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 بيدف التوريدأنشطة سالسل تكامل تعزيز لاستخدام الحوسبة السحابية 
 تنافسية الميزة ال دعم 

 1د .سوزي فاروق النقودي
    : المستخمص

  Cloud Computing (CC) يهدد  لبحثدإ ىبدر درلتدث رداسير لتدرمدلم وأدكذل الحدسكل لبثاتدحث لبتدثكحيث
حهددد  دعددم لبأيددز   لبراريدددتالتددل  سكأددلرحكعرحكرهددك لثددد لبرطددارلي لبثديسددث برسواباليددك لبأثياأددكي اراسيرهددك عيددر 

فددب حار ددث  لبأقيدددينسددالإ فتددكي اهددم: لبأثكتددحين حكمريددكر لبثيوددث أددن قكأددي لبحكثسددث اقددد   .أددكيبيأوظلبروكفتدديث 
لعضدددكي هيتدددث لبرددددريس حكبلكأثدددكي لبأ دددريث البأدددررقحين  ا لبأتدددرسأرين لبثدددكبيين  لبمحدددر  لألارلق لبأكبيدددث أدددن ذا  

ارددم   لبحيكوددكي ارثييددل لبورددكت   رفريدد ب SPSSكتددرمدلم حروددكأ  حقكأددي لبحكثسددث ا   لالترق ددكي.بإللكحددث عيددر قكتأددث 
اأثكأدل لررحدكط  Kruskal-wallis التديا  بيراسدد أدن  ددق اسحدكي لبثيودث    Cronbach's Alpha لتديا  لتدرمدلم
Pearson .بدرلتث راسير أأيزلي لبثاتحث لبتثكحيث عير رسكأل تيتيث لبراريد بدعم لبأيز  لبروكفتيث   

أن أراوث اراللد لبمدأكي عير مالدم عير  CC حث لبتثكحيثلبثاتأك ررأرع حه را يي لبحكثسث لن 
أن مالل مفيض رسكبي  لبطي   ارمفيض رسكبي  لبأمزان   لبراريدرسكأل تالتل  عير ليلكحيك  لالورروي يؤسر 

اترعث لبرثكأالي ارطاير لبثالقكي حين لألطرل  لبأمريفث بيتيتيث  اأراوث اتهابث لبا ال بيأثياأكي 
لبثاتحث لبتثكحيث سأك لن   ازيكد  قيأث رسواباليك لبأثياأكي  بيراتع  البقكحييث   الألأن(يندار )لبثأالي البأ

 ( .رتكعد عير رسكأل لبردفقكي لبأكديث  ارسكأل لبردفقكي لبأثياأكريث )لبرحغيييث

 لبأيز  لبروكفتيث . – لبراريدتالتل  -لبثاتحث لبتثكحيث  :الكممات االفتتاحية
Abstract : 

The research aims to study the impact of Cloud Computing (CC) models and forms as 

one of the latest advances in information technology and its impact on supply chain 

integration to support organizations' competitive advantage. The researcher has selected the 

sample community from three categories: A sample of accountants, a sample of current and 

prospective investors and faculty members from Egyptian universities to answer the survey 

list. The researcher used SPSS to dump data and analyze the results, and used the Kronbach's 

's Alpha to check the veracity and consistency of the sample, the Kosal-wals approach and the 

Pearson link operator , Cloud computing features on supply chain integration to support 

competitive advantage. 

The researcher found that the flexibility and presence of cloud computing CC services 

on online servers positively impacts supply chain integration by reducing demand costs, 

reducing inventory costs, flexibility and ease of access to information, fast transaction and 

development of relationships between different parts of the series (customers and suppliers), 

security, expandability, and increasing IT value. Cloud computing also helps integrate 

physical flows, IT flows and IT integration. 

Keywords: Cloud Computing - Supply Chains – Competitive Advantages 
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 اإلطار العام لمدراسة  /1
 البحث:مشكمة مقدمة و  1/1

لبثديد أن لبضغاط لبوكرلث عن ثد  لبأوكفتث لبأثييث البثكبأيث   رالله لبأوظأكي ثكبيك  
 لإلورروي بمدأكي  لبتريعأالسحث لبرطارلي لبرسواباليث الالورحكر  وثا لبأوظأكيررله  ابأاللهث ذبك

 التع لأكعى يالدثيإ  البوأا الالترأرلر امفض لبرسكبي .  لبثأل عير زيكد  لبث ث لبتاقيثاذبك 
 ثيإ لن روكفتيث  أيز  إلعطكي أ در سافضل لبأثياأكي رسواباليك دار عير لبثيأيث لألاتكط حين

 اقدرلي أ كدر عير راسير بهك ابسوهك لبوركت   عير بيراسير فقط لدل  ألرد بيتي لبأثياأكي رسواباليك
 لبذ  لألأر البمكرليث  لبدلمييث لبحيتث فب لبتريثث لبرغيرلي أاللهثكعدهك عير ارتلألمرى   لبأوظأكي

 لبحيترين هكرين عوك ر أمري  ىدرلك يثوب لبذ  لالتررلريلب حكبفسر فاسسر لسسر لالهرأكم عييهك يثرم
 . لثريكلكرهك أع ررأكحب لتررلريليكي حوكي فب أوهك بالترفكد  لبأوحا  قدرلي اسذبك ارثيييهأك 

لترمدلم  ساثد وأكذل Cloud Computing(CC)لبثاتحث لبتثكحيث  أفهام ثديسك   ظهر اقد
بيرثكأل أن مالل ححسكي  ابأالسحث لبرطار الالرلكه لبتريع سسر فثكبيثلرسواباليك لبأثياأكي حطريقث 

مزين عير وقل لبأثكبلث اأتكثث لبر قكتأثحأسكحث رسواباليك  لبثاتحث لبتثكحيث لالورروي  ثيإ رثد
لالورروي  بررثال لبحرلأ  أن أورلكي ىبر مدأكي   عحر كبتثكحثحلبمك ث حكبثكتا  ىبر أك يتأر 

  أأك يتكهم فب ايركح بيأترمدم لبا ال ىبيهك عحر لإلورروي  دان لبثكلث ىبر لأرالك لبأثرفث البمحر 
ير رافير لبرسكبي    ايتكعد عسيفثرلهز  سأحيارر عكبيث لبلرلو  أمكطر حرلي لأل ال أن حرلأ  ا 

 اح فث مك ث لبرسكبي  لبسكحرث.

 لبأوحآي لررحكط لهأيث حرزي  لبحيتيث البرلكريث لبرطارلي أع بيرلكا أن وكثيث لمرى  ا ا 
 البرب ل حثي  لبراريد تالتل أتأر رثي اعأالتهك أارديهك أع لتررلريليث ارثكبفكي حرلسث حثالقكي

ثيإ لن   بألدلي لبأطيا  أوهك لبراريدرأكل عدم رثقيق تيتيث احكبركبب رزليد لث  رثقيدل  لطال السسر 
  اأن  (Rao, & Tobias, 2011)قث حهك يسسل ررثدد فب ضاي سفكي  لضث  ث لبراريدسفكي  تيتيث 

  رغيرلي ارقيحكي فب أرطيحكي لبثأالي لبراريدلبأررحطث حتالتل  لبثالألهوك سكن الحد أن لباقا  عير 
رض رثزيز لبقيأث بيثأيل عود لدور رسيفث أأسوث أن مالل لبرثكان حين لعضكي حغ اأثكابث لثرالتهك 

لبثأالي( البثأل عير روتيق عأييكي ردفق لبأثياأكي لبالرد  -لبأ وثين-)لبأاردين لبراريدتيتيث 
أيز  روكفتيث حهد  رثقيق  لبراريدزلبث لبرثكرض حين لعضكي تيتيث ل  أ كدر لبفكقد ا  الترحثكدلألوحطث ا 
  ثيإ رتثر لبأوظأكي ىبر رأسين لبرسكأل اأزلأوث لبأثياأكي البثأييكي لبأر يث حأراوث وظأكيبيأ

 . تيتيث لبراريد

اهوك فقد ظهري لبثديد أن لبرتكؤالي ثال: سيفيث لالترفكد  أن أزليك لبثاتحث لبتثكحيث بمدأث 
  بأك ررأرع حه أن أزليك  يد؟أهوث لبأثكتحث ؟  اهل يأسن لترمدلم لبثاتحث لبتثكحيث مالل تيتيث لبرار 
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لن يتكعد عير زيكد    أسل لبأراوث البقكحييث بيراتع الألأكن البترعث فب لبث ال عير ردفق لبأثياأكي
 سقث لعضكي تيتيث لبراريد. 

 البحث:أىمية  1/2

  1990فب لالتل عكم رلع لهأيث لبحثإ ىبر لبظهار لبثديإ بأفهام لبثاتحث لبتثكحيث ر
بم يرم رطحيقهك ثرر لآلن فب أ ر  عير  البربلبوأكذل لبثديسث برسواباليك لبأثياأكي   حكعرحكرهك لثد

 .لبرغم أن رطحيقهك عير لبأتراى لبثكبأب فب لبثديد أن لبحيدلن 

لبتثكحث فب لبالقع فب ثيكروك لبياأيث  ثيإ لووك  مدأكي بحثض اذبك عير لبرغم أن لترمدلأوك
 مدأث أسل – لإلورروي –عحر ححسث لبأثياأكي لبدابيث  لبمدأكي أنلبثديد  التع وطكق عير وترمدأهك

  ارطحيقكي Spreadsheetsأن لالل  ارطحيقكي لالل أسل لدلال لبحيكوكي   Gmailلإلبسرراوب  لبحريد
امدأكي أيسراتافي لبأحكحر   ارطحيقكي فييسر بي ار ،  Microsoft Office Web Appsأيسراتافي 

كرسرهك أع لألهل الأل دقكي لب ار لبمك ث حه عير لبمط لبأحكحر اأح إحقكيحلبرب رتأح بيأترفيد 
  Cloud Aggregation  ارلأيع لبتثك  Evernote.com  امدأث  Salesforce.com امدأث

أن أزليك  ام كتص  لبثاتحث لبتثكحيث وه أن لألهأيث لالترفكد  أأك ررأرع حع إاحكبركبب ف
روي  ترعث لبا ال لبر لبأثياأكي  لبقدر  عير أالسحث لبرطار ترعث لبردلال عير لالور )أسل :

عير ( البأراوث  البقكحييث بيراتع لا لبرطار  ارمفيض رسكبي  لبوقل الب يكوث لبرسوابالب البأثياأكرب
سكبفال ل لبزأكويث البأسكويث حين لبدال احين   لبراريد تيتيث لعضكيلبرب رالله  لبأحكسلرمطر 
عث اأاساقيث لبحيكوكي حين لطرل  لبتيتيث  اعدم رالفر طرق تريثث برقييم لدلي اعدم تر   لألعضكي

عير سفكي  افثكبيث  أأك قد يؤسر تيحك   دلريث فب لبراقيي لبأوكت  لعضكي لبتيتيث الرمكذ لبقرلرلي لإل
 .(   اسقث لبثأالي البأاردين  ادعم لبأيز  لبروكفتيث بيأوحآي لبراريدتالتل 

 البحث : ىدف 1/3
لبثاتحث  اوأكذلفب رثديد لسر لبرسكأل حين م كتص بهذل لبحثإ لبرتيتب يرأسل هد  لبحثإ 

أأك يتكعد عير ميق ارثزيز لبأيز  روكفتيث  اذبك أن لبراريد  لبتثكحيث عير رسكأل لوحطث تالتل 
ررأرع حهك لبثاتحث لبتثكحيث أن أراوث اترعث  ارطار فب أركحثث  لبربمالل درلتث لبم كتص 

 البتيكتيث  البرسي  أع رقيحكي لبتاق  لبلغرلفيث لبثداد رقويكي لبرسواباليث لبثديسث  الأكن  ارمطرلب

 

 التالية: الفرعية ىدافألتحاول الباحثة تحقيق االيدف ولتحقيق ذلك 
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 ل: لبرثر  عير لبثاتحث لبتثكحيث حكعرحكرهك لثد لبرطارلي لبرسواباليث لبثديسث أن مالاليدف األول
 ك الحسكبهك ام كت هك اأزليكهك.هأفهاأ

أن أوظار أثكتحب برثقيق لبأيز   لبراريد: رثديد لبأحكسل لبرب رالله لعضكي تالتل اليدف الثاني
 لبروكفتيث.

ث لبراريد بدعم ي: راسير لترمدلم لبثاتحث لبتثكحيث حأك ررأرع حه أن م كتص عير تيتاليدف الثالث
 لبأيز  لبروكفتيث.

 البحث:منيج  1/4

 لبأتح لتيا  عير لبقكتم لالتروحكطب بلالترقرلت لبأوه  عير لالعرأكد رم لبدرلتث لهدل  ثقيقبر
أن وكثيث  لالطكر لبوظر  بأفهام لبثاتحث لبتثكحيث  لبراريد تيتيث رسكأل أاضاع لبرب روكابي بألدحيكي لبأسرحب

 بلأع لألتيا  لبأيدلوب ترمدلمل ىبر حكإلضكفث  بهذل لبحثإ لإلطكر لبوظر  حوكي بغرض أن وكثيث لمرى. 
لبدرلتث  أرغيرلي با   ىث كتيك   هكيييارث لبحثإ  عير عيوث رازيثهك رم لترأكر  لترق كي مالل أن لبحيكوكي
يضكح ارفتيرهك فرضيكرهك  المرحكر لترمدلم  لسر حرثديد ُرتهم لتروركلكي ىبر لبأمريفث بيا ال لبلالو  ال 

 .حهد  دعم لبأيز  لبروكفتيث  ث لبراريدتيتي رسكأللبثاتحث لبتثكحيث عير 

 البحث: طةخ 1/5

 التالية:( إلى المحاور المقدمةتم تقسيم البحث )بخالف  البحث،لتحقيق ىدف 

 لبتكحقث.لبدرلتكي  لألال: لبأثار
 .لبثاتحث لبتثكحيث ادارهك فب دعم لبرطار لبرسوابالب عحر ححسكي لالورروي:  وبلبسك لبأثار
 لبروكفتيث. لبأيز  بدعم لبفثكل لبراريد تالتل ارد لبسكبإ: لبأثار
 . لبروكفتيث لبأيز  بدعم لبراريد تالتل رسكأل عير لبتثكحيث لبثاتحث لترمدلم لسر:  لبرلحع لبأثار
 لبأيدلويث.لبدرلتث  لبمكأس:لبأثار 

 اإلطار النظري /2

 السابقة:الدراسات  2/1

 لبأوظأكي حتالتل لبراريد  ارزليد لهرأكم  لبراريدفب ضاي ثد  لبأوكفتث فيأك حين تالتل 
  فقد  لبراريدلبرب رقكحل لعضكي تالتل  لبأحكسليرغي  عير برثزيز أزليكهك لبروكفتيث   ا لبمك ث حهك ب

أفهام لبثاتحث ثديسك  ظهر اأن وكثيث لمرى لبتكحقث لبرب روكابي هذل لبأاضاع    لبدرلتكيرحكيوي 
البرب ررأرع حكبثديد أن لبم كتص لبرسواباليث سواباليك لبأثياأكي لبتثكحيث حكعرحكرهك لثد رطارلي ر



- 5 - 
 

لبثديسث   افيأك ييب عرض بيدرلتكي لبتكحقث لبرب روكابي سال أوهأك بثرض لمر أك رم لبرا ل ىبيه 
 برثزيز لبأيز  لبروكفتيث .

 الدراسات المتعمقة باالتجاىات الحديثة الستخدام الحوسبة السحابية: 2/1/1

 بعنوان :  ( Novais,  et al ., 2019) دراسة -

"A Systematic Literature Review Of Cloud Computing Use In Supply Chain Integration" 

هدفي لبدرلتث ىبر رثييل لبدرلتكي لبحثسيث لبتكحقث بيثالقث حين لبثاتحث لبتثكحيث ارسكأل 
 .أن أوظار ىدلر  لألعأكل ارسكأل لألدلي  لبراريدتالتل 

ىبر راسيد لالهرأكم لبثكبأب فب هذل لب دد ثيإ رم رقديم لارلق حثسيث أن ِقحل لبدرلتث را يي 
لب ين البااليكي لبأرثد  اآتيك الاراحك  أسل:حكثسين أمريفين فب حيدلن أرثدد  اأرحكعد  لغرلفيك 

 .الألأريسيرين

بدأ   فثكبث لدل   لدل  رسواباليث به CCلبدرلتث ىبر لن لبثاتحث لبتثكحيث  اقد لحكري 
 لبراريدلبحيكوكي  ثيإ لن بديهك ألأاعث أن لآلسكر لاليلكحيث عودأك رترمدم برثتين لبرسكأل فب تيتيث 

  البذ  حداره يدعم لوالع لبأثياأكي   لبأكديث   البأكبيث(أسل: لبثرض لبفثكل برسكأل ردفق لبتيتيث )
بهك راسير سحير عير  CCك لن لبثاتحث لبتثكحيث   سأحريك(لمرى أن لبرسكأل )لبثأييث البرسواباليك ا 

أن ثيإ رسكأل لبثأييكي البوحكط )لبر ويع   لبيالتريكي   لبر أيم / لبرطاير    لبراريدسفكي  تيتيث 
  لبأراوث امفث لبثرسث البرسي  أع لبرغييرلي لبأكبب( ألوه يثتن قكحييث لبراتعلبرسكأل لبرلكر  ا 
 . لبراريدارمطيط تيتيث 

 بعنوان : (Abdurachman, et al, 2019)اسة در  -

"Survey on Threats and Risks in the Cloud Computing Environment " 

لبدرلتث ىبر ىلرلي أتح حكأل عير سكفث لألدحيكي لبرب روكابي لبرهديدلي لا لبثقحكي لبرب روحا  هدفي
ث لبتثكحيث لا أقدأب لبمدأث لا أتريأب فب حيتكي لبثاتحث لبتثكحيث لبرب يأسن لن رترهد  ل  أن لبمدأ

 لبمدأث  اذبك لأال  فب لبثد أن لبأمكطر فب لبحيتث لبتثكحيث فب اقي أحسر قدر لإلأسكن. 

اقد را يي لبدرلتث ىبر ر وي  لبرهديدلي لبرب رالله لبثاتحث لبتثكحيث ىبر لرحثث لوالع اهب 
 : 

ير لبحرلأ   حأك فب ذبك لبأيزلي غير لب كبثث اررأسل فب أثكاالي لبهلام ع تيديدات لمتطبيقات: -
البهلأكي لالفررلضيث. عكد  أك يسان هذل لبهلام لسسر رهديد ل عير اللهث حرألث لبرطحيقكي لبرب 

 رترهد  لبمكدم اهلأكي لبفيراتكي. 
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لث   االاد لضطرلحكي لسوكي وقل لبحيكوكي  اأثكبيحيكوكي: ايرأسل فب رثييل لبتيطث بتيديد البيانات -
لبحيكوكي ححسل غير  ثيح   أأك يسان تح  لبحيكوكي لبفكتد   ايثدإ حثضهك وريلث لترمدلم 

 لبهالر  لبذسيث بيا ال ىبر لبحيكوكي لبتريث. 

 : ررأسل فب فحل / ري  لبحويث لبرثريث حتح  رثدد لإليلكر بيحويث لبرثريث. تيديدات لمبنية التحتية -

  يرأسل فب ضث  لألدلي اأالرد لبتثكحث لبتيتث لالترمدلم عام:تيديدات الخدمات السحابية بشكل  -

 ( بعنوان :2019دراسة )عبد الغفار،  -

في عالقة استخدام خدمات المحاسبة السحابية بتوجو المنظمات نحو التبني  (TAM)توظيف نموذج قبول التكنولوجيا "
 "دراسة تطبيقية -ألعمال المصريةالمستقبمي لتطبيق أعمال وممارسات المراجعة السحابية في بيئة ا

هدفي لبدرلتث ىبر رقديم رؤيث أترقحييث عن قحال رحوب لعأكل اأأكرتكي لبأرللثث لبتثكحيث فب 
حيتث لألعأكل لبأ ريث اعالقث ذبك حمدأكي لبأثكتحث لبتثكحيث لتروكدل  عير راظي  وأاذل قحال 

  لبأدرسث اتهابث لالترمدلم لبأراقثث اذبك فب لبرسواباليك لبذ  يقام عير عكأيين لتكتين اهأك: لبفكتد
 أهوث لبأرللثث.

ارا يي لبدرلتث ىبر لن سل أن لبثالأل لالقر كديث البروظيأيث البرسواباليث اعالأل ىدلر  
لبأمكطر أن لبثالأل لبدلفثث البأؤسر  عير قرلر لترمدلم لبأثكتحث لبتثكحيث فب حيتث لألعأكل لبأ ريث  

لن سل أن مدأكي لبأثكتحث لبتثكحيث البفكتد  لبأدرسث أن لترمدلم لبأرللثث  سأك لظهري لبوركت 
لبتثكحيث البتهابث لبأراقثث أن لترمدلم لبأثكتحث لبتثكحيث بهك راسيرل  أثوايك  عير راله لبأوظأكي وثا 

 قحال لبرحوب لبأترقحيب ألعأكل اأأكرتكي لبأرللثث لبتثكحيث.

أيث وأاذل قحال لبرسواباليك سادل  فكعيث فب لبثالقث حين سأك لحكري وركت  لبدرلتث ىبر له
لترمدلم مدأكي لبأثكتحث لبتثكحيث الالرلكه وثا قحال لبرحوب لبأترقحيب ألعأكل اأأكرتكي لبأرللثث 
لبتثكحيث  سأك رؤسر لبفكتد  لبأدرسث البتهابث لبأراقثث ححسل ىيلكحب اأحكحر عير لبراله لبأترقحيب 

 لبأ ريث.بيرحوب فب لبحيتث 

 

 

 بعنوان : (Kamel and Obousef, 2018) دراسة -
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"A Study of the Role and Impact of Cloud Computing on Small and Medium Size Enterprises 

(SMEs) in Egypt " 

 لب غير  البأراتطث بيأوحآي لبتثكحيث لبثاتحث مدأكي رقديم ىأسكويث رثييلهدفي لبدرلتث ىبر 
  .لبأ ر   لالقر كد وأا فب هكأك   دارل   ريث  رحكرهكحكع أ ر فب

 مك ث عكأث لا سكوي تالي لبثلم افارلي رافر لبتثكحيث لبثاتحث لن ىبر اقد را يي لبدرلتث
سأك را يي لبدرلتث ىبر عدم الاد حرسكي ثاتحث تثكحيث فب أ ر  .لالترمدلم فب فكتقث أراوث أع

كبرغم أن لوهك لحكري لن حرسث لالر كالي لبأ ريث ح دد لا وأكذل أحكحهث بهك ابا ححسل أثداد  ح
 رطاير رقويكرهك بيرفكعل أع هذه لبرسواباليك لبأرطار  .

 بعنوان: (Ali and Thakur, 2017) دراسة -

" Awareness And Adoption Of Cloud Based Accounting By Qualified Chartered Accountants 
In Udaipur District Of Rajasthan: An Empirical Study" 

هدفي لبدرلتث ىبر رثييل أتراى لباعب الهأيث لبثاتحث لبتثكحيث لبقكتأث حين لبأثكتحين 
 الحوسبة بتكنولوجيا الوعي بين العالقة دراسة ذلك إلى لبقكواويين فب أوطقث لادليحار  حكإلضكفث

 .لب دد هذل فب اعيهم أتراى وزيادة القانونيين المحاسبين العمر ، ونوع تقدم مع السحابية

م كانوا عمى عمم بمفيوم السحابة المحاسبية واستخدموا التخزين را يي لبدرلتث ىبر أثظأه 
سمدأث  اقد سكوال أهرأين حكبمدأث ألوهك أوثرهم أاقع  كخدمة، وعدد قميل منيم استخدم البرمجيات

زأكن.  سأك لوهك افري لبرسيفث عير لالترقالل  ل  لوهك أوثرهم لبا ال ىبر حيكوكرهم فب ل  أسكن ا 
لأللهز  البحرلأ .  سأك الد لن لبححك  لبأثررفان فب ألكل لبأثكتحث لسسر اعيك  حرسواباليك لبأثكتحث 

 لبقكتأث عير لبتثكحث .

 بعنوان : (Vasiljeva et al, 2017)دراسة  -

" Cloud Computing: Business Perspectives, Benefits and Challenges for Small and Medium 

Enterprises " 

دعم  فب لبتثكحيث لبثاتحث رقويكي أن لالترفكد  ىأسكويث لبدرلتث ىبر لبرثر  عير هدفي
 ريك رثفز لبرب لبثالأل لبرتيتيث ارثديد الب غير   لبأراتطث ام ا ك   لألعأكل أوظأكي لدلي ارثتين

ثكحيث   حكبرطحيق عير ىثدى لبأوظأكي لب وكعيث لبت لبثاتحث رقويكي الترمدلم لالرلكه عير لبأوظأكي
 فب الرفيك .

الرفيك عير عيم حمدأكي اأأيزلي  دابث فب لبحرسكي أن لبثديد لن ارا يي لبدرلتث ىبر
 لبتثكحيث   مدأكي لبثاتحث وحر وأكذل حثض لترمدلم رم قد %   الوه84لبثاتحث لبتثكحيث حوتحث 

 لترمدلأكي   النقلبثأالي البرتاي مدأث عأييكي فب لبحرسكي حثض ِقحل أن أثداد ححسل ابسن
 .بيثأالي راديث لبمدأكي العحكي رسيفث مفض ىبر رؤدى لن أوهك يراقع لبثاتحث
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 بعنوان :  ( Bhoir, 2014)  دراسة -

 " Cloud Computing For Supply Chain Management"  

لفضل إلوحكي  ب لبتثكحث رأسل حديال  هدفي لبدرلتث ىبر لبراسد أن لن وظم لبأثياأكي لبقكتأث عي
 ث لبراريد.تيتي إلدلر دعم 

ارا يي لبدرلتث ىبر لن لبثاتحث لبتثكحيث يأسن لن رثطر لبقدر  عير أراوث رحوب لبحرلأ   
الثريكلكي لبحويث لبرثريث ح ار  لفضل حدال  أن لبثفكظ  لبراريدلبلكهز  إلثدلإ رثكان مالل تيتيث 

عيب  لبأراوث بيرثكأل مالل لبتيتيث  لعرأكدل   إلستكحهكمدلم لبرسواباليك لبأركثث ادفع لبثد لألق ر التر
 . لبراريدتيتيه  ثرحغيل لألعأكل سسل اوأاذل ححس

 بعنوان :  (  Cegielski,  2012) دراسة -

" Adoption Of Cloud Computing Technologies In Supply Chains An Organizational Information 

Processing Theory Approach " 

وظريث رلهيز لبأثياأكي لبروظيأيث برقييم سيفيث رلأيع أرطيحكي  لترمدلمهدفي لبدرلتث ىبر 
لبحرسث اقدرلرهك عير أثكبلث لبأثياأكي بيراسير عير ويث لعرأكد لبثاتحث لبتثكحيث سثكأل رأسين بوظم 

بثالأل لبركبيث: عدم لبيقين ححان لبأهأث  اعدم لإلبسرراويث  اذبك أن مالل درلتث ل لبراريدىدلر  تيتيث 
لبيقين لبحيتب  اعدم لبيقين حين لبأوظأكي عير ويث رحوب رسواباليك لبثاتحث لبتثكحيث  اسي  قد رؤد  

 قدر  أثكبلث لبأثياأكي ىبر لعردلل هذه لبثالقكي.

ضل بيسيفيث عير فهم لف لبراريدرا يي لبدرلتث ىبر أثياأكي يأسن لن رتكعد أدير  تالتل 
قرلر لعرأكد لبثاتحث لبتثكحيث   لرمكذلبرب يأسن لن رؤسر حهك لبأرطيحكي عود لقررلوهك حكبقدرلي  عير 
سرسواباليك وكحتث   - Originality/valueسثكأل رأسين بوظم ىدلر  تيتيث لبراريد  أسل لأل كبث/لبقيأث 
لبدرلتث  رثزز هذهريث برسواباليك لبأثياأكي. ثيإ رقام لبثاتحث لبتثكحيث حرغيير حسل ااظيفث لبحويث لبرث

 .لبراريدلبرسواباليك دلمل تيتيث  فهم سيفيث لورحكر

 :  بعنوان(Durowoju et al., 2011)  دراسة -

The impact of security and scalability of cloud service on supply chain performance 

هدفي لبدرلتث ىبر حيكن راسير لألأن اقكحييث لبراتع فب لبمدأث لبتثكحيث عير لدلي تيتيث 
  اذبك أن مالل درلتث أرغيرين  اهأك لألأن البقكحييث بيراتع  عير لدلي اظكت  لألعأكل لبراريد

 لبراريد لبتثكحيث لبأأواثث بيأؤتتث. فقد قكأي حرقييم لألأكن اسي  يأسن لن يؤسر عير عأييكي تيتيث
سادل  رقييم بفهم سيفيث رقييم أتراى لألأكن  الترمدلأه فب لبأقكروث  Entropyحكترمدلم وأاذل لالورراحيك 
 Queuingلبمكص حهم لتروكد ل ىبر وظريث  فا  لالورظكر  نعير تلل لألأ حين أافر  لبتثكحث حوكيل  

theory  ييكي ذلي لب يث حأك فب ذبك لبقدام بيثديد أن لبثأ لبريكضب)اهب وظريث قكتأث عير لبرثييل

https://www.researchgate.net/profile/Olatunde_Durowoju3/publication/268184731_The_impact_of_security_and_scalability_of_cloud_service_on_supply_chain_performance/links/56fe8b8408aee995dde732d2/The-impact-of-security-and-scalability-of-cloud-service-on-supply-chain-performance.pdf
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ىبر وهكيث لبطكحار الالورظكر فب لبطكحار امدأث أن فب أقدأث لبطكحار أن ِقحل لبمكدم لا لبمالدم أن 
مالل لحرقكق اثتك  لبثديد أن أقكييس لألدلي(. سأك قكأي لبدرلتث حكبحثإ فب لهأيث عكأل لبقكحييث 

رقييأهك اراسيرهك عير لبثالقث لبأزعاأث حين لبمدأث لبتثكحيث  بيراتع فب لمريكر حرسكي لبتثكحث  اسيفيث
 افالتدهك. 

 اراسيرهكدبيال  لترسحكفي ك عير لن فهم لبقضكيك لبأثيطث حرحوب لبثاتحث لبتثكحيث  دأي لبدرلتثق
أقكرحث رتكعد لبأديرين عير رقييم أتراى  قدي لبدرلتث. عالا  عير ذبك  لبراريدعير لدلي ححسث تيتيث 

ك حأسكحث لدل  لأل أن أل  أزاد تثكحث أثين حوكي ل عير حيكوكي مرق لألأن  اتا  يسان هذل لبرقييم ليض 
اقد لحكري لبدرلتث  برقييم لبأمكطر االاد لتررلريليث يرمذهك لبأديران بياقكيث أن لبأمكطر الترردلدهك. 

ن أن واع أن لوالع مرق لألأ أحررك بسلىبر لوه حألرد لن ردرك لبأوظأث لبراسير لبأفرد البراسير لب
ىبر ىن لألدبث  حكإلضكفثلبوكثيث لبسأيث  يأسن بيأؤتتث عودتذ لرمكذ قرلر أتروير ححان لأن لبأثياأكي. 

  عير لبراسير لبوكحئ ترتكعد لبأديرين عير رطاير لتررلريليث فثكبث بيثاتحث لبتثكحيث .

لن رسحي فقط لوهك أفيد  بحرسكي  سأك را يي لبدرلتث ىبر ىظهكر لن لبمدأث لبتثكحيث يأسن
فب ظل حيتث ثاتحث أؤأوث بيغكيث  اقكحيث بيرطاير حدرلث سحير   اأوح أ دلقيث بقرلرلي لبوظكم   لبتيتيث

  .اسذبك لبرفسير لالتررلريلب عود لرمكذ قرلرلي لعرأكد لبمدأث لبتثكحيث

لميزة التنافسية المتعمقة بدور سالسل التوريد في تعزيز ا السابقة الدراسات 2/1/2
 لممنظمات:

 ( بعنوان:2019دراسة )حسين،  -

 "دور إدارة سمسمة التوريد في تحسين المركز التنافسي لمنظمات األعمال"

هدفي لبدرلتث ىبر لبرثر  عير راسير لبرطحيق لبس ي إلدلر  تالتل لبراريد عير ثل أحكسل 
 -ثدلإ ررلحط حين ىلزلي لبتيتيث)لبأاردلبراريد اثل حثض لبأحكسل لبرتايقيث البأكبيث أن مالل ى

لبثأالي(  اذبك حكبرطحيق عير عيوث أن لبحرسكي لبأ ريث لبثكأيث  -لبأازعان –لباتطكي  -لبأوظأث
 فب ألكل ر ويع أترثضرلي الدالي لبرلأيل البثوكيث لبحم يث.

ي ارا يي لبدرلتث ىبر ىسحكي لن رطحيق ىدلر  تيتيث لبراريد يؤد  ىبر ثل حثض أحسال
لبراريد أن مالل ىدلر  لبثالقكي أع لبأارين أن وكثيث  ايتكهم فب ثل حثض لبأحكسل لبرتايقيث أن 

اهر لثد أساوكي ىدلر  تيتيث لبراريد  حكإلضكفث  -أن وكثيث لمرى –مالل ىدلر  لبثالقكي أع لبثأالي 
ن لبافارلي أسل مفض ىبر ثل حثض لبأحسالي لبأكبيث لبرب رالله لبأوظأكي أن مالل رثقيق لبثديد أ

أتراى لبأمزان الالوركل بيطي   اُيزيد رطحيق ىدلر  تيتيث لبراريد أن لبروتيق حين لإلدلرلي لبأمريفث 
 بيأوظأث ثيإ رثأل لأيع لإلدلرلي ساثد  الثد  أأك يأوع لبرثكرض البرضكر .
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 ( بعنوان :2019دراسة )خميفة،  -

 أداء سمسمة التوريد من خالل تخفيض مخاطر الطمب"" دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تحسين 

هدفي لبدرلتث ىبر أثكابث لقررلح وأاذل الترمدلم لتكبي  لبأثكتحث لإلدلريث فب رمفيض 
أمكطر لبطي  لبرب رالله تالتل لبراريد احكبركبب رثتين لألدلي  اذبك أن مالل لبررسيز عير سالسث 

أثكتحث لبتلالي لبأفراثث  لبرسيفث لبأترهدفث  ارثييل  لتكبي  أن لتكبي  لبأثكتحث لإلدلريث اهب:
 تيتيث لبقيأث  اذبك حكبرطحيق عير ىثدى لبحرسكي لب وكعيث فب قطكع لإلتأوي .

 ارا يي لبدرلتث ىبر لوه:

يأسن رحكدل حيكوكي لبرسكبي  حين لعضكي تيتيث لبراريد أن مالل لتيا  أثكتحث لبتلالي  (ل 
لبفرص لبأأسوث برمفيض لبرسكبي  اها أن حاوه رمفيض رسكبي   لبأفراثث حأك يتكعد عير ليلكد

لالوركل اأترايكي لبأمزان ازيكد  لإلوركليث ارثتين لبلاد   أأك يؤسر حداره عير تثر لبأور  
 ازيكد  لبقيأث بيثأالي ازيكد  رضكتهم عن لبأورلكي .

أح حوقل ضغط لبأوكفتث يتكعد لتيا  لبرسيفث لبأترهدفث عير فب رمفيض أمكطر لبطي   ألوه يت (  
عحر تيتيث لبراريد  سأك ىوه يحأل حدلميه لبثديد أن لألتكبي  لألمرى أسل هودتث لبقيأث البهودتث 

 لبثستيث .

يثرأد لتيا  رثييل تيتيث لبقيأث عير أفهام لبقيأث أن الهث وظر لبثأيل  اأك يررر  عييه أن  (ل 
تب ارمفيض أمكطر لبطي  ألعضكي تيتيث رثزيز لبقيأث لبأقدأث بيثأيل ارثتين لبأاق  لبروكف

 لبراريد.

 ( بعنوان :2017دراسة )محاريق،  -

ت المفتوحة كأداة إلدارة التكمفة البينية في تدعيم عمميات اتخاذ القرارات ال"دور محاسبة السج
 دراسة استطالعية" -بسالسل التوريد

دلر  لبرسيفث لبحيويث فب ردعيم ليضكح دار أثكتحث لبتلالي لبأفراثث سادل  إلهدفي لبدرلتث ىبر 
عأييكي لرمكذ لبقرلرلي حتالتل لبراريد برثزيز لبأزليك لبروكفتيث بيأوظأكي  ثيإ رثد أثكتحث لبتلالي 

بيسح  لبهكأث الثد لألتكبي    لبأفراثث أدمال  إلدلر  لبرسيفث حين لبحرسكي لألعضكي فب تيتيث لبراريد
لبرسكبيفيث فب ألكل  أأك يدعم لبقيأث لبوفثيث بيأثياأكي  بأثياأكيعن حيكوكي لبرسيفث أن مالل أحكرسث ل

 لرمكذ لبقرلر.
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فب ردعيم ارا يي لبدرلتث ىبر الاد راسير أثوا  الترمدلم أثكتحث لبتلالي لبأفراثث 
  دلر  لبرسيفث حين لبحرسكي لألعضكي فب تيتيث لبراريدىأن مالل  عأييكي لرمكذ لبقرلرلي حتالتل لبراريد

وحطث لبمكرليث ازيكد  سفكي  لبتيتيث   ارثقيق لبثديد أن لبأزليك ألعضكي رثد اتييث بأرلقحث لألثيإ 
رثقيق افر فب لبرسكبي  ادعم لبقدر  لبروكفتيث احوكي عالقكي راريد طاييث  ححسكي لألعأكل ررأسل فب
 البرسكأل حين لعضكي لبتيتيث. لأللل أن مالل دعم لبسقث

 (  بعنوان :2015،  عبد المطيفدراسة ) -

لسمسمة  " أثر التكامل بين تحميل سمسمة القيمة وأدوات إدارة التكمفة البينية في تعزيز المزايا التنافسية
  " دراسة استطالعية- التوريد

البرب ررضأن :  –هدفي لبدرلتث ىبر لترسحك  لسر لبرسكأل حيم أأكرتكي رثييل تيتيث لبقيأث 
لبرب رقاد لهاد لبرطاير حتيتيث لبراريد   ىدلر  لبثالقكي/لبرالحط أع رثييل تيتيث لبقيأث بيأوحا  ا 

لبثأالي   ىدلر  لبثالقكي/لبرالحط أع لبأارين فب ضاي رثييل تالتل لبقيأث بسل أن لبأوحا  لبرتيتيث 
اأارديهك اعأالتهك لبرتيتيين   حهد  رثظيم لترمدلم لبأالرد لبأثداد  اررحيد لرمكذ لبقرلرلي 

يليث وريلث اضاح لبثالأل لبأؤسر  فب لبأزليك لبروكفتيث بسل أوحا  ابيتيتيث سسل . الدالي ىدلر  لالتررلر
لبرسيفث لبحيويث لبرب رترهد  روتيق حرلأ  مفض لبرسيفث بيرا ل بفرص مفض لبرسيفث لبقكتأث عير 

ث أترقيث   لبلهاد لبأحررسث فيأك حين لعضكي لبتيتيث البرب ي ث  لترغالبهك فب ثكبث عأيهك ح ف
حهد  لالترغالل لألأسل بيأالرد لبأركثث أن مالل ىدلر  لبرسكبي  لترحقيك البراسير عير هيكسل اتياك 

 لبرسيفث ألطرل  لبتيتيث.

را يي لبدرلتث ىبر لن لبرسكأل حين رثييل تيتيث لبقيأث الدالي ىدلر  لبرسيفث لبحيويث يثزز أن 
لفضل أن لترمدلم ليك أوهأك عير ثد . ثيإ رثزز أأكرتكي لبأزليك لبروكفتيث بتيتيث لبراريد ححسل 

رثييل تيتيث لبقيأث أن رفثيل لدالي ىدلر  لبرسيفث حرثديد لهدل  مفض لبرسيفث أن لكو  سل طر  
تكهم فب روتيق حرلأ  أن لدالي ىدلر  لبرسيفث لبحيويث رحكبتيتيث   البثسس  ثيح  فكبأثياأكي لبأترأد  

ىدلر  لبثالقكي أع لبثأالي البأاردين البقكتأث عير لبلهاد لبرثكاويث لبأحررسث   مفض لبرسيفث أن مالل 
 احكبركبب فكبرسكأل حيوهأك يثزز لبأيز  لبروكفتيث بتيتيث لبراريد سسل .

 

 

 ( بعنوان : 2014، البتانونيدراسة ) -

دارة التكاليف  االستراتيجية عمى دعم " تأثير الترابط والتكامل بين ممارسات ادارة سمسمة التوريد وا 
 "القدرات التنافسية لمنشآت األعمال الصناعية
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دلر  هدفي لبدرلتث ىبر  لبسح  عن راسير لبررلحط البرسكأل حين أأكرتكي ىدلر  تيتيث لبراريد ال 
 بأوحآي لألعأكل .رسكبيفهك لالتررلريليث عير دعم لبقدر  لبروكفتيث 

برسكبي  لالتررلريليث بتيتيث لبراريد حرط ضرار  ارا يي لبدرلتث ىبر لن فهم اروفيذ ىدلر  ل
لاد  لفضل   الحرسكر أورلكي لديد  قكدر  عير  برثتين رحثيرهك  أن مالل رمفيض لبرسيفث   ارقديم

دلر  لبراريد تيتيث ىدلر  أأكرتكي حين لبأوكفتث فب لبتاق لبثكبأب   سأك يتكعد لبررلحط البرسكأل  ال 
 دعم لبقدر  لبروكفتيث بأوحآي لألعأكل لبأ ريث.لالتررلريليث عير  رسكبيفهك

 ( بعنوان :2014دراسة )شاىين،  -

دراسة تطبيقية عمى شركات -" تأثير مرونة سالسل اإلمداد عمى سرعة استجابتيا لمتغيرات البيئية
 صناعة السيراميك بجميورية مصر العربية "

لبمك ث ححرسكي  لبراريدأراوث أ كدر  درلتث لبثالقث حين لرحثث أرغيرلي اهب: هدفي لبدرلتث ىبر
لبمك ث حهك    أوكفذ لبرازيع اأراوث وظكم لبر ويع لبدلميب لبمك ث حهك   اأراوثلبتيرلأيك أثل لبدرلتث   

 لبحيتيث  لبراريد بيرغيرلي تالتل لترلكحث لبمك ث حهك راسيرهك عير ترعث وظم لبأثياأكي أراوث

لبمك ث حكبأوظأكي  لبراريدكط طرديث أثوايث حين أراوث أ كدر الاد عالقث لررح ارا يي لبدرلتث ىبر
لبحيتيث   اسذبك عالقث لررحكط طرديث أثوايث حين وظكم لبر ويع لبدلميب لبمك ث  بيرغيرلي اترعث لترلكحرهك

 أراوث حين أثوايث طرديث لررحكط لبمك ث حهك  اسذبك الاد عالقث لبراريدحكبأوظأكي اترعث لترلكحث تالتل 
لبحيتيث  حكإلضكفث ىبر  بيرغيرلي حهك لبمك ث لبراريد تالتل لترلكحث اترعث حكبأوظأكي لبمك ث فذ لبرازيعأوك

 لبمك ث لبراريد تالتل لترلكحث اترعث حكبأوظأكي لبمك ث لبأثياأكي وظم حين أثوايث طرديث لررحكط عالقث
 حهك.

 ( بعنوان :2012 ،ضيفدراسة ) -

 دراسة تطبيقية "  –ريد عمى القدرة االستراتيجية لمتكاليف "قياس تأثير مخاطر سمسمة التو 

ثيإ   بيرسكبي  لالتررلريليثعير لبقدر   لبراريدقيكس راسير أمكطر تيتيث هدفي لبدرلتث ىبر 
ايثرحر مفض   لبراريدأن ثيإ أفهام الهأيث الهدل  تيتيث  لبراريددرلتث ارثييل تيتيث  لترهدفي

برثقيقهك أن مالل لبرسكأل البرثكان حين لعضكي  لبراريدرتثر تيتيث  ربلبلبرسيفث لثد لهم لألهدل  
 . بيأوظأث لبروكفتبتيتيث لبذى يدعم لباضع لب

ا وفي   اآسكرهك لبتيحيث لبراريدلبدرلتث رثييل أفهام اأثرسكي أمكطر تيتيث  لترهدفيسأك 
  لبراريدل حين لطرل  تيتيث روحا وريلث لبرثكأ : ىبر أمكطر دلمييث لبراريدلبدرلتث أمكطر تيتيث 

سأك .  البرضمم الألدالي لبأرحثث بمفض هذه لبأمكطر لالقر كديثأسل لألزأكي  : المرى مكرليث
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روكابي لبدرلتث ا  .هدفي لبدرلتث درلتث ارثييل لبقدر  لالتررلريليث بيرسكبي  التررلريليكي لبأوكفتثرلت
قدر  لالتررلريليث بيرسكبي  ارم لبرطحيق عير لبثكأيين لبرسيفث لبأترهدفث اتيتث لبقيأث برثقيق لب أدميب

البرسكبي  اهر) لبأحرريكي البوركل البرسكبي  امدأث لبثأالي (  لبراريدلالدلرلي ذلي لب يث حتيتيث  فب
 .فب لبحرسكي لبقكحضث فب ألكل  وكعث لبدالي

لبرسيفث لبسييث بيأور  عير  لبراريدرالله تيتيث  لبربسير بيأمكطر اارا يي لبدرلتث ىبر الاد ر
فب ذبك لتياحب لبرسيفث لبأترهدفث اتيتيث لبقيأث    ابسوهك بم رروكال عأييث لبثد أن لآلسكر  ك  أترمدأ  

 لبتيحيث بهذه لبأمكطر حكترمدلم لتكبي  لبأثكتحث لإلدلريث

 بعنوان :  (Flynn et al., 2010) دراسة -

The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration 

عير لألدلي حكترمدلم أوظار لبطالرئ  لبراريدهدفي لبدرلتث ىبر لبحثإ فب راسير رسكأل تيتيث 
اذبك بدرلتث طحيثث لبثالقث حين لدلي رسكأل    contingency & configuration approachالبرساين 

كحيث   ثيإ يرم لبرثكان مالبهك ححسل لتررلريلب أع حرسكتهك فب الدلي لبثاتحث لبتث SCIتيتيث لبراريد 
اردير ححسل رثكاوب لبثأييكي حين لبأوظأكي افيأك حيوهك   أن للل رثقيق ردفقكي فثكبث  لبراريدتيتيث 

حين لبأورلكي ا لبمدأكي البأثياأكي الألأالل البقرلرلي برافير لق ر قيأث بيثأالي  اذبك أن مالل 
الألدلي لبرحغييب الألعأكل   أن أوظار  لبراريدقث حيوهأك أن مالل سالسث لحثكد رسكأل تيتيث درلتث لبثال

  اقد رم لترمدلم لالوثدلر  the contingencyأن مالل رطحيق أوظار لبرالفق   لبطالرئ البرساين.
بدلميب( ارفكعالرهك لبفرديث )لبثأيل البأارد البرسكأل ل لبراريدلبهرأب برثديد راسير لحثكد رسكأل تيتيث 

 عير لألدلي. 

يؤسر عير  لبراريدارا يي لبوركت  ىبر لن لترمدلم لبثاتحث عير لبثرض لبفثكل برسكأل تيتيث 
أررحط حسل أن  لبراريدىبر لن رسكأل تيتيث لبردفقكي لبأكديث ا/ لا لبأكبيث . اقد لحكر لترمدلم أوه  لبطالرئ 

لحكري لبوركت  ىبر لن لالودأكل لبدلميب ارسكأل لبثأالي سكن لسسر لررحكط ك  لألدلي لبرحغييب الألدلي لبرلكر . سأك
 حرثتين لألدلي أن لبرسكأل لإلضكفب.

 :السابقةالتعميق عمى الدراسات 

لبأالضيع لبثديسث  ثد أنرا   هب لثد لالرلكهكي لبرسواباليث لبثديسثررى لبحكثسث لن لبثاتحث لبتثكحيث 
اأثكابث لالترفكد  فب حثض لبسركحكي البدرلتكي لأللوحيث روكابهك  حيوأك رم  لبثرحيثحكي البسركوتحيك  فب لبدرلتكي 

باقا  عير أزليكهك البرثديكي لبرب راللههك ل أن ماللأن أزليكهك فب دعم لبقدر  لبروكفتيث بيأوظأكي  
 اأمكطرهك لبرسواباليث عير لبحرسكي .

لبرب روكابي لبثالقث حين لبتكحقث رلتكي لأللوحيث ررى لبحكثسث لن هوكك عديد قييل اثديإ أن لبدا 
 البثرحيث حيوأك رفرقر لبدرلتكي لأللوحيث  فقط لبثاتحث لبتثكحيث اتالتل لبراريد أن أوظار ىدلر  لألعأكل
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أن حين لبثاتحث لبتثكحيث اتالتل لبراريد درلتث لبثالقث  -افقك بأك لترطكعي لبحكثسث لبا ال ىبيه –لبتكحقث
 .ادارهك فب رثزيز لبأيز  لبروكفتيث بيأوظأكي حبأوظار أثكت

ر ياسيفيث لبراسلبراريد عير لبررسيز عير لدلي تالتل  لأللوحيث البثرحيثلقر ري لغيحيث لبدرلتكي  سأك
 حأثكابث رقديم لقررلثكيحثض لبدرلتكي لبثرحيث قد قكأي لبرحغييب لا لترلكحرهك بيرغيرلي لبحيتيث  ا  عير لدلتهك

بم ررا ل لبحكثسث ىبر ليث درلتث حيوأك   ض لتكبي  لبأثكتحث لإلدلريث بمفض رسكبي  تالتل لبراريدترمدلم حثال
البقدر  عير دعم لبأيز  لبروكفتيث عير طال لبتيتيث لبراريد رروكال لبثالقث حين لبثاتحث لبتثكحيث اتالتل عرحيث 

. 

بثاتحث لبتثكحيث حكعرحكرهك ل ىأسكويث لترمدلمضرار  درلتث اأن هذل لبأوطيق ررى لبحكثسث 
 لبراريدتالتل  رالله لبرب لبأثاقكي البرب يأسن لن رثد أنلبأثياأكي   برسواباليك ثثديسلب كيرلكهالل

 .ارضث  أوهكعير طال لبتيتيث 

 :  الحوسبة السحابية ودورىا في دعم التطور التكنولوجي عبر شبكات االنترنت 2/2

 :"Cloud Computing "CC   السحابيةما ىي الحوسبة   2/2/1

ل ددحثي لبثاتدحث لبتددثكحيث لثدد رسددكتز عأددل   اقدد  2007ظهدر أ ددطيح لبثاتدحث لبتددثكحيث فدب عددكم 
حأسكحدث رسواباليدك رثرأدد عيدر وقدل لبأثكبلدث اأتدكثث لبرمدزين  رثدد لبثاتدحث لبتدثكحيث  ا لبذسيدثلبرطحيقكي الأللهدز  

  م لبا دال ىبيهدك عدن طريدق لالوررودين للهز  مدالدم يدرلبمك ث حكبثكتا  ىبر أك يتأر لبتثكحث  اهب عحكر  ع
  ايرددكح بيأتددرمدأين لبا ددال ىبيهددك عحددر لإلورروددي  دان لبثكلددث ىبددر ثددال لبحددرلأ  أددن أورلددكي ىبددر مدددأكيبرر

 لأرالك لبأثرفث البمحر  البرثسم حكبثركد.

 لترضدكفرهأثكتدحث يدرم  حرودكأ  حاودهلبثاتدحث لبتدثكحيث حرودكأ  لبأثكتدحث لبقدكتم عيدر يثدد اقد ردم رثريد  
)لبحرأليددكي  SaaSفهددا يددافر قدددرلي أثكتددحيث بيحددرسكي عيددر وثددا أأكسددل بوأدداذل لألعأددكل   عيددر لبمددالدم لبحثيددد 

عكدرهك ىبر لبأترمدم.ا يرم ىرتكل لبحيكوكي ىبر "لبححسث" ثيإ   سمدأث(  ررم أثكبلرهك ال 

بددر حددرلي للهددز  بددن وثرددكل ى (Cloud Accounting) لبتددثكحيثعوددد لتددرمدلم رسواباليددك لبأثكتددحث 
لا ثردر   لبريكر لبسهرحدكتب  لوقطكعلا بررلميص وظم رحغيل لا بحرلي للهز  ثأكيث   مالدم عير لإلطالق

لا ثردددددر أضدددددكدلي بيفيراتدددددكي بثأكيدددددث لبمدددددالدم   (Firewalls) ثاثدددددالتط وكريددددد لثريدددددكطبللهدددددز  وتددددد  
(Antivirus)    لالقر ددكديثلبظددرا   فددبى بأمريدد  لبثأددالي أأددك يثطددر أيددز  سحيددر  أقكروددث حددكبوظم لألمددر 

أأددك   سيفددثرررسدز عيددر رلودد  أمدكطر حددرلي لأل دال أددن حددرلأ  اللهدز  ساأحيددارر عكبيدث لب   البرددبلبثكبيدث
 يتكعد عير رافير لبرسكبي  اح فث مك ث لبرسكبي  لبسكحرث .
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سيفدث لأللهددز  لبقكتأدث عيدر لبثاتدحث لبتدثكحيث  تدديرأسن لبأتدرمدم أدن رقييدل ر IT أدع لوظأدث لبدد
سسير ل  اسذبك مفض أثدل لبرثقيد فب لدلي لبأهدكم. ىضدكفث ىبدر ذبدك فهدب رتدأح بيأتدرمدم حكالتدرفكد  أدن 

 . لبمدأكي لإلضكفيث لبرب رظهرهك رسواباليك لبأثياأكي  اذبك ثت  لبطي 

 نماذج الحوسبة السحابية :  2/2/2

 Ryan and)الحوسبة السحابيةفي   الخدمة  لنماذج  ثالثة أنواع يمكن التمييز بين  

Loeffler, 2010, Bhoir, 2014)   ،  وىي   : 

1.  (SaaS) Software as a Service : اهب رثوب فب لبأقكم لألال لن لبأترمدم لبوهكتب تيرثكأل أع
  لا CRM لبأسكل لبأحكحه به ها مدأث ررم عن حثد أسل  لبأاقع بهذل لبغرض عن حثد عحر لإلورروي.
Customer Relationship Management أسل ريك لبرب رافرهك Salesforce لا حرلأ  فارر  أسل 

Invoicera   لا أرسز لبحيكوكي لبأثراض أن أاقع لأكزان بمدأكي لباي. 

2. (PaaS) Platform as a Service   :لفضل أسكل بيد PaaS ها أرلر رطحيقكي لالل Google 

App  Store   لوحطث لبأرطارين لبذين يرغحان فب وحر  فها فب لبأقكم لألال يهد  ىبر
لبتثكحث  ابيتال عير قدر سحير أن لالهرأكم حكالررحكط حكبحويث  رتيرفرطحيقكرهم أحكحر  فب 

 .ربيتيرفلبرثريث 

3. (IaaS) Infrastructure as a Service  :   هب رثطب ر ريح بيأطارين بسب يامذال لعير أترا
ارريح بهم سذبك وحر رطحيقكرهم لبمك ث   يبيتيرفرليث أن لبرفكعل لبأحكحر أع لبحويث لبرثر

 .حاعأكبهم فب ريك لبحيتث لبحثيد   البرثسم فيهك عن حثد ح الثيكي لسحر

عدلدلره رم  SaaSن وأاذل اررى لبحكثسث ل أسكويكره ال  ها لبأهيأن عير لب وكعث لبثكبيث  ال 
 لسرحكفهك أن قاى أمريفث فب لبتاق لآلن.

 كال الحوسبة السحابية :أنواع أو أش  2/2/3

  ,Ryan and Loeffler,2010 , Mell and Grance ,2011)سراي لبثييأب (2019, اقد لحكري درلتث

 ىبر لألحسكل لبأمريفث بيتثكحث ررأسل فب :

دلمل لبأوظأث لبالثد   هذل لبواع أن لبتثكحكي يسان عكد  دلمييك   :Private Cloudتثكحث مك ث .. 1 
 لبمدأكي رقديم ايرم الإلورروي لبأثييث لبححسث مالل أن ىبيهك لبا ال يأسن ثيإ

 . ريقكتب ححسل بيأترفيدين
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 لبأوظأكيهب وريلث رثكان لأكعب حين ألأاعث أن : Community Cloud  لبتثكحث لبألرأع .. 2
حغرض رثقيق   رسان لبحويث لبرثريث أحررسث فيأك حيوهملالهرأكأكي  ثيإ بهك وفس 

  لبروظيأب لا رثقيق لألدلي لبثكبب لالأرسكللأن لبأثياأكي لا  لهدل  أحررسث أسل
 . ا يأسن لن رسان ىدلررهك دلمييك لا مكرليك أن طر  سكبإ

هب عحكر  عن مدأكي رلكريث يقدأهك أزاد لبمدأث بثأالي أرثددين : Public Cloudلبتثكحث لبثكأث .. 3
ير لبرسكبي  ارحح لباقي ارسان أالاد  فب أسكن حثيد عن لبثأيل اهب اتييث براف

 .دالبله
ىذ يأسن   هب رلأع حين م كتص لبتثكحث لبمك ث ا لبثكأث:  Hybrid Cloudتثكحث هليوث   ..4

قام أن مالبهك حرافير حثض لبمدأكي رأوحا  لن يسان بهك تثكحث مك ث ب
 . حيوأك ريلا ىبر ثيال لبتثكحث لبثكأث براأين مدأكي لمرى  نبيأترفيدي

 كرسواباليقدم عدد ل أن لبأزليك لعير أن وأكذل رلبثاتحث لبتثكحيث ث لن اررى لبحكثس
  اهر ترعث أثكأالي حيكوكي  أراوث  أحكرسث لبأالرد  لبدفع بسل لترمدلم  لبرقييديث  ITلبأثياأكي

أراوث  تهابث لبرساين  لومفكض رسيفث وحر رسواباليك لبأثياأكي  لبثكلث ىبر لبحيكوكي أرلسز  ازيكد  
 .ي رسواباليك لبأثياأكي لدل

لالترثأكل  عن لالترغوكي ىأسكويث بيأترمدأين قد لركثي لبتثكحث اررى لبحكثسث لن م كتص
 حكإلضكفث ىبر البحرأليكي  البرطحيقكي لبحيكوكي اأثكبلث برمزين سادل  لبثكتا  بلهكز لبرقييد 
 لبحيكوكي  أرلسز طريق عن الردلبأ هذه سل فيهك رمزين يرم لبرب لبتثكحث رال ل أع سادل  لترثأكبه
 لبثاتحث حذبك ارتكهم لإلورروي  ححسث عحر لبمدأث أقدم أن عير لبمدأث حكبث ال لبأترمدم ايقام

 لبرسكبي  . رقييل فب لبمدأث رقديم البأراوث فب لبترعث مالل أن لبتثكحيث

 خصائص الحوسبة السحابية :   2/2/4

لبذلريث لبأقدأث عود  لبمدأث :اهب لتكتيث م كتص لبثاتحث لبتثكحيث حمأتث اررأيز  
ترعث لبأراوث   لبأالرد  رلأيع  بيححسث  لبأأرد لبا ال  لبطي 
 . (Mil and Grance,2011)لبأقكتث لبمدأث

 

 

 : السحابيةأطراف الحوسبة  2/2/5
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 لبتثكحث أترمدم Consumer Cloud البمدأث  لبأور  ايترثأل يأريك أؤتتث لا حمص اها
 . لبتثكحث أثمد أقدم أن
  لبتثكحث مدأث أقدم Provider Cloud  البمدأث  البأقدم بيأور. 
 لباتيط لا لبتثكحث تأتكر Broker يرثيق  لحسكل لزلبث ل  يضأن لبذ  البأور  لبأترمدم حين

 .لبمدأث  اتريث لبرقكحث اسذبك افكعييرهك اأساوكرهك لبمدأث ألكل حأدى
  لبمدأث أرللع Auditor Cloud البتريث. لألدلي لاد  أن يرثقق لبذ  لبأترقل 
  لبمدأث وكقل Carrier Cloud لبحيكوكي وقل عن لبأتتابث لبأؤتتث اها. 

 : Cloud Accountingالمحاسبة السحابية  2/2/6

أفهام ثديإ فب أثكبلث لبحيكوكي لبأثكتحيث حكبسأحيارر لتروكد ل ىبر أفهام لبثاتحث هب 
مدأكي لبثاتحث لبأازعث البرطحيقكي البا ال ىبر لبأثياأكي  لبتثكحيث   البذ  يأسل ألأاعث أن

ارمزين لبحيكوكي دان لن يضطر لبأترمدم ىبر أثرفث لبأاقع لبفثيب ارساين لألوظأث لبرب رقدم هذه 
 .لبمدأكي

 (Tugui and Gheorghe, 2014 , Bosoteanu, 2016) حاوهك رثري  لبأثكتحث لبتثكحيثسأك يأسن 
حث يأسن لبا ال ىبيه فب ل  اقي اأن ل  أسكن حكترمدلم لر كل ىورروي   اال سأور  حروكأ  أثكت

 . يرطي  لبرسحيي لبتكحق لا لإلدلر  لا مالدأهك لبمك ث

 أثكتحب حروكأ  لترمدلم مالل أن لبثتكحكي ىعدلد عأييث ححتكطث هب لبتثكحيث لبأثكتحث
 عأييث البرسواباليث لبأثياأكريث فز لبق هذه تهيي اقد لالورروي   عير سكبإ طر  ِقحل أن أترضك 

 .ِقحل  أن عييه أرثكر  يسن بم ححسل لبثتكحكي العدلد أتك

 Kamel and)لبأراتطث  ا لب غير  لألعأكل ل ثك  ثلبتثكح رسواباليك تكعدي اقد هذل

Abouseif, 2018)  أثكتحث حرسكي مالل أن ثتكحكرهم اأتك عدلدى عير لبثكبم حقكع لأيع فب 
 أع الالأرسكل لبأكبيث لبقالتم لعدلد رسكبي  بمفض لدى أأك دلتم  أثكت  بالاد لبثكلث دان أمر ث
 .لبقالوين

رأريك لبأثكتحث لبتثكحيث لبقدر  عير رثايل لبطريقث لبرب يرم حهك لترمدلم لبرطحيقكي سأك 
بتثكحيث عن أك يأيز لبأثكتحث ل  لبأثكتحيث أن قحل لبأثكتحين احكبركبب رثديإ عكبم لألعأكل حاسأيه

لبطريقث لبرقييديث بيأثكتحث ها لن بديهك لبقدر  عير ىسحكي لبثكبث لبأكبيث لبثكبيث بألعأكل ثيإ يأسن 
 .(Dimitriu and Matei, 2015)  . ىعدلد لبحيكوكي فب لباقي لبفثيب

 

 :الحوسبة السحابية عمى العمل المحاسبي  استخداممميزات  2/2/7
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أىم مميزات الحوسبة السحابية يتمثل بصفة  نأ 1027عام    Vasiljeva لقد توصمت دراسة
 عامة فيما يمي :

 رقييل لبرسكبي  لبرلتأكبيث ارثتين ىأسكويث لبروحؤ حكبأ كري  لبرحغيييث لبأترأر .• 
 رأسن لبأاظفين أن لبثأل أن ل  أسكن.• 
مص بهم حكبدمال لبا ال ىبر لبحيكوكي فب ل  اقي اأن ل  أسكن أن قحل لأيع لبأترمدأين لبأر • 

 ىبر قكعد  لبحيكوكي.
 لبا ال ىبر وفس لبفتث أن لبرسواباليك لبرب رالد بدى لبأوكفتين لألسحر ثلأك  الألسسر قا .• 
 رحط سل لبفراع حدان رسكبي  ىضكفيث.• 
 دعم فور ألكوب أن قحل أزاد  مدأث لبأثكتحث لبتثكحيث.• 
 ث.رطاير اررقيث لبوظكم لبيك  حدان رسيفث ىضكفي• 

  فب:ررأسل  لبأثكتحيث بر فالتد لترمدلم لبتثكحث ى2017عكم  Ali and Thakurلحكري درلتث 

 البثأييكي لبأثكتحيث. لبأثكأالي .. رابيد ريقكتب بيأالثظكي لبأثكتحيث بأمري 1
 .لبأثويث بيثتكحكي الإلدلريث لبأثكتحث لبأكبيث حين لبثالقث ضأكن للل أن لبريقكتيث لبأرللثث ..2
 .dashboardsأ طوثث اباثكي لبأثياأكي  أكبيث رقكرير لا ىعدلد ل  قالتم داريث أطياحث  ..3
 لبأكبيث لبرقكرير حكترمدلم أثكيير لبأثكتحيث لبرقكرير إلعدلد حدييث أكبيث مطط ل  لترمدلم ىأسكويث ..4

 لبأمريفث.
   الترثالذ لبحويث لبرثريث.. رحرأل عير ميق افارلي لبثلم عن طريق لبروكزل عن لبرسيفث لألابيث 5

 . احكبركبب يؤد  ىبر رافير لبرسيفث

 بررثال لالوركليث لبقدرلي اعير لبرسكبي  هيسل عير سحير راسير به اررى لبحكثسث لن هذل لألأر
 Small and Medium size Enterprises ) لبثلم البأراتطث لب غير  أوهك مك ث لبأؤتتكي  لأيع

SMEs ) بأوكفتث لبلكد ل عير لبقدر  برإ.(Vasiljeva et al., 2017)  هذه أن سحير عدد هوكك لن اثيإ 
 سحير ا لديد حثدد ردفع لبتثكحيث تا  لبثاتحث نإف  .لآلن لاراحك فب لبأالاد   SMEs لبأؤتتكي

 أن ايقيل   ب كبح لبأترهيك لبأوكفتث يحيع لبذ  أرألل لبرسكبي  لومفكض ثيإ أن بلكذحيرهك أوهك
 ىبر حثكلث فيهك لبأهوث الحوكي لبثرحيث ليلكحيث . الن لبأوطقث ح ار  لالقر كد عليث ايدفع كبث لبحط وتحث
دابث قطر  الإلأكرلي  فباقد رم رحوب هذه لبمدأث   لبسحير  حأزليكهك بالترأركع لبرسواباليك هذه أع لبراقيم

ارتثر ازلر  لالر كالي ىبر  لبثرحيث لبأرثد  حيوأك ال يزلل لديد لبثهد فب لأهاريث أ ر لبثرحيث  
 رطحيق فب لقر  اقي .

 

 :أنو  ترى الباحثة أنو يمكن تحديد مزايا المحاسبة السحابية بصفة خاصة فيما يميكما 
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أسكويث لبرثديسكي أن لبقيق دان لبرطحيقكي لثدإ مالل أن لبثتكحكي لعدلد يرم  لبدلتأث  ال 
 اقي  الترمدلم ل  فب حكإلورروي أر ل هكزل ل  اأن لبثكبم فب أسكن ل  أن بيثتكحكي لبا ال
 لبسحير  لبأقدأث بيدفثكي لبثكلث دان توايث لا حهريث دفثكي طريق عن لبتثكحيث لبأثكتحيث لبرطحيقكي
بغكي لبأثكتحيث بيحرلأ  دلر  ثفظ رسكبي  لالعريكديث  ال  لبتثك    رسواباليك لترمدلم عود لبحيكوكي ال 
 أن حك لبمك ث لبحيكوكي بثأكيث لآلبب لالثريكطب لبوت  طريق عن لبحيكوكي فقدلن أمكطر ارقييل

 لبأهكم عير لبررسيز لألعأكل ل ثك  حإأسكن ل حح لبتثكحث   ىبر لبأثكتحث لي  مالل لبمتكر   اأن
 . بيحرسث لبأكبيث لب ثث يفيد حأك بيثأل اثديسث فثكبث طريقث اميق يدهم أروكال فب لهأيث لألسسر

 إلدلر  بيغكيث أريثث اطريقث عأييث السسر لتهل ها لالورروي عير لبدفكرر أتك ححتكطث 
 .لبرلكريث لألعأكل

 : ىي أىم برامج المحاسبة السحابية جدير بالذكر أن و      
 Freash-Books ,  Xero  , Zoho-Books,  QuickBooks-Online Plus, Account Edge Pro,  Go-

Daddy Bookkeeping,  Free-Agent, One Up, Kashoo, Wave . 
لالترثأكل  عن لالترغوكي ىأسكويث بيأترمدأين قد لركثي لبتثكحث اررى لبحكثسث لن م كتص

 حكإلضكفث ىبر البحرأليكي  البرطحيقكي لبحيكوكي اأثكبلث برمزين سادل  لبثكتا  بلهكز لبرقييد 
 لبحيكوكي  أرلسز طريق عن لبأالرد هذه سل فيهك رمزين يرم لبرب لبتثكحث رال ل أع سادل  لترثأكبه
 لبثاتحث حذبك ارتكهم لإلورروي  ححسث عحر لبمدأث أقدم أن عير لبمدأث حكبث ال لبأترمدم ايقام

 لبرسكبي  . رقييل فب لبمدأث رقديم البأراوث فب لبترعث مالل أن لبتثكحيث

 الفعال لدعم الميزة التنافسية: التوريددور سالسل  2/3

دمكبهك ىبر عكبم ىلبأرسكأيث أن لبأ طيثكي لبثديسث لبرب رم  يدلبرار رثرحر أأكرتكي تالتل 
لألعأكل  اهب رأسل لزيل  أن لبأوكه  الألفسكر لبلديد  لبرب لعرأدرهك حرسكي لبر ويع برثل حدال  أن 
لباتكتل الألتكبي  لبقديأث   اذبك بررأسن هذه لبحرسكي أن أاللهث لبرثديكي لبرب ظهري ثديسك  أسل 

بأوكفتث اراتع لألتالق البرطار لبتريع فب رسواباليك لالر كالي البراقثكي لبأررفثث رزليد ثد  ل
 بيأترهيسين .

يع لوحطث لبأوظأكي ( أن مالل وظكم إلدلررهك بلأ2013)لبثويطب  لبراريدررسكأل تالتل 
  لبأوظأث اثدلي تيتيث لبقيأث دلمل  اررسكأل أثهك عير لبثداد لبأسكويث فيأك حيوهك   حكبقضكيلبحريسث

  اذبك حهد  ثقيق لبرالزن حين لبرزايد البطي برثقيق لباضع لبوأاذلب بأوظأكي لألعأكل فب ر
 لبث ال عير أورلكي عكبيث لبلاد  ارححع رغحكي لبثأالي حفثكبيث اردعم لبأيز  لبروكفتيث بيأوظأث .



- 20 - 
 

 Council of Supply chain) كاليفورنيا بلكأثث لبركحع لبراريد تالتل إلدلر  لبأهوب لبأليس يثدد

Management Professional (CSCMP)  فب دالبث ذلي اقفزلي رتيتيث أأيزلي لبراريد ثققي تيتيث لن 
 .لبثحرين لبقرن وهكيث فب لررفثي سم حفرر  اليز  لبسكويث لبثكبأيث لبثر  حثد اذبك لبسفكي 

 لررحكط مطر هوكك إثي ارقيث تالتل هب لبراريد تالتل سكوي لبثحرين لبقرن حدليث ففب
 أن لبتيتيث ررلاح أدى اقد البأترهيسين  لبرلزتث ارلكر لبلأيث ارلكر البأمكزن لبأورلين حين بيثالقث
 ح ار  ضمأث لبالثد  ل حثي لبتيتيث ثيإ أكدى راريد اوظكم ثيقث عحر لسور ىبر لسوين لا الثد
 لبطحيثث فكن ذبك عير عالا   أثك   ثيقكيسل لب أتراى عير سحير  ح ار  حكبارق لبثكأيين ايررحط سحير  
 بياقي. اأترهيسث أررحث غير بتيتيث لبأقدأث البوهكيث حين لالر كل رثقق ل حثي لبمطيث

 لبدابيث ححسث لبأثياأكي طريق عن لبثل الاد قحل أالاد  سكوي رحأك لالفررلضيث لبتيتيث هذه
 امدأكي  وكعكي فب أورحر  ظكهر (Cross – docking)  لإلورروي عحر لبحثن ل حح اقد   "لإلورروي "

 لباسالي أمكزن ىبر أرثدد  أ كوع أن يرم حثوهك لبأورلكي نإف لإلورروي عحر لبحثن اأع   سسير 
 حاوه أن اهذل  لبأمزن فب رظل لن دان لبرثيث وهكيث أحكحر  ىبر اوقيهك  رمزيوهك إلعكد  اذبك لبأرثدد 

 لباقي الألأالل. أن يمفض لن حك حال

 لإلبسرراويث لبراريد تيتيث أفهام (CSCMP) لبراريد تالتل إلدلر  لبأهوب لبأليس قد ثددا 
 لبأوكتحث لبسأيث بضأكن البالزأث لبأردلميث البثأييكي لبثوك ر سل برا ي  يترمدم أ طيح حاوهك :

 بحرأليكيل حرسكي أن اعديد   أأسوث رسيفث احاقل لبأوكت  لباقي افب لبأوكتحث لألأكسن فب لبأور  أن
 أدمل افق لبسحير  بيحرسكي لبأثقد  لبراريد تالتل ىدلر  ىبر بيا ال حرأليكي رضع الالترحكرلي

 .اأرثدد  سحير  عالتد ابرثقيق بديهك لبراريد تيتيث قيأث برثظيم البثكتد لبرسيفث

 

 

 

 

 

 

 

 أن لبحسل لبركبب: لبراريدايأسن رثديد لبرسكبي  لبمك ث حتالتل 
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 (1شكل )

 
 التوريدليف الخاصة بسالسل التكا

 2016لبأ در: لبثحكش  

  طار لبرسوابالب لبثديإ البأرالثقفب ظل لبر لبراريد للبرثديكي لبرب رالله تالتاأن لسسر 
  اها أك يؤد  حداره ىبر لثيهك لطال السسر رثقيدل  يأأك  لبراريدها زيكد  عدد لألطرل  لبأساوث بتيتيث 

عدم لبراسد  لبحيتيث البتاقيث الالقر كديث  اثكاليب لترلكحرهك بيرغيرلي لن ر حح ريك لبتيتيث حطيتث ف
 Chan) لبأثيط حقدر  أارد  لبأوظأث عير رافير لثريكلكرهك فب لباقي احكبسأيث البتثر البلاد  لبأوكتحث

&Chan ,2010) 

رسيفث تحث لالدلريث )لباحكبركبب رثدد لبدرلتكي لبتكحقث لبرب ثكابي لترمدلم لتكبي  لبأثك
  سأك ثدد لبراريد  أثكتحث لبتلالي لبأفراثث  تيتيث لبقيأث( بيرغي  عير أثاقكي تالتل لبأترهدفث

فب أراوث  لبراريدحثكد لبأمريفث بأراوث تالتل لأل (Malhore & Mackelprang, 2012)حثض لبحكثسين 
   أراوث وظكم لبر ويع لبدلميب  أراوث أوكفذ لبرازيع.أ كدر لبراريد

ثد لالرلكهكي للبحكثسث لوه أن لبضرار  لبرثر  عير لبثاتحث لبتثكحيث حكعرحكرهك اررى 
لبثديسث برسواباليك لبأثياأكي عحر ححسث لالورروي البرب ررأرع حكبثديد أن لبأزليك أأك يأسوهك أن لبرغي  

 لبراريد.عير أحكسل تالتل 

 

 

  :لدعم الميزة التنافسية دالتوريتكامل سالسل عمى أثر استخدام الحوسبة السحابية  2/4
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 وأكذل لترمدلم رؤسر عير( لإلورروي) لبدابيث لبأثياأكي ححسث لن (2014حكهين   ) ايذسر
 : هب لرلكهكي سالسث فب لبراريد تيتيث

 لبأرقدم البرمطيط( ERP) لبأوحا  أالرد رمطيط لترمدلم زيكد  أن لبدابيث لبأثياأكي ححسث رتهل -ل
 ((Advanced Planning and Solution (APS) لبأسير البثيال

 لبضمأث يأسن لبثكت  وظم ىبر البا ال لبأوكت  لباقي فب لبأثياأكي عير لبث ال قدر  - 
 فب لبقرلرلي الرمكذ لترمدلأهك يأسن لبرب لبراريد تيتيث بوأكذل لبرف ييب لبرطاير أن لبأوحآي
 . لبأوكت  لباقي

 اظيفيث اثدلي عحر لبقرلرلي الرمكذ لبأثياأكي سكألبر لبفرص لبدابيث لبأثياأكي ححسث رميق -ل
 أن يزيد أأك. لبالتع لبلغرلفب لالأردلد ذلي لبأوحآي فب لبراريد تالتل ييتر لبذى لألأر أمريفث
 ىبر لبا ال اثرر لبفرديث لألعأكل باثد  لبقرلر الرمكذ لبرأسين اأن لبراريد تيتيث وأكذل دار

 . لبحرسث لتررلريليث رثقيق

 لبأوحا   دلمل البرثييل لبراريد بتيتيث لبوأذلث دار أن ررفع" لإلورروي"  لن لبقال  ثامال
 . لبراريد تيتيث حيتث فب عديد  ارثديكي فرص لإلبسرراويث لألعأكل الاد ايميق

وظرل بأك ررأرع حه لبثاتحث لبتثكحيث ساثد رطارلي رسواباليك رحكدل لبأثياأكي عحر ححسث 
 المركزية طبيعةدل  دلعأث برسواباليك لبأثياأكي  أن مالل أك ررأيز حه أن لالورروي فهب رأسل ل

 إلى ذلك ويرجع العالم، مستوى على CCبيثاتحث لبتثكحيث  الصغيرة واسع مع الخوادم بشكل واالقتران

 ومرونة استقرارا   أكثر أصبحت لبثاتحث لبتثكحيثمن خالل  المعلومات تكنولوجيا  عمليات أن حقيقة

   (Bharadwaj et al., 2013)االفتراضية والمحاكاة للتوسع أو التطوير يةوقابل

 تحيل عير لبمكص  بحيكوهك افق ك SAP) )www.sap.com قدم  لبمدأث أن الهه وظر أزاد
 لبأثياأكي رسواباليك بثأييكي CC لبأمريفث رقدأهك لبثاتحث لبتثكحيث لبمدأكي ألأاعث أن لبأسكل 
 . لبأثياأكي ارحكدل البأحرريكي   B2B لبردلال أسل :ريدلبرا حتالتل  لب يث ذلي

 لبحرسكي لن لبتثكحيث لبثاتحث فب لألتكتيث لن لبأيز  (Ali and Thakur, 2017) را يي درلتث
 رلو  ىبر يؤد  أأك سكحرث  ابيتي أرغير  قيأرهك سرسكبي  اردفع لبطي  عود فقط لبمدأث حكترمدلم رقام

 أر  ردفع سرسيفث   امالفه  البحرأليكيالبأثدلي  بأللهز  ثكبيك ضراريث هب البرب( لبسحير   لبرسكبي 
 . لبوحكط (  حدليث عود أقدأك   الثد 

في  التوريدأىم العوامل المؤثرة عمى استخدام الحوسبة السحابية خالل سالسل ايأسن رثديد  
 النقاط التالية :

 

 ( تخفيض التكمفة / الوقت :              1) 
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ر ها عكأل رمفيض لبرسيفث / لباقي  يل  لمذهك فب لالعرحك البربسر لبثالأل لبأؤسر  أن لس
أفهام قيكد  لبرسيفث ها لبث ال عير لدور أتراى رحغييب برسكبي  رسواباليك لبأثياأكي فب  ثيإ لن
 أع لاد  مدأكي رسواباليك لبأثياأكي.  حكبرالز لب وكعث 

أن للل لبأراوث  لبحرسكي دلتأك  رتثر   2008 ح فث مك ث أوذ لألزأث لبأكبيث فب عكم
رورأب عكد  ىبر فرر  لبوفقكي   فهب قيد لبأرللثث  ITسأك لن رسكبي  رسواباليك لبأثياأكي لالقر كديث  

لن أزليك لبرسيفث  (Benlian, 2009, Bibi et al., 2012)حثكإ أن قحل لإلدلر  لبثييك  بقد لسحري حثض لأل
لسحر أقكروث  حرقويث  SaaSسيث لبأثرأيث بحرلأ  لبمدأث فب لبثاتحث لبتثكحيث لإللأكبيث بيثقاق لبأي

 Garrison et al., 2012, Venters and) لبأثياأكي لبرقييديث لبأثييث   حكإلضكفث ىبر لبثديد أن لبدرلتكي

Whitley, 2012, Alshamaila et al., 2013).  اد  قد لحكري لبر ىأسكويث مفض لبرسكبي  لبأال لبرب
 .فب ظل لبثاتحث لبتثكحيث   SC لبراريدأتحق ك بثأييكي تالتل 

لاضثي  البرببر قضيث لبحرسكي لبسالسث ى 2013عكم Morgan and Conboyلحكري درلتث  
ىبر لن لبحرسكي قد مفضي رسكبي  لبمالدم البررلميص الب يكوث   لبوت  لالثريكطب   البسهرحكي. 

سان هوكك رسكبي  مفيث أسل دارلي ردريحيث ىضكفيث   بذبك   فإن بسوهم يحيران ليضك لبر لوه قد ي
لالفررلض لبضأوب لبذ  رم لالترحهكد حه عير وطكق التع ها ثداإ ححه طحيثب برمفيض لبرسكبي  

 . CCأن مالل لعرأكد لبثاتحث لبتثكحيث 

تالتل  دلر إللن راسير لبرسيفث أفيد فب ظل ظرا  ثقيقيث  2012عام  .Meer et alلسحري درلتث 
أن مالل أرلقحث لبوقل اعأييكي لبرازيع. سأك لحكري لبدرلتث لبر لن لترمدلم لبثاتحث  SCM لبراريد

لبتثكحيث تكعد عير رثتين قكحييث لبراتع بطحقث لبحيكوكي فب لإلورروي لبأرثدد لبرطحيقكي عن طريق 
ححسل  م لبثد لألدور أن لبثأله حكترمدلراليه طي  ىبر أسيل قكعد  لبحيكوكي لبذ  يأسوه أن أثكبلر

  بسن لبرسيفث لبأرزليد  سكبي  لإلدلريث لبمك ث حكبأترمدم  البرلبوفقكي لبرلتأكبيث )لالترهالك( عكم  اأوع
  (Demirkan et al., 2010)رسان عير أزاد لبمدأث  ثيإ لن لبثقاد رسان فب لبغكب  طاييث لأللل 

 حتح  لررفكع رسكبي  لبرثايل. 

ذبك   فإوه عير لبأدى لبق ير رسان ثريث لالمريكر برسرلر لبررقيكي امفضهك عالا  عير 
upgrades and downgrades .  يثرأد عير لباضع لالقر كد 

ىبر لن لترمدلم لبثاتحث لبتثكحيث يتكعد عير رافير  2019 عكم حوكا ()درلتث  ياقد لحكر 
يلكر أسال )رسكبي  سكحرث(   سأك لوه يتكعد ثيز فب لبأحكوب  احكبركبب فها يؤسر عير رلو  رسكبي  لال

  ارافير لبطكقث  ارسكبي  أسكرحهم اأتريزأكرهمرالرحهم عير لبرميص أن رسكبي  زيكد  عدد لبأثكتحين 
 لبسهرحكتيث البأيكه أأك يوثسس عير رافير رسكبي  لبأوظأث.

 :والقابمية لمتوسع (المرونة 2)
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ب لبقدر  عير لبرسي  أع لبرغيرلي لبطكرتث البأؤقرث لبرب رطرل رثرحر أن لهم أزليك لبثاتحث لبتثكحيث ه
بألوظأث  عير تحيل لبأسكل: لالزديكد لبأفكلئ بثدد لبأترمدأين لبأرزلأوين بأاقع لا رطحيق  عير لبحويث لبرثريث

بر وطكق التع  اهوك يارب دار لبثاتحث لبتثكحيث فب ريحيث لبطي  ححسل فارى بأك ىأثين  ثيإ رثركل لبحرسث 
 . بهك أن قدر  التثث بيمالدم لبثكأيث عن حثد فب رقديم لبمدأث

 سأك لوهك رافر لبأراوث لبرب يثركل ىبيه لعضكي لبتيتيث سأراوث لبر ويع الالمرحكر الإلوركل الإلدلر 
  أك يريح أثكبلث فثكبث ارثتين بقدر  لبأرلقحث أيع أرلثل دار  ثيك  لبأور ل البث ال عير لبأثياأكي مالل

 .اأثكبلث لبأثياأكي  البأحكرسث ارثتين لبا ال ىبر لبأثياأكي مالل تالتل لبراريد

لبقدر  بيأوظأكي عير لبرغيير أن أزاد مدأث تثكحيث ىبر سأك رافر أراوث لبثاتحث لبتثكحيث 
أزاد لبمدأث أتراى مدأث غير لبأرفق عييه أن  مبيأترمدم  فب ثكل قد ر دان ليث رسيفث ىضكفيثآم

 لاد   فيأسن لبرغيير حتهابث ىبر آمر يقدم مدأث لفضل لا لرمص   اها أك يسان به سحير لألسر عير
 ازيكد  قدررهك لبروكفتيث . تيتيث لبراريد فثكبيث

 لبراتع قكحييث رثر  كبقكحييث بيراتع   ثيإحكإلضكفث ىبر دار لبثاتحث لبتثكحيث حرأرع تالتل لبراريد ح
اقي  اها لثد  ل  فب لبححسث بأترمدأب لبثاتحث قا  أن رأكأك   لبأوكت  لبقدر رافر ضأكن تهابث حاوهك

 لبثالأل لبرب ررأرع حهك لبثاتحث لبتثكحيث حكعرحكرهك لثد رقويكي رطار رسواباليك لبأثياأكي.

                                    : ( زيادة قيمة تكنولوجيا المعمومات3)

 ارفع لدلي لبأثياأكي رسواباليك زيكد  قيأث ىبر لبثكلث هاا  احياع ك راسيرل   لألسسر لبثكألاها 
 . ) قيأث الدلي(   CCالحوسبة السحابية  لترمدلم اذبك أن مالل لبأثياأكي رسواباليك

 عكبباا ال  لبدعم أن عكبب أتراى  CCلبثاتحث لبتثكحيث  أترمدأين راقعي   لب دد هذل فب
 Li et al., 2012, Wind) البرطحيقكي لبحرلأ  لبلكهز  الثدإ ىضكفيث  امدأكي اظيفيث  ارغطيث لبترعث بيحيكوكي 

et al., 2012) .   اقد قكأي درلتث Wu et al.  عير لالو  حرثييل لسر لترمدلم  لبثاتحث لبتثكحيث  2013عكم 
فب رحغيل عأييكرهك لبرلكريث الدي  رثقيدل   لألسسر لبأوظأكي لن برىاقد را يي   لبراريد بتالتل لبرثريث لبحويث
 رالفق ك   السسر لبرقييديث لدالي رسواباليك لبأثياأكي لعير الفضل أن اظيفيث أيز  رافر CCالحوسبة السحابية  لن
وب مدأكي لبثاتحث لبتثكحيث .  أن فسر  رح يثزز لبذ  لألأر حهم.  لبمك ث لبأثياأكي أثكبلث أرطيحكي أع
 لبترعث عكبيث حيكوكي عير بيث ال لبتثكحيث لبثاتحث حدرلتث لسر لترمدلم 2010عام .Ziekow et al  قكم  سأك

بر رقييل ىلالورروي  ابقد لحكري لبوركت   لبأثراضث عير لبحيكوكي عير رلكرحهم مالل أن لبراريدمالل تيتيث 
 أتكرلي عحر لبحيكوكي رفكعل لألعحكي ارقييل رامر لالورروي أن مالل رافير طي  أزلأوث لبراقيي عود رازيع

  . ححسث ق ير 

 CC لبتثكحيث لبثاتحث لن لترمدلم ىبر 2018عكم  Kamel and Obousef اقد را يي درلتث
هذه  رتكعد لن يأسن -لبيالتريث لبمدأكي تيتيث حرسكي عحر- لبأراتطث/لب غير  لبأوحآيفب 

 حكإلضكفث ىبر   لالترسأكر أن لألدور لبثد أع لبلاد  عكبيث رسواباليث مدأكي يقبرثق لبحرسكي
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  سأك لوهك فب ررغ  فب حيع مدأكرهك  تالوؤسسعالي في وسخوى ب  لبمدأكي عير ريك لبث ال
دلر  حويث رثريث  وحكي ال  اأورلكرهك حترعث اتهابث احاقل رسيفث  احدان رامير وكر  عن لسرتك  ال 

 ألن   لبرسيفث حثكأل فالتد ححد  IT-value عكأل قيأث رسواباليك لبأثياأكي يررحطثيإ    رسواباليث
ابسن   لبرسكبي  حزيكد  IT لبأثياأكي رسواباليك أراتط قيأث يثاض CC لبتثكحيث أزاد مدأث لبثاتحث

 قطثب.قيأث هذل لبرثايض غير أثدد  ححسل 

 :    ( األمن 4)

 يرثيق حاأن لبراريددلم لبثاتحث لبتثكحيث فب رسكأل تالتل عير لترم  لبأؤسر  أن لهم لبثالأل
 أوجه أحد بأنه( (Durowoju et al., 2011 األمن يعرف  (IT-security (SECUR)) لبأثياأكي رسواباليك

 رسواباليك مراقكي ضد لبدفكع أتراى لوه عير رثريفه احكبركبب يرمالسحابة،  في الموجودة اليقين عدم
 رهديد ثداإ لا اقاع لوه عير لالورهكك رثري  يرم لبغأاض  لحسكل أن حسل ل  إلزلبث لبأثياأكي

 البذ  لبياأيث   بيثأييكي لبالزأث لبأثياأكي رالفر لا تريث لا تالأث لبأثياأكي  يهدد برسواباليك أثين
اقد   لإلورروي. ححسث عير أن لبحيكوكي أن هكتل ررسيز رافير مالل أن لبثكبث  ثت  يوقص لا يزيد قد

 European Network and Information)لاضثي أوظأث لأن لبأثياأكي الالورروي لألاراحيث  

Security Agency)   اعير لبثسس أن ذبك . )لبهكسر(لبأرتييين لهرأكم يسير لن هذل لبرحوب 2009عكم 
يأسن  البرب اأين اأثرفث طرق لبر لبأكبيث لالترسأكرلي فإن لبأتراى لبثكبب أن لأن لبحيكوكي يثرأد عير

 .  Microsoft أو Amazon هثل CCرثتيوهك أن مالل ىدلر  أزاد  مدأث لبثاتحث لبتثكحيث 

 يأسن لبأثياأكي   سي  لأن عير حكبررسيز 2011عكم .Durowoju et alوقد حوصلج دراست 
اوظريث  رقييم سادل  لالورراحيك حكترمدلم SC لبراريدتالتل  عأييكي عير CC رؤسر لبثاتحث لبتثكحيث لن

 حراط رثي SC لبراريدبحرسكي تالتل  أفيد  CC لن لبثاتحث لبتثكحيث  فا  لالورظكر.  اقد لسحري
 للل أن لبمدأث أزاد وظر الهث أن لبتثكحيث بيمدأث اتيط وأاذل لبدرلتثاقد لقررثي .  عكبيث ثأكيث
 ثيإ وأاذل 2013عكم  .Yan et al درلتث قدأي  .بححسث  آأوث عأييكي روفيذ عير قكدر ل يسان لن

 أن ألأاعث رسان لن يأسن البرب لالفررلضيث  لبماليك رحط مالل أن ريقكتي ك تثكحث رحسل لبأرسحكي
 عكبيث لبأرسحكي أ كدقثأن  ثززي أأك لبتث  فب لألأويث لبهلأكي ضد لبثأكيث أرسحكي  اررضأن

 اقيأث حكبرسكبي  يضر ابسوه ن لأك أتراى لعير  CCمدأكي لبثاتحث لبتثكحيث سأك رافر. لبثرسث
 (أقدأث رسكبي  رالد ال لبأسكل تحيل عير) لبأذسار  لبفالتد رظهر لن يأسن ال ثيإ لبأثياأكي رسواباليك

 يل  لبوظر دلتأك ارقييم لبثالأل لبسالسث لبتكحقث أثك  البثالقث لبأرحكدبث حيوهم  بذبك 

ألأاعث أن لبمتكتر أسل: لبغرلأكي  لدير حكبذسر لن عكأل لألأكن يافر عير لبحرسث رلو 
ر دعم رسواباليك لبأثياأكي بمطاط لإلوركل  ارسكبي  لبضر وريلث رثطل  لبروظيأيث  امتكتر لإلوركل

يتكهم فب لبثفكظ عير لبأثياأكي لبأكبيث لأوث لبذ  ييثق ح ار  اتأثث لبأوظأث  حكإلضكفث ىبر لوه 
كم لبثاتحث لبتثكحيث يلثل سل لبحيكوكي رثي عير لبتثكحث فب ثكبث ثداإ ترقث لا ثريق  اوظ
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لبتيطر  اال يترطيع لثد لبا ال ىبيهك ىال ىذل سكن بديه ثق رتليل لبدمال عير لبثتك  عحر 
 لالورروي.

 : ( شبكات القيمة5)

تعرف شبكات القيمة بأنها شبكة من الموردين والموزعين والعمالء المتصلين عبر الوسائط 

إلوحكي قيم أسكبيث بيثأالي لبوهكتيين العضكي لبححسث   اذبك  CCحث لبتثكحيث لبثات اإللكترونية مثل
   (Bensch, 2012)لبححسث هذه عحر لبثأييكي تالتث بضأكن  بيرثكأل أع عأييكي لبأحرريكي لبرقأيث

حكحرأكبهك  لال قايه رسان ال لبتيتيث فيل  عير لبأحكرسين روفيذ سكفث لبمدأكي لبرقويث   ثيإ لن
 لآلمرين SC لبراريدلعضكي تالتل  بدأ  فكن يل    ذبك عيب لعضكتهك   اعالا  ضث ل عير
لبأوكتحث  لباللهث ارهيته لبرقأيث بيثأييكي لبأالتم لبرزلأن ضرار     CC ححسه لبثاتحث لبتثكحيث فب
 . 

 /الطمب: التكمفة( 6)

د رطحيق لبثاتحث فإوه أن لهم فالت   لبأحكحر  لبرسكبي  رمفيض كييىأسكو ىبر حكإلضكفث
 .لبطي  ثرسه حهيسل لبأمزان رحط مالل أن رسكبي  لبأمزان أحكحر بمفض غير لثرأكل لبتثكحيث ها

 فب أثالي لبحقكبث أن مالل دارلوه أثدل ازيكد  لبأمزان لوه لأسن رمفيض 2011عكم  Jones  لاضح
لبثاتحث  أن مالل ححسث  لبطي . اهسذل فكن ىدلر CCلبثاتحث لبتثكحيث  عير ححسث لبأاردين را يل
 الررفكع (lower interests  لبفالتد قكتأث لالرحكح البمتكتر )لومفكض فب رثتيوكي لدى لبر CC لبتثكحيث
 .لبأمزان  أن لبأحكحر بيثد غير لبوقديث  ايثرحر ذبك حأسكحث راسير لبردفقكي

 رحين لن اقد  CC لبأحكحر  بيثاتحث لبتثكحيث غير لبأكبيث لبرلفثث (2014)حكهين   ا  
أتراى  عير ىيلكحيك يؤسر حداره اهذل  لبأثياأكي ىدلر  أتراى أراوث رزيد أن CC لبثاتحث لبتثكحيث
 . لبرسيفث عكأل أع لبأكد  حكبأقكروث البرثكان لدلر  ردفقكي لبأالد

ان يأسي البأراوث   زيكد  قيأث رسواباليك لبأثياأكي  الألأنمفض لبرسكبي لن اررى لبحكثسث 
 لبأتكهأثبر ى حكإلضكفث  لبراريدلتكتيث رؤسر ىيلكحيك  عير رحوب لبثاتحث لبتثكحيث مالل تالتل الأل ع
بأثكبلث لالو  لبضث  فب تالتل  ارحكدل لبأثرفث / لبأثياأكي  البروتيق / لبرثكان  مفث لبثرسث فب

 لبراريدوث مالل تالتل   ارثقيق لبأرا زيكد  لبحفكفيث حين لبحرسكي ذلي لب يثلبر  حكإلضكفث لبراريد
ارطارهك  عأييكي رسواباليك لبأثياأكيأأك يزيد أن أسكت  لبثاتحث لبتثكحيث أع زيكد  رثقد 

(Cegielskiet,et al., 2012, Swafford et al., 2008).       

 ىدلر  لبحرلي / لبحرلي ألكالي فب لإلورروي رطحيق لن 2003عكم Lancioni   لسحري درلتث
 الاد أع لبحكتثين اعالقكي لإلوركل  لدابث لبزحكتن  مدأث لبطي   أثكبلث لبوقل  تلاتك لبأمزان 
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 أن اقد لاضثي لبثديد  لإلورروي. لترمدلم أن قدر حاسحر ررأرع لبرب لبثأالي امدأث البوقل لبأحرريكي
 . (Chan and Chan, 2010) افثكبيرهك لألعأكل سفكي  يدفع لبأثياأكي رحكدل لن لبدرلتكي لبتكحقث

رمفيض لبرسكبي   فبلسحر فكتد  بيرسواباليك لبتثكحيث عير أزاد  ىدلر  تيتيث لبراريد ررأسل 
دلي أهكم لبرحغيييث. مالل تيتيث لبراريد   يأسن بيرسواباليك لبتثكحيث رقييل عدد لبثأكل لبالزأين أل

طيا  ريقكتي ك فب أترادع يأسن لترمدلم لبتثكحث إلوحكي رقرير عن لبأور  لبأ أثدد . عير تحيل لبأسكل
أثين  ارحغيل لبحثوث لبأثويث  اثتك  لبأور  عود لترالأه فب لبالهث. وريلث برقييل لبأدمالي 
لبححريث فب عأييث أثكبلث لبطيحكي  قد يرم ىعكد  رثيين هؤالي لبأاظفين ىبر لبلالو  لبأكديث لألمرى 

تيتيث لبراريد فالتد لألأكن لبأومفض ارسواباليك  بتيتيث لبراريد. حكإلضكفث ىبر ذبك   يلوب أزادا ىدلر 
 .لبأثياأكي ارثييل لبحيكوكي 

تيرثر  لبأزيد أن أزاد  ىدلر  تيتيث لبراريد عير  لبتثكحث أع زيكد  لعرأكد لبألرأع عير 
أوفثث دار لبتثكحث فب تيتيث لبراريد لبثكبيث. عود أقكروث لبفالتد البثأييكي لبرقييديث بتيتيث لبراريد أع لب

لألمير  لبأرأسيث فب مفض لبرسيفث اثدهك   فإن لبرسيفث لبأومفضث الترمدلم لبرسواباليك لبتثكحيث يأسن 
 .لن رثاض حتهابث عن ل  أحسيث أثرأيث راللههك عأييكي ىدلر  تيتيث لبراريد لبرقييديث

الدلي  لبأالد دفقأن ر رثتن لبتكحقث رؤد  لبر لبسفكي   ألوهك لبراسير سأك ررى لبحكثسث لن عالأل
 رحأك رمفض أؤحر رحغيل لبأمزان عأييث فب لبر لن لبرثتين حكإلضكفثلبأكديث.  لبيالتريث لبمدأكي

 حثضهك أع اررلحطهك  SCلبراريدىبر أراوث ححسث تالتل  لبسالسث لبثالأل هذه رحير. لبثكأل  لبأكل رلس
 لبحثض.

 :الدراسة الميدانية 2/5

رثزيدددز رسكأدددل بإ ىبدددر درلتددث " لسدددر لتددرمدلم لبثاتدددحث لبتددثكحيث رتددثر لبحكثسدددث مددالل هدددذل لبحثدد
حغرض رثقيق أيز  روكفتيث "   اقد سكن لبهد  لألتكتب بيحثدإ هدا لبرثدر  عيدر  لبراريدلوحطث تالتل 

لبثاتددحث لبتددثكحيث حكعرحكرهددك لثددد وأددكذل رسواباليددك لبأثياأددكي لبثديسددث البرددب رثرأددد عيددر لتددرمدلم مددالدم 
أأددك يتددكعد عيددر أراوددث لبث ددال عيددر لبأثياأددكي اقكحييرهددك بيراتددع البرطددار لبأتددرأر عيددر لالورروددي   

البث ددال عيددر لبأثياأددكي حاتددرع اقددي القددل رسيفددث ازأددن  الثدددإ ل دددلر   اأددك ردداسير ذبددك عيددر رفددع 
 أأك يتكعد عير دعم لبأيز  لبروكفتيث بيأوظأكي . لبراريدسفكي  تالتل 

 

 

      فروض البحث : 2/5/1

 البحث عمى اختبار صحة الفروض الثالث التالية:يقوم 
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: يؤسر لترمدلم لبثاتحث لبتثكحيث حكعرحكرهك لثد وأكذل رسواباليك لبأثياأكي لبثديسث  الفرض األول
 ليلكحيك عير لبثأل لبأثكتحب .

 لبراريدتالتل  رسكأل: رؤسر م كتص لبثاتحث لبتثكحيث ىيلكحيك  عير  الفرض الثاني
 لبراريدتكعد لبثاتحث لبتثكحيث عير دعم لبأيز  لبروكفتيث مالل تالتل ر الفرض الثالث:

 مجتمع وعينة البحث : 2/5/2

يرسان ألرأع لبحثإ أدن عيودث أدن لبأثكتدحين أدن أثددى لبقدالتم البرقدكرير بيحدرسكي لبأقيدد  فدر 
رمدأب لبقددالتم حار ددث لألارلق لبأكبيددث أددن ذاى لبمحددر    اسددذبك لبأتددرسأرين لبثددكبيين البأددررقحين أددن أتدد

لبأكبيدددث البرقدددكرير لبأكبيدددث   األأاعدددث أدددن لعضدددكي هيتدددث لبرددددريس حكبلكأثدددكي لبأ دددريث   اقدددد لعرأددددي 
 لبحكثسث عير لبأقكحالي لبحم يث لا ىرتكل لالترق كي عحر لإليأيل لإلبسرراوب .

لبثددكم  اقددد لعرأدددي لبحكثسددث عيددر قكتأددث لالترق ددكي سددادل  بلأددع لبحيكوددكي لبالزأددث برثقيددق لبهددد 
لبأسان أن مأس وقكط رردرلاح أدك    Likert بيحثإ   ثيإ  أأي قكتأث لالترق كي افقك بأقيكس بيسري

حين أالفق لدل  ىبر غير أالفق لدل   اقد رلعي لبحكثسث فب ر أيم لالترق كي حتكطث ااضدح لألتدتيث   
 اسذبك رالفقهك أع لبأقيكس لبأترمدم فب لإللكحث عير لألتتيث .

   Likert درجات مقياس ليكرت( 1جدول )

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق جدا االستجابة
 جدا

 5 4 3 2 1 الدرجة

 وقد تكونت استمارة استقصاء من قسمين رئيسين ىما :
اها عحكر  عن أثياأكي عكأث عن حمص لبألي  ) رحأل لبأؤهل لبثيأب   البثأر   البواع    القسم األول :

 ظيفب   البحهكدلي لبأهويث   اعدد توالي لبمحر  فب ألكل لبثأل(.البأتأر لبا 

( تؤلل أقتأث 34اها عحكر  عن أاضاعكي لبحثإ   اررسان لترأكر  لالترق كي أن ) القسم الثاني :
 عير سالإ ألأاعكي رتيتيث هب :

ث حكعرحكرهك .. لبألأاعث لألابر : ررأسل فب ألأاعث أن لألتتيث ثك ث حكترمدلم لبثاتحث لبتثكحي1
 لثد وأكذل رسواباليك لبأثياأكي لبثديسث اأكبه أن راسير عير أهوث لبأثكتحث .

.. لبألأاعث لبسكويث : ررأسل فب ألأاعث أن لألتتيث مك ث حم كتص لبثاتحث لبتثكحيث اراسيرهك 2
 لبراريدعير لبرغي  عيب أمكطر تالتل 
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ث مك ث حدار لبثاتحث لبتثكحيث فب رثزيز لبأيز  .. لبألأاعث لبسكبسث : ررأسل فب ألأاعث أن لألتتي3
 . لبراريدلبروكفتيث مالل تالتل 

 صدق وثبات االستقصاء :  2/5/3

 قكأي لبحكثسث حكبراسد أن  دق لترأكر  لالترق كي حطريقرين:

  عرضي لبحكثسث لترأكر  لالترق كي عير ألأاعث أن لبأثسأين : صدق المحكمين
الإلث كي   اقد لترلكحي لبحكثسث آلرلي لبأثسأين   اقكأي  لبأرم  ين فب ألكل لبأثكتحث

حإلرلي أك ييزم أن ثذ  ارثديل فب ضاي لبأقررثكي لبأقدأث أن لبأثسأين   احذبك مرلي 
 لالترأكر  فب  اررهك لبوهكتيث .

 

 ايقكس  دق اسحكي لبأقيكس حسالإ طرق   اهر ::  صدق وثبات المقياس 

يق د ح دق لالرتكق لبدلميب أدى لرتكق سل حود أن حواد  : Internal Validityالداخمي  االتساق -
لترأكر  لالترق كي أع لبفرض لبذى يورأر ىبيه هذل لبحود   اقد قكأي لبحكثسث حثتك  
لالرتكق لبدلميب الترأكر  لالترق كي عن طريق ثتك  أثكأالي لالررحكط حين سل حود 

 بيفرض وفته .أن حواد لترأكر  لالترق كي البدرلث لبسييث 

يثرحر لب دق لبحوكتب لثد أقكييس لألدل    اها يقيس  :  Structure Validityالصدق البنائي  -
أدى رثقق لألهدل  لبرب رريد لألدل  لبا ال ىبيهك   ايحين أدى لررحكط سل فرض أن 

 فراض لبحثإ حكبدرلث لبسييث ألتتيث لترأكر  لالترق كي .

يق د حكبسحكي لن رثطر لترأكر  لالترق كي وفس لبوريلث :   Reliabilityثبات استمارة االستقصاء -
 ىذل رم رازيع لترأكر  لالترق كي لسسر أن أر    رثي وفس لبظرا   البحراط 

 وفيما يمي عرض لنتائج التأكد من صدق وثبات المقياس :

 : نتائج االتساق الداخمي 
د لبفرض لألال البدرلث لبسييث   ايحين ( أثكأل لالررحكط حين سل حود أن حوا 2ياضح لبلدال )

  احذبك يثرحر لبألكل    α =(0.01 , 0.05)لن أثكأالي لالررحكط لبأحيوث دلبث عود أتراى أثوايث 
                                   كدق بأك اضع بقيكته .

 (2)جدول  

  فرضمعامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد الفرض األول والدرجة الكمية لم
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معامل ارتباط  العبارات م
 بيرسون

 القيمةاالحتمالية
(Sign.) 

 **0.000 0.778  لبثاتحث لبتثكحيث رقام حثأكيث تريث لبأثياأكي لبأوقيث مالبهك 1
ثكبث فقدلن عرضب لا  فبلبثاتحث لبتثكحيث بديهك ردلحير فويث اروظيأيث  2

 **0.000 0.641 أرثأد بيحيكوكي

 **0.000 0.631 رتكعد عير للرلي لبثأييكي لبأثكتحيث ححسل دقيق الأنلبثاتحث لبتثكحيث  3
لبثاتحث لبتثكحيث رقام حأثكبلث لبأثياأكي لبأكبيث حترعث دان لالضرلر  4

 .حكبغرض أوهك
0.695 0.000** 

لبثاتحث لبتثكحيث رثراى ضأكوكي سكفيث عود لترمدلأهك فب لدلي لبأهكم  5
 .لبأثكتحيث

0.575 0.000** 

رتكعد لبرسواباليك لبأرطار  عير رقييل لبوفقكي لبرحغيييث عير مطاط لبححسث  6
 لبأؤلر 

0.532 0.000** 

لبثاتحث لبتثكحيث رضأن عدم لترمدلم لبمدأث لبأثياأكي برثقيق أوكفع  7
 حم يث

0.645 0.000** 

 *0.013 0.417 رافر لبتثكحث لبحرلأ  لبلكهز  البأررفثث لبرسيفث فب رحغيل لبوظكم 8

لبهيكسل لبقكواويث البرسواباليث رافر ثأكيث سكفيث بيأثياأكي لبأثكتحيث أن لبأحكسل عير  9
 **0.002 0.505 .ححسث لالورروي سفقدلن لبحيكوكي ا لبأثياأكي لا ترقرهك

 **0.000 0.691 لبثاتحث لبتثكحيث افري حيتث آأوث ألدلي لبأهكم لبأثكتحيث 10

 . 0.05يك  عود أتراى دالبث * أثكأل لالررحكط دلل لث كت
 . 0.01** أثكأل لالررحكط دلل لث كتيك  عود أتراى دالبث 

( أثكأل لالررحكط حين سل حود أن حواد لبفرض لبسكوب البدرلث لبسييث 3اياضح لبلدال )
  احذبك يثرحر    α =(0.05)بيفرض  ايحين لن أثكأالي لالررحكط لبأحيوث دلبث عود أتراى أثوايث 

       كدق بأك اضع بقيكته .لبألكل 

      

 

 (3جدول )
  معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد الفرض الثاني والدرجة الكمية لمفرض 
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معامل ارتباط  العبارات م
 بيرسون

 القيمةاالحتمالية
(Sign.) 

 **0.000 0.784 التوريدالحوسبة السحابية تساعد على تحسين مقاييس أداء سالسل  1

2 
السحابية تساعد على رقابة التكاليف من المنبع  وحتى مرحلة التصميم  الحوسبة

 والتطوير
0.663 0.000** 

 **0.000 0.873 التوريدالحوسبة السحابية تساعد على تحسين ربحية األطراف خالل سلسلة  3

4 
الحوسبة السحابية تساعد على الحصول على المعلومات بالقدر الكافي والتوقيت 

 المناسب .
0.692 0.000** 

 *0.008 0.443 المناسب وقتلى اتخاذ القرارات المالية في الالحوسبة السحابية تساعد ع 5

 *0.011 0.426 المناسبالوقت على اتخاذ القرارات االستثمارية في  الحوسبة السحابية تساعد 6

7 

 ستخدمت موثوقية وأكثر دقيقة تكاليفية بيانات الحوسبة السحابية تساعد على توفير

 لسلسلة الوضع االستراتيجي وتحسين والمخاطر واإليرادات التكاليف إدارة في

 .التوريد

0.576 0.000** 

 **0.001 0.526 الحوسبة السحابية تساعد على تخفيض تكاليف دورة حياة المنتج 8

 **0.000 0.559 الحوسبة السحابية تساعد على إدارة العالقة بين العمالء والموردين 9

 **0.000 0.615 الحوسبة السحابية تساعد على التحسين المستمر 11

 **0.000 0.636 الحوسبة السحابية تساعد على تخفيض المخزون 11

 **0.000 0.645 الحوسبة السحابية تساعد على القضاء على الفاقد 12

 . 0.05* أثكأل لالررحكط دلل لث كتيك  عود أتراى دالبث 
 . 0.01لث كتيك  عود أتراى دالبث ** أثكأل لالررحكط دلل 

( أثكأل لالررحكط حين سل حود أن حواد لبفرض لبسكبإ البدرلث لبسييث بيفرض 4ياضح لبلدال )
  احذبك يثرحر لبألكل    α = (0.05)  ايحين لن أثكأالي لالررحكط لبأحيوث دلبث عود أتراى أثوايث 

  ك كدق
 
 
 
 
 
 (  4جدول )

  من أبعاد الفرض الثالث والدرجة الكمية لمفرض معامل االرتباط بين كل بعد
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 العبارات م
معامل ارتباط 

 بيرسون

القيمة 
 االحتمالية

(Sign.) 

 **0.000 0.813 الحوسبة السحابية تساعد على تخفيض التكاليف الثابتة 1

 **0.000 0.764 الحوسبة السحابية تساعد على تقديم جودة أفضل للعمالء 2

3 
تساعد على سرعة االستجابة وسرعة الوصول  الحوسبة السحابية

 للسوق.
0.793 0.000** 

 **0.000 0.636 .معهم العالقة وتقوية الموردين عدد الحوسبة السحابية تساعد تخفيض 4

5 
البنية التحتية للحوسبة السحابية تساعد على تخفيض التكاليف 

 اللوجستية
0.745 0.000** 

 **0.000 0.563 على االستجابة للتغيرات في الطلب مرونة الحوسبة السحابية تساعد  6

 **0.000 0.733 مرونة الحوسبة السحابية تساعد على االستجابة للتغيرات البيئية  7

 **0.000 0.713 مرونة الحوسبة السحابية تساعد على االستجابة للتغيرات التكنولوجية  8

 **0.000 0.636 الجغرافية الحوسبة السحابية تساعد على االستجابة للتغيرات  9

11 
تساعد التكنولوجيا القائمة على االنترنت على خفض تكاليف شراء 

 األجهزة واآلالت
0.645 0.162 

11 
تساعد التكنولوجيا القائمة على االنترنت على تخفيض تكاليف صيانة 

 المعدات وتحديثها
0.263 0.127 

 0.050 0.333 متخذ القرارنزيد الحوسبة السحابية من معدل األمان لدى  12

 . 0.05أثكأل لالررحكط دلل لث كتيك  عود أتراى دالبث * 
 . 0.01** أثكأل لالررحكط دلل لث كتيك  عود أتراى دالبث 

  نتائج الصدق البنائي Structure Validity  :  كوريد لبا ال ىبيه لبرباها يقيس أدى رثقق لألهدل  
  لبسييث بحواد لترأكر  لالترق كي لبحثإ حكبدرلثايحين أدى لررحكط سل فرض أن فراض 

( لن لأيع أثكأالي لالررحكط فب لأيع فراض لبحثإ ذلي دالبث 5اياضح لبلدال )
 .   α = (0.01 )لث كتيث قايث عود أتراى أثوايث 

 
 
 
 

 (5جدول )
 معامل االرتباط بين بين كل فرض من فروض البحث والدرجة الكمية 
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 الفروض

 معامل ارتباط
 بيرسون

 القيمة
 االحتمالية
(Sign.) 

يؤثر استخدام الحوسبة السحابية باعتبارها أحد نماذج  األول
 تكنولوجيا المعلومات الحديثة ايجابيا على العمل المحاسبي

0.534 0.000 

إيجابيا  على التغلب علي تؤثر خصائص الحوسبة السحابية  الثانى
 التوريدمخاطر سالسل 

0.673 0.000 

 0.000 0.799 التوريددعم الميزة التنافسية خالل سالسل تالحوسبة السحابية  ثالثال

 Cronbach's)اقكأي لبحكثسث حكترمدلم لتياحين ىث كتيين رتيتيين اهأك: لتيا  سرا وحكخ لبفك  

Alpha) التيا  سراتسكل الالس   (Kruskal-wallis)   فب     برثقيق لبأقكروث حين لبالقع لبوظر  البثأيب لأال
 لبا ال ىبر دالتل ذلي أغزى عيأب يزيد أن لبسقث فر أ دلقيث هذل لبحثإ .

 (0.623 , 0.791)لاضثي لبوركت  لن قيأث أثكأل سراوحكخ لبفك سكوي أررفثث ارررلاح حين 
اذبك بسل فراض لبدرلتث   سأك سكوي قيأث أثكأل سراوحكخ لبفك لإللأكبيث بلأيع حواد لبدرلتث 

فب  اررهك لبوهكتيث  لالترق كي  اهسذل ر حح لترأكر  لن أثكأل لبسحكي أررفع أأك يثور (0.794)
  أأك لثل لبحكثسث عير سقث ركأث ح ثث براسد أن  دق اسحكي لدل  لبحثإ  سأك لوه رم لقكحيث بيرازيع

 ا الثيرهك برثييل لبوركت  الإللكحث عير لتتيث لبدرلتث المرحكر فرضيرهك  لالترق كيلترأكر  

 : نتائج تحميل فروض البحث 2/5/4

يؤثر استخدام الحوسبة السحابية باعتبارىا أحد نماذج تكنولوجيا المعمومات الفرض األول : نتائج 
  الحديثة إيجابيًا عمى العمل المحاسبي :

 لثدد حكعرحكرهدك لبتدثكحيث لبثاتدحث ال رالد دالبث لث كتيث عير الاد عالقث حين لترمدلم:  H0 الصفريالفرض 
  لبأثكتحب لبثأل عير ليلكحيك لبثديسث لبأثياأكي رسواباليك ذلوأك

 لثددد حكعرحكرهددك لبتددثكحيث لبثاتددحث : رالددد دالبددث لث ددكتيث عيددر الدداد عالقددث حددين لتددرمدلم H1 الفرررض البررديل
  لبأثكتحب لبثأل عير ليلكحيك لبثديسث لبأثياأكي رسواباليك وأكذل

سكوددي قيأددث لغيدد    P-value =0.05أثوايددث لودده عوددد أتددراى ( 6)يرضددح أددن لبلدددال لبرددكبب 
لحثكد لبفرض لقل أن أتراى لبأثوايث   أأك يثور رفض لبفرض لب فر     اقحال لبفدرض لبحدديل   أأدك 

 رسواباليددددك وأددددكذل لثددددد حكعرحكرهددددك لبتددددثكحيث لبثاتددددحث يثوددددر حددددان هوكبددددك دالبددددث لث ددددكتيث حددددين لتددددرمدلم
                                لبأثكتحب.  البثأل لبثديسث لبأثياأكي

 )6) جدول
   نتيجة اختبار كروسكال واالس لمفرض األول  
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قيمة اختبار  العبارات م
2X 

 االحتمالية القيمة
(Sign.) 

 0.000 13.97  الحوسبة السحابية تقوم بحماية سرية المعلومات المنقلة خاللها 1

ة فقدان عرضي الحوسبة السحابية لديها تدابير فنية وتنظيمية فى حال 2
 أو متعمد للبيانات

4.91 0.027 

3 
الحوسبة السحابية تساعد على اجراء العمليات المحاسبية بشكل دقيق 

 وأمن
2.14 0.143 

4 
الحوسبة السحابية تقوم بمعالجة المعلومات المالية بسرعة دون 

 .االضرار بالغرض منها
7.36 0.007 

5 
ند استخدامها في أداء الحوسبة السحابية تحتوى ضمانات كافية ع

 .المهام المحاسبية
9.06 0.003 

6 
تساعد التكنولوجيا المتطورة على تقليل النفقات التشغيلية على 

 خطوط الشبكة المؤجرة
1.19 0.275 

7 
الحوسبة السحابية تضمن عدم استخدام الخدمة المعلومات لتحقيق 

 منافع شخصية
17.87 0.000 

 0.112 2.52 هزة والمرتفعة التكلفة في تشغيل النظامتوفر السحابة البرامج الجا 8

الهياكل القانونية والتكنولوجية توفر حماية كافية للمعلومات  9
 .المحاسبية من مشاكل االنترنت كفقدان البيانات او سرقتها

12.27 0.000 

 0.000 19.54 الحوسبة السحابية وفرت بيئة آمنة ألداء المهام المحاسبية 10

سالسل  تكاملتؤثر خصائص الحوسبة السحابية إيجابيًا عمى لفرض الثاني : نتائج ا
 :التوريد

 عيددر ىيلكحيددك   لبتددثكحيث لبثاتددحث ال رالددد دالبددث لث ددكتيث عيددر ردداسير م ددكتص:  H0 الصررفريالفرررض 
 .لبراريد تالتل رسكأل

 رسكأدل عيدر لكحيدك  ىي لبتدثكحيث لبثاتدحث م كتص رالد دالبث لث كتيث عير راسير  : H2الفرض البديل 
 .لبراريد تالتل

     0.05لغي  لبأرغيرلي سكوي ذلي أتراى أثوايث لسحر أن لنلبركبب  (7)يرضح أن لدال 
 أأك يثور رفض لبفرض لب فر    اقحال لبفرض لبحديل .

 

 

 (7)جدول 
   االس لمفرض الثانىكال و نتيجة اختبار كروس  
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 م
 العبارات

قيمة 
 اختبار
X2 

القيمة 
 ليةاالحتما

(Sign.) 
 0.342 0.903 التوريدالحوسبة السحابية تساعد على تحسين مقاييس أداء سالسل  1

الحوسبة السحابية تساعد على رقابة التكاليف من المنبع  وحتى مرحلة  2
 التصميم والتطوير

11.593 0.001 

 0.026 7.927 التوريدالحوسبة السحابية تساعد على تحسين ربحية األطراف خالل سلسلة  3

الحوسبة السحابية تساعد على الحصول على المعلومات بالقدر الكافي  4
 . والتوقيت المناسب

14.948 0.000 

 0.226 1.464 الحوسبة السحابية تساعد على اتخاذ القرارات المالية في التوقيت المناسب 5

 الحوسبة السحابية تساعد على اتخاذ القرارات االستثمارية في التوقيت 6
 المناسب

3.414 0.065 

الحوسبة السحابية تساعد على توفير بيانات تكاليفية دقيقة وأكثر موثوقية  7
تستخدم في إدارة التكاليف واإليرادات والمخاطر وتحسين الوضع 

 .االستراتيجي لسلسلة التوريد

0.966 0.326 

 0.002 9.398 الحوسبة السحابية تساعد على تخفيض تكاليف دورة حياة المنتج 8

 0.001 11.263 الحوسبة السحابية تساعد على إدارة العالقة بين العمالء والموردين 9

 0.000 14.797 الحوسبة السحابية تساعد على التحسين المستمر 10

 0.000 15.9 الحوسبة السحابية تساعد على تخفيض المخزون 11

 0.92 2.846 الحوسبة السحابية تساعد على القضاء على الفاقد 12

 سالسل خالل التنافسية الميزة دعم عمى السحابية الحوسبة الثالث : تساعد الفرضنتائج 
 التوريد

 لبروكفتديث لبأيدز  دعدم عيدر لبتدثكحيث لبثاتدحث : ال رالدد دالبدث لث دكتيث عيدر دار H0 الفرض الصرفرى
 لبراريد تالتل مالل

 مدالل لبروكفتديث لبأيدز  دعدم عيدر لبتثكحيث لبثاتحث رالد دالبث لث كتيث عير دار:  H3 الفرض البديل
 لبراريد تالتل

  أأك  ( α < 0.05 )لبفرض لبسكبإ لن أتراى أثوايث  لبركبب( 8وركت  لبلدال ) أنايرضح 
 البذ  يؤسد عير رالد دالبث لث كتيث عير دار  يثور رفض لبفرض لب فر  اقحال لبفرض لبحديل

 .لبراريد تالتل مالل فتيثلبروك لبأيز  دعم عير لبتثكحيث لبثاتحث

 ( 8جدول )
 نتيجة اختبار كروسكال واالس لمفرض الثالث  
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 العبارات م
قيمة 
 اختبار
X2 

 االحتمالية القيمة
(Sign.) 

 0.000 21.35 الحوسبة السحابية تساعد على تخفيض التكاليف الثابتة 1

 0.001 15.11 الحوسبة السحابية تساعد على تقديم جودة أفضل للعمالء 2

 0.000 15.29 الحوسبة السحابية تساعد على سرعة االستجابة وسرعة الوصول للسوق. 3

 0.000 19.05 .معهم العالقة وتقوية الموردين عدد الحوسبة السحابية تساعد تخفيض 4

 0.001 15.50 البنية التحتية للحوسبة السحابية تساعد على تخفيض التكاليف اللوجستية 5

 0.000 17.08 ة السحابية تساعد على االستجابة للتغيرات في الطلب مرونة الحوسب 6

 0.000 17.09 مرونة الحوسبة السحابية تساعد على االستجابة للتغيرات البيئية  7

 0.000 17.05 مرونة الحوسبة السحابية تساعد على االستجابة للتغيرات التكنولوجية  8

 0.001 11.20 ة للتغيرات الجغرافية الحوسبة السحابية تساعد على االستجاب 9

 0.001 15.05 تساعد التكنولوجيا القائمة على االنترنت على خفض تكاليف شراء األجهزة واآلالت 11

11 
تساعد التكنولوجيا القائمة على االنترنت على تخفيض تكاليف صيانة 

 المعدات وتحديثها
20.06 0.000 

 0.000 19.04 مان لدى متخذ القرارنزيد الحوسبة السحابية من معدل األ 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخالصة والنتائج والتوصيات
 أواًل: الخالصة:
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أع زيكد  لبرطار لبرسوابالب   اظهار لبرلكر  لالبسرراويث   اأالقع لبحيع البحرلي عير لالورروي 
ر لالورروي ظهر أفهام   اقيكم لبحرسكي حثرض قالتأهك عير لالورروي   اأركحثث أارديهك اعأالتهك عي

 .الالر كالي لبأثياأكي برسواباليك لبهكأث لبرسواباليث لثد لبوأكذل رثد لبثاتحث لبتثكحيث   البرب

لبثاتحث لبتثكحيث هب رقويث رريح لبألكل لأكم لبأهرأين حكبحرألث برمزين لبأثياأكي لبرب  
حم يث  احهذل ال ررثرض بيفيراتكي  يحرألاوهك عير لالورروي  حدال  أن لن يضثاهك عير ثكتحكرهم لب

اال لضرلر لمرى. اهب وأاذل بحوكي لبححسث حوكي عير لبطي   البث ال عير ألأاعث أحررسث أن 
أالرد لبثاتحث )لبححسكي البمالدم البرمزين البرطحيقكي البمدأكي( لبرب يأسن رافيرهك حترعث لسحر  

 احقدر لقل أن لبلهد الالدلر  البرسيفث .

" حاوهك وأاذل برأسين لبا ال ىبر لبححسث فب  لبأثهد لباطوب بيأثكيير البرسواباليك كاقد عرفه
سل أسكن افب ظرا  أالتأث اعود لبطي  ىبر ألأاعث أحررسث أن أالرد لبثاتحث لبقكحيث بيرساين )أسل 

لبثد  لبححسكي البمالدم ااثدلي لبرمزين البرطحيقكي البمدأكي( لبرب يأسن ى دلرهك حترعث فكتقث أع
 )أفيش بزأه برثري  لبثاتحث لبتثكحيث فب لبوركت (  ".لألدور أن لبلهد لإلدلر  لا رفكعل أزاد لبمدأث

 لبأ كدر رقديم مالل أن لألتكتيث لبحويث لبرثريث أالرد اررأيز حقدررهك عير رطاير الترغالل
الالر كالي   لبأثياأكي يكرسوابال لقر كديكي فب ارتيتك   هكأك   رغيرل   أأك لثدإ سمدأكي   لبثكتاحيث

بأزليكهك لبأمريفث   البرب لرلهي  وظرل   البأكبيث لألعأكل لبرلكريث حيتث عير سحير راسير بهك سكن البرب
ثديسك ىبر لبثأل عير رفع سفكي  الدلي تالتل لبراريد حهد  ميق أيز  روكفتيث   اذبك بأك رتكهم فيه 

  سفكي  لبثكأيين امفض لبرسكبي  ارثظيم لألرحكح الترأرلر أن رثتين لبفكعييث لبروظيأيث أن مالل زيكد
 لبأوظأث اوأاهك   اأالسحث لبرطارلي لبرسواباليث البرحغيييث فب حيتث لألعأكل.

 ثانيًا: النتائج:

 را يي لبدرلتث ىبر ألأاعث أن لبوركت  لبهكأث يأسن ريمي هك فب أك ييب:

تالتل لبراريد   ازيكد  سفكي  قدررهك لبروكفتيث لن لترمدلم لبثاتحث لبتثكحيث يؤسر عير رسكأل  -1
  اذبك بأك ررأرع حه لبثاتحث لبتثكحيث أن ترعث اأراوث اقكحييث بيراتع   اأالسحث بيرطارلي 
لبرسواباليث   ارافير لبحويث لبرثريث   ارقييل لالعرأكد عير لبأهويين أن أثكتحين اأرللثين 

 أأك يؤد  لبر رمفيض رسكبي  للارهم .  
ُرأسن لبثاتحث لبتثكحيث أن رمفيض لبرسكبي  لبسكحرث   ارسكبي  لب فقكي   سأك رتكعد  -2

لبثاتحث لبتثكحيث عير لبرغي  أن ثكبث عدم لبراسد لبرب ر كث  تالتل لبراريد ايتكعد عير 
 لالترلكحث لبفثكبيث بيرغيرلي لبحيتيث البرسواباليث .
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بدأ  لبحيكوكي البأثياأكي   أأك يتكعد عير رأسل لبثاتحث لبتثكحيث لدل  رسواباليث فثكبث  -3
رثتين لبرسكأل فب تيتيث لبراريد أن مالل رسكأل ردفق لبأثياأكي البردفقكي لبأكديث البأكبيث 

 مالل لبتيتيث  البذ  يؤد  حداره ىبر لبرسكأل لبرسوابالب ارسكأل لبثأييكي ارسكأل لبحريك.
لألوحطث )لبيالتريث  البر ويثيث البرسكأل رتكعد لبثاتحث لبتثكحيث عير رسكأل لبثأييكي ا  -4

لبرلكر  البأكبب  البقدر  عير أالسحث لبرطارلي( ألوهك رثتن أن لبقكحييث بيراتع البأراوث البقدر  
عير لبرسي  أع لبرغيرلي لبحيتيث البرسواباليث  أأك يتكعد عير زيكد  لبسقث البرثكان عير طال 

أسكويث لبا ال ىبر لبأثي  اأكي حاترع اقي القل رسيفث.لبتيتيث   ال 

 ثالثًا: التوصيات:

 اأن مالل لبوركت  لبتكحقث را ب لبحكثسث حأك ييب: 

أوظأكي لألعأكل فب أ ر حرطحيق لبثاتحث لبتثكحيث  ثيإ لوهك ال رزلل غير أثرافث  لهرأكمضرار   -1
حيث أسل قطر   اغير أطحقث فب حيتث لألعأكل لبأ ريث   عير لبرغم أن رطحيقهك فب حثض لبدال لبثر 

 ادابث لألأكرلي لبثرحيث لبأرثد  . 
ضرار  تثر لبأوظأكي فب حيتث لألعأكل لبأ ريث وثا وحر سقكفث لألتكبي  لبرسواباليث لبثديسث بزيكد    -2

لباعب ارافير لبحويث لبرثريث الالأسكويكي لبرقويث البأكديث لبرب رتكعد عير تثر لبأوظأكي البهيتكي 
 .حث لبتثكحيثالترمدلم مدأكي لبثات

يل  عير لبحرسكي لألعضكي فب تالتل لبراريد لبرثر  عير وأكذل لبثاتحث لبتثكحيث بأالسحث  -3
لبرطارلي لبرسواباليث   ادرلتث لترمدلأهك عير تالتل لبراريد بأك رثققه أن مفض بيرسكبي  اترعث 

 الأكن البقكحييث بيراتع   ازيكد  لبأ دلقيث فب لبحيكوكي لبأقدأث .
ىبر أزيد أن لألحثكإ لبأ ريث لبمك ث حكبثاتحث لبتثكحيث اراسيرهك عير رفع سفكي  تالتل  لبثكلث -4

 لبراريد امفض رسكبيفهك ازيكد  سقث لألعضكي)لبأاردين   البثأالي(.
لبتثب وثا ىعدلد وأاذل تثكحب أ ر  يراليم أع أرطيحكي حيتث لألعأكل لبأ ريث ايرالفق أع  -5

 اأثكيير لبأثكتحث لبأ ريث.
 
 
 
 

 عرررررالمراج

 أواًل : قائمة المراجع العربية :
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 بيقيكس ثيلبداب ثيلبأكب ريلبرقكر  رييأثك أالتأث أدى مييرق (   "2019أ طفر عيب  ) لبثكيد    سراي (1
  سييث المجمة العممية لمدراسات المحاسبيةث"  يلبتثكح حرکكي لبثاتحث رلدلييى عن ريالبرقر 

 50-1ص: .(  ص.1) (  لبثدد23) لبأليد لبرلكر   لكأثث قوك  لبتايس 
درلتث   -رحوب لبرلكر  لإلبسرراويث السرهك فب رسكأل تالتل لبراريد  "(2013) تكبم عحدلإلبه تكبم    لبثويطب (1

  لكأثث لبثيام لالتالأيث لبثكبأيث ،رسالة ماجستير"  ايث لألردويثرطحيقيث عير حرسكي لألد
 .152: 1ص:  ص.

دلر  لبرسكبي  2014) أثأد     عاليبلبحركواو (2 (   "راسير لبررلحط البرسكأل حين أأكرتكي لدلر  تيتيث لبراريد ال 
المحاسبة مجمة لالتررلريليث عير دعم لبقدرلي لبروكفتيث بأوحآي لألعأكل لب وكعيث"  

 . 297- 221ص:.  ص.1  لبثدد2  سييث لبرلكر   لكأثث حوب تاي   لبأليدوالمراجعة
 –  " دار رتيير رسكبي  تيتيث لبراريد فب زيكد  روكفتيث لبأؤتتث لالقر كديث (2016لبثحكش  عحد لبثييم  ) (3

قر كديث ام لال  سييث لبثيرسالة دكتوراه  لبأؤتتكي لالقر كديث لبلزلتريث" درلتث عيوث أن
 .160- 1ص:.لبأتييث  ص. –  لكأثث أثأد حا ضي  البرلكريث اعيام لبرتيير

  لكأثث مجمة التعمم االلكتروني(   "لبثاتحث لبتثكحيث حين لبأمكا  الآلأكل"  2013تكبم  )   أأداحبلبفق (4
 لبأو ار  .

-إلدلريث فب لدلر  رسكبي  تيتيث لبراريد(   " رفثيل دار لتكبي  لبأثكتحث ل2006وهكل  لثأد  )   لبلود (5
 .4  لسكديأيث لبتكدلي بيثيام لالدلريث  لبثدد مجمة البحوث االداريةأوظاأث أفراثث"  

دار ىدلر  تيتيث لبراريد فب رثتين لبأرسز لبروكفتب بأوظأكي "(  2019  )  عأرا أ طفر أثأدثتين (6
(  49لبأليد) سييث لبرلكر   لكأثث عين حأس   المجمة العممية لالقتصاد والتجارة  "لألعأكل

 500-451ص:-لبثدد لألال  ص

دار لتكبي  لبأثكتحث لإلدلريث فب رثتين لدلي تيتيث لبراريد أن مالل (  "2019ىأكم  ) ثأنر عحد لب مييفث  (7
ص .  سييث لبرلكر   لكأثث عين حأس  ص.المحاسبي لفكرمجمة ا"  أمكطر لبطي  رمفيض

:1-26. 

درلتث -" راسير أراوث تالتل لإلأدلد عير ترعث لترلكحرهك بيرغيرلي لبحيتيث ( 2014)  أثأد تثد  هينحك (8
المجمة المصرية لمدراسات ، "رطحيقيث عير حرسكي  وكعث لبتيرلأيك حلأهاريث أ ر لبثرحيث

 .26-1ص :.  ص.سييث لبرلكر   لكأثث لبأو ار  ،التجارية
(  "لبأثكتحث لبتثكحيث لفق لديد بروظيم لبثأل لبأثكتحب"  2019ثتين سريم  )حوكا   اتكم عزيز  لبحأر    (9

 .17-1  ص.ص:1  لبثدد 11  لبأليد مجمة كمية مدينة العمم الجامعة

  "قيكس راسير أمكطر تيتيث لبراريد عير لبقدر  لالتررلريليث بيرسكبي  ( 2012) عطيه  ثأد عأكد   ضي  (10
ص .  سييث لبرلكر   لكأثث لبأوافيث   ص.ماجستير غير منشورة رسالة   درلتث رطحيقيث" –
:1-146 

http://0810gzjss.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/866220
http://0810gzjss.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/866220
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  "لسر لبرسكأل حين لتيا  رثييل تيتيث لبقيأث الدالي لدلر    (2015)  أثأد أثأد يس  عحد لبيطي  (11
سييث   حاسبة والمراجعةلممجمة البرسيفث لبحيويث فب رثزيز لبأزليك لبروكفتيث بتيتيث لبراريد "   

  308-235ص :.  ص.2  لبثدد 3لبأليد   لكأثث حوب تاي   كر لبرل

ص: .  ص.  أسرحث عين حأس " ادارة سالسل التوريد: مدخل تحميمي "، ( 2006)  أأداح  عحد لبثزيز (12
1-250 

فب عالقث لترمدلم  (TAM)(  "راظي  وأاذل قحال لبرسواباليك 2019  وارهكن لبتيد أثأد  )لبغفكرعحد  (13
لبأثكتحث لبتثكحيث حراله لبأوظأكي وثا لبرحوب لبأترقحيب برطحيق لعأكل اأأكرتكي  مدأكي

المجمة العممية لمدراسات   "درلتث رطحيقيث-لبأرللثث لبتثكحيث فب  حيتث لألعأكل لبأ ريث
 .314: 221(  ص.ص: 1(  لبثدد)1  سييث لبرلكر   لكأثث قوك  لبتايس  لبأليد)المحاسبية

 ردعيم فب لبحيويث لبرسيفث إلدلر  سادل  لبأفراثث لبتلالي أثكتحث دار(  "2017ر لثأد  )أثكريق  هكو (14
  سييث مجمة الفكر المحاسبي"  لترطالعيث درلتث :لبراريد حتالتل لبقرلرلي لرمكذ عأييكي

 .930-874 ص:.(  ص.3(  لبثدد)21لبرلكر   لكأثث عين حأس  لبأليد)
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 (1ممحق رقم)
 االستقصاء استمارة

 أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية إلى السادة /
 والمحاسبين معدى القوائم والتقارير المالية و المحممين الماليين

 والمستثمرين ومكاتب االستشارات
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 .....طيبة وبعد تحية 
 بعنوان :تقوم الباحثة بإعداد دراسة 

 "تنافسيةالميزة ال بيدف دعم التوريدتعزيز تكامل أنشطة سالسل لاستخدام الحوسبة السحابية " 

درلتث لسر لترمدلم لبثاتحث لثد لبلالو  لبهكأث فب لبحثإ , ايهد  ىبر  ق كييأسل هذل لالتر
حيدلن لبثكبم عير  البرب يرم لترمدلأهك ثكبيك ألغي   كيلبتثكحيث حكعرحكرهك لثد رقويكي رسواباليك لبأثياأ

ارمفيض رسكبي  تالتل   ثهم لبلغرلفيث ادارهك فب رثزيز لبأيز  لبروكفتيث بيأوظأكيلمرال  أالق
 ادعأهك برثتين لدلتهك اريحيث لثريكلكي عأالتهك اأارديهك .  لبراريد

لرلا لبرسرم الإللكحث عير لألتتيث لبأطراثث ارزايد لبحكثسث حآرلتسم لبقيأث أن مالل اضع 
ب ىلكحكرسم اررفع أن أتراى لبحثإ فراأل لبحكثسث لن را كحث لبرب رراوهك أالتأث. ( عير لإللىحكر  )

 لبثيأب بهذل لبحثإ. 

ألغرلض لبحثإ لبثيأب الن  لالترق كييرلر لبثيم لن لأيع لألتتيث لبأطراثث ضأن هذل 
 ىلكحكرسم ترسان أثكطث حكبتريث لبسكأيث البثوكيث لبثيأيث لبفكتقث. 

 لترلكحرسم....حسرل برثكاوسم اثتن 

 
                                                                                                

 الباحثة
 
 
 
 
 
 
 

 المعمومات استقصاء قائمة

 معمومات العامة   القسم األول :
 (  يرجى اإلجابة عمى األسئمة التي تتضمن معمومات عامة بوضع إشارة ) 

  معمومات عن الوحدة االقتصادية 

 مكتب محاسبة ومراجعة ( -جامعة    –) شركة /أو بنك  
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 -------------------------------------االسم )اختيارى( :
 --------------------------------اسم الكمية/ الجامعة :     
 -----------------------------------الدرجة الجامعية :     
  معمومات عن شخص المجيب 

 الجنس : -1
 )  (  أنثىذكر    ,      )  (   
 
 العمر  :  -2

 سنة  40إلى  30من )  (                   سنة   30أقل من )  (  
 سنة  50أكثر من  )  (                    50إلى  40من )  (   

 
 : المؤىل العممي -3

 ماجستير)  (                                بكالوريوس )  (  
 (يرجى التحديد .......)             غير ذلك )  (                                   دكتوراه )  (   

 المسمى الوظيفي -4

 مراقب حسابات       )  (  مدير عام                       )  (  
 أخرى )  حدد.. ()  (            مدير حسابات         )  (   مدير مالي                     )  (  

5-  
 الخبرة العممية : -6

  10سنوات وأقل من  5من )  (                   سنوات  5أقل من )  (  
 سنة 20من أكثر)  (     20وأقل من  15من سنة )  (        15سنوات وأقل من  10من )  (  

 
 

 االستقصاءسئمة أ                 :القسم الثاني 
ألول : يؤثر استخدام الحوسبة السحابية باعتبارىا أحد نماذج تكنولوجيا الفرض ا

 المعمومات الحديثة ايجابيا عمى العمل المحاسبي :

 العبارات 
موافق 
 جدا

 محايد موافق
 غير
 موافق

غير 
موافق 

 جدا

1 
المعلومات المنقلة  سرية بحماية الحوسبة السحابية تقوم

 خاللها 
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2 
حالة فقدان  فية لديها تدابير فنية وتنظيمية الحوسبة السحابي

 عرضي أو متعمد للبيانات
     

3 
الحوسبة السحابية تساعد على اجراء العمليات المحاسبية 

 بشكل دقيق وأمن
     

4 
المعلومات المالية بسرعة  بمعالجة الحوسبة السحابية تقوم

 .دون االضرار بالغرض منها
     

5 
وى ضمانات كافية عند استخدامها في الحوسبة السحابية تحت
 أداء المهام المحاسبية.

     

6 
تساعد التكنولوجيا المتطورة على تقليل النفقات التشغيلية على 

 خطوط الشبكة المؤجرة
     

7 
الحوسبة السحابية تضمن عدم استخدام الخدمة المعلومات 

 لتحقيق منافع شخصية
     

8 
ة والمرتفعة التكلفة في تشغيل توفر السحابة البرامج الجاهز

 النظام
     

9 
الهياكل القانونية والتكنولوجية توفر حماية كافية للمعلومات 

المحاسبية من المشاكل على شبكة االنترنت كفقدان البيانات و 
 المعلومات او سرقتها.

     

      المهام المحاسبية ألداء آمنة بيئة وفرت الحوسبة السحابية 11

 : التوريدسالسل  تكاملإيجابيًا عمى  السحابية الثاني: تؤثر خصائص الحوسبةالفرض 

موافق  العبارات 
 جدا

 محايد موافق
 غير
 موافق

غير 
موافق 

 جدا
الحوسبة السحابية تساعد على تحسين مقاييس أداء سالسل  1

 التوريد
     

الحوسبة السحابية تساعد على رقابة التكاليف من المنبع   2
 رحلة التصميم والتطويروحتى م

     

الحوسبة السحابية تساعد على تحسين ربحية األطراف  3
 التوريدخالل سلسلة 

     

الحوسبة السحابية تساعد على الحصول على المعلومات  4
 بالقدر الكافي والتوقيت المناسب .

     

الحوسبة السحابية تساعد على اتخاذ القرارات المالية في  5
 مناسبالتوقيت ال

     

الحوسبة السحابية تساعد على اتخاذ القرارات االستثمارية  6
 في التوقيت المناسب

     

 موثوقية وأكثر دقيقة تكاليفية بيانات تالحوسبة السحابية  7
الوضع  وتحسين والمخاطر واإليرادات التكاليف الدارة

 .التوريد لسلسلة االستراتيجي

     

د على تخفيض تكاليف دورة حياة الحوسبة السحابية تساع 8
 المنتج

     

الحوسبة السحابية تساعد على إدارة العالقة بين العمالء  9
 والموردين

     

      الحوسبة السحابية تساعد على التحسين المستمر 11
      الحوسبة السحابية تساعد على تخفيض المخزون 11
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      الفاقدالحوسبة السحابية تساعد على القضاء على  12
 : التوريدالفرض الثالث: تساعد الحوسبة السحابية عمى دعم الميزة التنافسية خالل سالسل 

 العبارات 
موافق 
 جدا

 محايد موافق
 غير
 موافق

غير 
موافق 

 جدا

      الحوسبة السحابية تساعد على تخفيض التكاليف الثابتة 1
      للعمالءالحوسبة السحابية تساعد على تقديم جودة أفضل  2
الحوسبة السحابية تساعد على سرعة االستجابة وسرعة  3

 الوصول للسوق.
     

 وتقوية الموردين عدد الحوسبة السحابية تساعد تخفيض 4
 .معهم العالقة

     
البنية التحتية للحوسبة السحابية تساعد على تخفيض  5

 التكاليف اللوجستية
     

ساعد على االستجابة للتغيرات مرونة الحوسبة السحابية ت 6
 في الطلب 

     
مرونة الحوسبة السحابية تساعد على االستجابة للتغيرات  7

 البيئية 
     

مرونة الحوسبة السحابية تساعد على االستجابة للتغيرات  8
 التكنولوجية 

     
الحوسبة السحابية تساعد على االستجابة للتغيرات  9

 الجغرافية 
     

عد التكنولوجيا القائمة على االنترنت على خفض تسا 1
 تكاليف شراء األجهزة واآلالت

     

تساعد التكنولوجيا القائمة على االنترنت على تخفيض  2
 تكاليف صيانة المعدات وتحديثها

     

نزيد الحوسبة السحابية من معدل األمان لدى متخذ  11
 القرار

     

 


