التزن .
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