
)؟یا خرید اجاره(در یک قراردادبررسی عملکرد تدارکات

کارشناس برنامه ریزي، تحقیق و توسعه ، محمد غیاثی فرد

مقدمه

مزایا و واجارههزینه، داخلیهزینه هايبراساس خرید یا اجارهتصمیم گیري(٢٠٠٠,ISM)مؤسسه مدیریت زنجیره تأمینتعریفبنا به 
در مورد اجارهگیريدر تصمیم. به آن صورت می گیردمربوطو خروجی هاي سود/هزینهتجزیه و تحلیلاستفاده از و با کیفیهر عاملمعایب

یک فایده/هزینهتجزیه و تحلیلبواسطه بایدتدارکات.در نظر گرفته شودو عوامل دیگرنسبیمورد هزینه هايمورد بهارزیابیبایدخریدیا
.تعیین کندقراردادجهت انجام روش مناسب

در نظر گرفته شودی که بایدعوامل-1
،در صورت لزومسایر ذینفعانهمچنین و امور مالیهمراه با ، با این حال، تدارکاتباشداشکال مختلفمی تواندفایده /تجزیه و تحلیل هزینه

عوامل مورد نظر . در نظر بگیرندراهادور ریزموضوعات مربوط بهومدیریت داراییاز جملهتجهیزات،عمر چرخه درگیر درعواملتمام باید
: بشرح زیر هستند

 دورهطیدفعات استفاده ومیگیردمورد استفاده قرار تجهیزاتی کهمدت زمانبرآورد
تجهیزاتساخت وجایگزینگزینه هايعملیاتی ومالیمزایاي
 طی دورهاقساط/هاي کرایهپرداختمجموعبرآورد
قیمت خالص خرید
نصب و راه اندازيهزینه هايحمل و نقل و
خدماتسایر هزینه هايتعمیر و نگهداري و
هزینه سرمایهودسترس بودن منابع مالیدر
پیشرفت هاي تکنولوژیکیبه دلیلتجهیزاتکهنه پذیريپتانسیل

:دندر نظر گرفته شوبایدتجهیزاتدوره استفاده ازبرآوردو پیچیدگی،هزینه،، بسته به نوع، در صورت لزومنیز زیرعواملهمچنین 

خریدهايموجود بودن گزینه
بازار ثانویه تجهیزات
مدت اجارهدر پایانوسایل اسقاطیارزش
 وروديبهرهنرخ
کارکنان داخلیتوسطمی تواند تجهیزاتآیا ، به عنوان مثال، بسیار پیچیدهبراي تجهیزات، به ویژه خدماتو هزینهبودندر دسترس

؟شوندتعمیر،در صورت خریداريیا منابع دیگر



قراردادگزینه هايمقایسه-2
قراردادگزینه هاي در دسترستعیینبراي شناسایی وفایده /تجزیه و تحلیل هزینه.در نظر گرفته شودممکن استچندین گزینهدر این راستا 

:عبارتند ازبه طور کلیو عوامل حائز اهمیت جهت انتخاب هر یک از آنها هااین گزینهکه کمک خواهد کرد

:نقديخرید) الف

مورد استفاده قرار گیردسه سالبیش ازکه برايیتجهیزات
اجاره را نداردو مدیریتردیابی داراییبرايییسیستم هاکارکنان وسازمان
امکان پذیر نیستاجاره هاي بلند مدتبه طوري کهنامشخص استبودجه

:خرید-اجاره) ب

استسه سالبیش ازعمر مفید آنواستقابل توجهتجهیزاتارزش پولی
باشدمی مفید پرداختدر نحوهانعطاف پذیري

:)اجاره(لیزینگ) ج

الزم استصنعتعمرچرخه با توجه بهتجهیزاتتعویض
وجود داردکسب و کاربرايیک نیازبعنوان تکنولوژیکتغییر سریع
یا سازماندهی مجددکوچک سازيتحتيسازمان ها
وجود داردکسب و کاربراينیازبعنوان یک سریع فن آوري هاي جدیدپذیرش
 هاي سرمایه اي مثأل سیاست هاي بودجهبه جاي (وجوه عملیاتیاستفاده ازوپرداختدر نحوهانعطاف پذیريسودمند بودن

)تشویقی دولت 

محاسبات-3

گیرى در مورد خرید یا اجاره یک قلم دارائی، فقط باید آنها را در قالب ارزش فعلى خالص طرح ارزیـابى کـرد؛ زیـرا اگـر آن قلـم      هنگام تصمیمبه
ه اسـتفاده  توان از نرخ بازده داخلى و دوره برگشت سـرمای خصوص نمىدر این. گذارى آن صفر خواهد بوددارائى اجاره شود، میزان خالص سرمایه

توان بر مبناى ارزش فعلى ولى مى. هاى نقدى مثبت مورد توجه قرار خواهند گرفتگذارى صفر است و فقط جریانکرد؛ زیرا مبلغ خالص سرمایه
.خالص، آنها را با هم مقایسه کرد و بر این اساس تصمیم گرفت

باید به خرید -اجاره یا اجارهیک قراردادشما درمورد انتظار آیندهپولیارزش ، خریدگزینه هايولیزینگهزینههنگام مقایسه-ارزش فعلی
مرحله میانیبه عنوان یکمیتواندارزش فعلیمحاسبه. ، تبدیل شودهاهر یک از گزینههزینه هاي واقعیمقایسهارزش پولی فعلی جهت 

.استفاده می شود(NPV)خالصارزش فعلیمحاسبهبراي



هزینه ها و منافعمجموعبراي محاسبهممکن است الزم باشد، خریدگزینه هايهنگام مقایسه هزینه لیزینگ و-ارزش فعلی خالص
.اساسی استچهار مرحلهشاملخالصارزش فعلیتجزیه و تحلیل. در نظر گرفته شودیک پروژهعمربیش از

هر سالدرهاو هزینهسودپیش بینی) الف

نرخ تنزیلتعیین) ب

ارزش خالص فعلیبراي محاسبهمشخصیک فرمولاستفاده از) ج

موجودخالص گزینه هايفعلیارزشمقایسه) د

:رعایت کنندهزینه ها و منافعپیش بینیزیر را بهنگام کلیپنج قانونبایدتحلیلگران

امروزارزش پولیمقداردرسود و هزینهپیش بینی
هایی که از قبل رخ داده و قابل دریافت مجدد نیستندهزینه(ناپذیربرگشت هزینه هايدر نظر نگرفتن(
هزینه هاي فرصتدر نظر گرفتن
نامشخصهزینه هايومنافعبه منظور برآوردمورد انتظارارزشروشازاستفاده
غیر پولیو منافع هزینه هاحذف

گرفتی که باید بصورت کمی در نظر هزینه ها و منافع-1جدول شماره 

لیزینگاجاره-خریدخرید
قیمت تجهیزاتقیمت تجهیزاتقیمت تجهیزات

ارزش نا مشخص تجهیزات در پایان دورهارزش اسقاط تجهیزاتارزش اسقاط تجهیزات
هزینه هاي نگهداريهزینه هاي نگهداريهزینه هاي نگهداري
*هزینه هاي کارکنان*هزینه هاي کارکنان*هزینه هاي کارکنان

**هزینه هاي تدارکات**هزینه هاي تدارکات**هزینه هاي تدارکات

هادور ریزمربوط بههزینه هادور ریزمربوط بههزینه هادور ریزمربوط بههزینه 
دور و دفع، مجددو راه اندازي، نصب تعویضات/تجهیز کردن ها/جابجایی هاتعمیر و نگهداري،، نصب و راه اندازيزمان صرف شده درشاملکارکنانهزینه هاي*

.متفاوت خواهد بوداستلیزینگقرارداددرمسئول تعمیر و نگهداريبسته به کسی کههاهزینهاین .دریزها می باش

، و جهیزاتتمازاد ، خرید و فروش مورد اجارهتجهیزاتردیابی،سفارشات خریدقبال پروسه درکارکنانصرف شده يزمانتدارك و تامینشاملتدارکاتهزینه هاي**
.می باشدغیره

با استفاده از فرمول .می باشدها ضروريمقایسه قیمتجهتدر تجزیه و تحلیل، استفاده از محاسبات ارزش فعلی این است کهتوجهنکته قابل 
.شویممطمئن زمان براي هر سه گزینه باید از یکسان بودن قالبارزش فعلی به عنوان یک راهنما



تعییندرمثالً. گرددمقایسهیکدیگرباانتخابهرارزشومالیاتیمزایايپرداختها،ارزیابیجزئیاتبایدتجهیزاتخریدیااجارهانتخاببراي
اختالفحاصلاگربنابرایناست200دوایناختالفباشد–4383اجارهفعلیارزشخالصو–4183خریدفعلیارزشخالصاگرارزش
.استارزانترکردناجارهباشدمنفیاختالفحاصلاگرواستترارزانخریدباشدمثبت

–4183خریدفعلیارزشخالص

-) –4383( اجارهفعلیارزشخالص

______

200+

)تأمین کننده(فروشندهانتخاب-4
می دو چندان اجارهاهمیت این موضوع در قراردادهايبا این حال،.می باشدیمینتدارك و تأدر هریک گام مهمتأمین کننده مناسبانتخاب

یکدیگر که هر دو طرف، مهم است می باشداشخاص ثالثتاتجهیزاتاز تولید کنندگانلیزینگهايشرکتفعالیت محدودهاز آنجا که .شود
:شوددر نظر گرفتهتأمین کنندهدر هنگام انتخاب یکبایدموارد زیرداقلح.باشندمتعهد پروژهبهورا درك

فروشندهارائه شده توسطتامین مالیگزینه هاي
می باشدحال ارائهی که در تجهیزاتنوع
فروشندهارائه شده توسط)عیب یابیتعمیر و نگهداري،به عنوان مثال(خدمات
کاربرانهدفو یانیازهاي سازمان
اطالعاتدرخواستامکان(RFI)پیشنهاددرخواستیا(RFP) توافق نامه ها و مناقصات طیفروشنده از

قراردادمذاکره-5
در بایدزیر موارد بنابراین .را فراهم می کندتأمین کنندهانتخاب بهترینولیزینگقراردادازجزئیات خاصبررسیفرصتی براي،مذاکرهفرآیند 

:نظر گرفته شود

تاثیر تدارك و تامیندر نحوهدیگري کهمتخصصهر و، خریدتیمحقوقی، مالی،امور ، کاربران نهایی:لشامتیمی اجراییتوسعه
دارد

باشندفروشندهبامذاکرات مستقیمکه مسئولاجراییتیمخاص ازاعضايانتخاب.
شده استدر نظر گرفتهپیشنهادبررسیدر فرآینداجراییتیمنظراتتماماطمینان از اینکه.
استصنعتچرخه عمر استانداردتجهیزات وعمرچرخهاجاره مطابق بامدتطولاطمینان از اینکه.
هزینهاثراتمحاسبهوقراردادجایگزینسناریوهايبررسی
 شده استحل و فصلمی شود،استفادهدر حالاي کهقرارداد اجارهنوعبرايحسابداريمسائلاز اینکهاطمینان.
فروشندگانبا تمامتمدید قراردادو یافسخ اولیهمانندمسائلیپوشش



دوره اجاره در پایانباقیماندهارزشبه عنوان مثال(دوره اجاره در طولتعهداتاطمینان از فهم درست(
 و جایگزینی تغییراتبه عنوان مثال(می باشد، در قرارداد کاربر نهایینیازموردو انواع آن که انعطاف پذیريگیري در مورد تصمیم

مذاکرهو سپس)سطح خدماتکاهش/افزایشجهتییگزینه ها، تجهیزات
 شرایط و ضوابطدقیق بررسیبمنظوراز تأمین کنندگانقرارداد اجارهیک کپی ازدرخواست ارائه

قرارداد اجارهیک مدیریت-6
و در نتیجههاي غیر ضرورياتهامباعثنظارتمناسب وکنترل هاياجرايعدم.دشومدیریتقرارداددر طول دورهبه دقتاجاره بایدقرارداد 
:شوداجاره در نظر گرفتهقراردادمدیریتزیر باید هنگام موارد .خواهد شداجارهقرارداداثربخشیتضعیف

مدت اجاره در طولاجاره قراردادبراي مدیریتمنظمکارکنانتخصیص
قادرگاه شده ’آاجاره شرایطکارکنان ازطوري که ، اجارهپرداختمالی برايطرحهمراه باتجهیزاتچرخه عمرو نظارت برپیگیري

.باشنداز موجر و فروشنده اجارهقراردادوظایفپیگیريبه 
و آن هاعودتهزینه هاي اضافی در هنگام پرداخت جلوگیري از وتجهیزات مشکالت پیگیري بودنموثرجهتیتوسعه روش ،

)سلب مسئولیت فروشنده از قصورات(خطر افزایش اتهامات فروشندهجهت جلوگیري از شناسایی زودهنگام مشکالت بالقوههمچنین
دیگرنتایجوبهبود کارایی، صرفه جویی در هزینهراهکارهايشناساییومورد اجارهتجهیزاتعملکردقابلیتاندازه گیريتوانایی

لیزینگاستراتژيبرطبق
 انتظار قراردادپایان دادن بهدر موردلیزینگشرکتاینکه و تمدید نیستقابل اجاره به صورت خودکارقرارداد از اینکهاطمینان

.نداردراخاصیاطالع رسانیالزامات
 و یا تأمین یکسانفروشندهازتجهیزات جدیدکه آیا، تجهیزاتانتقالمدیریتجهتخوداجاره در مکانقراردادپایانبرايآمادگی

.انتخاب شده استکامال متفاوتتدارك و تامینروشیافروشنده

گیرينتیجه
این راستا را انجام در مناسبهاي تجزیه و تحلیلتمامی باید هنگام تصمیم گیري خرید بهخرید تجهیزات مسئولبه عنوانتدارکات و تأمین 

براي سال قابل اندازه گیريسود یا هزینه هايمنجر بهاین تصمیم گیري .استخرید -اجارهتصمیم گیري هاي مهم؛یکی از تصمیمدهد که
انجامتمایلی به هاسازمانبنابراین، تعیین شودساالنهبصورت بودجهممکن استسازمانعمومیهايبخشدر برخی از.شودميهاي آتی 

.دنندارراهاي عنوان شده در این مقالهتجزیه و تحلیل

بایدتدارکاتویژه مزایا و معایب .درك می کندخود رامحیط فعلیونیازهایک سازمانچگونهکهکننده این است منعکستدارکاتمدیریت
که شود و سازماندهیمدیریت؛تصمیم نهاییکمک بهجهتسود-هزینهتجزیه و تحلیلسپس ، ارزش گذاري وسازمانبا توجه به وضعیت

صورت ات الزمبدون توجهیاضعیفاگرو کارآمد باشدومقرون به صرفهمی تواندلیزینگ، شودانجاممناسبوضعیتدرواگر به درستی
.خواهد بودخرید -اجاره بصورتتدارك و تامینو یانقديخریدازسخت تروگران ترحتی لیزینگمدیریت،پذیرد
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