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 ممخص 
مؽ ، نتاج بقظاع األعسالاإل مجال تكاليف فيغؼ الخقسية مشفعة الش مشاقذة مجى إلى الجراسة تيجف

متظمبات التظبيق الشاجح ليا، ، التحجياتالفخص و ، خالل التخكيد عمى التظؾر التاريخى ليحه الشغؼ
  اقتخاحمع  تكاليف اإلنتاجاستخجام الشغؼ الخقسية عمى رثخ ألالديشاريؾىات البجيمة  ومشاقذة استعخاضو 

استخجام ومؽ أىؼ ما تؾصمت إليو الجراسة أن  خقسية.لا غؼبتبشى ىحه الشالتكمفة تأرثخًا  مدبباتأكثخ 
يف ى لعشاصخ التكالالؾزن الشدب: كل مؽعمى  يؤرثخ جماتوالخإنتاج الدمع مجال  في خقسيةال الشغؼ

 ،ممةستكادمة القيسة المدباج تناإلتكاليف بشؾد ، و التكاليف غيخ السباشخة تحسيلمذكمة  ،ةمفتكالبييكل 
 .فالتكالي الخقابة عمى ةفة اإلنتاج، ودور سالئسة لقياس تكمف الكاليغخية التن تبشىقخار 

Abstract  
The study aims to discuss the benefit of digital systems in the field of 

production costs in the business sector, by focusing on the historical 

development of these systems, opportunities and challenges, the 

requirements for their successful application, and reviewing and discussing 

alternative scenarios for the impact of using digital systems on production 

costs while proposing more cost causes Influenced by the adoption of these 

digital systems. One of the most important findings of the study is that the 

use of digital systems in the field of production of goods and services affects 

both: the relative weight of the cost elements in the cost structure, the 

problem of indirect costs allocation, the items of production costs in the 

integrated value chain, the decision to adopt an appropriate cost theory to 

measure the cost of production, and Cost control cycle.   
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  مقجمة -1
دفعت الذخكات إلى تقجيؼ جحرية خالل الدشؾات األخيخة تحؾالت  ةعالؼ الرشاعواجو 
أكثخ  ،ذكية أصبحت السرانعف ،قسشةلخ بااعي ججيج يتسيد ج صششسؾذل تكشؾلؾجية مفاىيؼ وتقشيات

سعقجة التحميالت العجدية ال تماستخج، و العسمياتترسيؼ السشتج و  مجاخل وتغيخت ،رقسيةو  ،مخونة
ما يقخب مؽ رثمث حجؼ عمى  االقتراد الخقسى وسيظخ، التذغيمية بار والتحقق مؽ أداء العسمياتختال

،   (UNCTAD, 2017a; Guizzi, et al, 2019; UNCTAD, 2019)  االقتراد العالسى
في اىتسامًا واسعًا  العالسىالقتراد ا ييايؾل لتيىخ اغؾا مؽ أىؼ ال 1ةقسيالثؾرة الخ  أصبحت لحاو 

لألمؼ ابعة التؾا( سك)اإلا المجشة االقترادية واالجتساعية لغخبي آسيحيث تخى  ،األخيخة الدشؾات
القخن التاسع عذخ  في الرشاعية ةأرثخ الثؾر  سارثلليا أرثخ عغيؼ ي بحأصؾرة الخقسية الستحجة أن الث

 Digitalization )التحؾل الخقسى( أو الخقسشة سيةالخقلشغؼ اإلى ؾل التحف  .(7112 ،ؾاسك)اإل
(Digital Transformation) ط اإلنتاج، العسالة، انسأعمى كل مؽ ومتعجدة محتسمة آرثار  لو

السظبقة في العجيج ت ية في الدياساات جحر تغييخ  إجخاء تظمبي، و سدتجامةالتجارة، وخظط التشسية ال
 الخقسىؾل لتحاأصبح كسا  .(Trade and Development Board, 2018a) تمؽ السجاال
إعادة ، األعسال القائسة جخ نساذييتغ ويتختب عميو ،حياة اليؾمية لمفخدال عمى مدتؾى  خعامل مؤرث

 ,Dremel et al) بالسشذأة ار الخقسيبتكاالدعؼ و  ،تجاتيخ السشفي تظؾ  تشؾعال، الييكمة التشغيسية
2017). 

سؾف الخقسشة أن  في أمالً  الخقسى لتحؾلإلى ا ؼء العالكل أنحا في العامالقظاع  سعىوقج 
باستخجام تقشيات تكشؾلؾجية سخيعة، وبأقل تكمفة، وأعمى مدتؾى تسكشو مؽ أداء خجماتو 

 سالعألا اعقظى مدتؾى مع يعسخ بذكل  خقسشةالتظؾرت  اكس. (Lappi et al, 2019)لمجؾدة
بتؾنذ لسجتسع السعمؾمات القسة العالسية  انعقادوخرؾصًا مشح  (Kuusisto, 2017) ككل السجتسعو 

كان نرف س عجدىؼ تجاوزتخنت إلى أن خجميؽ لإلنتعجد السد زيادة االىت حيث، 7110في عام 
العجيج ار وانتذ رؾ ظتو  ،ةسيخقال ةد ألجيات و ات الذبكاينكاإم زيادة ،7113عام  يفمخة  لعالؼ ألولا

 .(Trade and Development Board, 2019)الججيجة لؾجية التكشؾ التقشيات و  الخجمات مؽ
                                                 

1
يا نوجكنو، انختنمرقنا، مىول انرقنخحرة انرقميت، امثم انثو رقميتنااننظم  حبنى نهخعبير عن فرداثمخذمج عذة اسخ 
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ىحا  وأخح يؽكاديسبعض األتسام اىمحل  ؾل الخقسيتحالأصبح  أيزاً  العالسية القسةىحه  مشحو 
 إال، 7111 عام فىو وتر ذوصل أن ى لإ 7114ام عج بع صاً وخرؾ  ،الديادة السدتسخة في االىتسام

 – %(00) اتلسؤتسخ  بحثية مقجمةأوراق أو ، %(40) ةيصحفمقاالت  مجخداالىتسام كان  حاى أن
لتي أكثخ الجول ا وكانت ،-ةالعمسية السدتفيزة والتجخيبي مدتؾى الجراسات أنيا لؼ تخق إلى أي
الجول  أي- يةعبلذالريؽ ا ةيوجسيؾر  ،اينلساأ، يةيكمخ جة األىي الؾاليات الستحالسقاالت ىحه  متقج
 .(Reis et al, 2018) يال5 عمى التؾ 50 و 514 و 71بشدبة  -مة صشاعياً تقجالس

الخقسى )وخرؾصًا  التحؾل إلى االقترادفإن يا مرخ( مشو ) ةيخيقفاإل الجولمدتؾى وعمى 
ظة ؾستميخة و غرالت كالذخ ؽ امخ كثيال وأدركت ،ممحؾعة ةبدخعيشسؾ أصبح خونية( اإللكت جارةالت

تؾسيع نظاق و  ،ساللخواد األعججيجة  ونساذج أعسالفخص و وعائف إتاحة  في شةخقسأىسية الالحجؼ 
 مثلات ججيجة حجيوت ظؾر مخاطخيراحب ىحا التنفذ الؾقت ، ولكؽ في الذخكات لألسؾاقوصؾل 

عمى مدتؾى ا مأ. (United Nations & Africa Union, 2018)الجخؾلفي اة عجم السداو 
ات ؾمع السعمتسحقيق مجتؾاجو ت مدتسخة تحجياتو ما زالت ىشاك فإن)ومشيا مرخ(  العخبيةالسشظقة 

 اتظاعقالمحة )ب السرحاأص يعجس ؽيبك تخ سذالن تعاو ال بتحقيق السدتقبلفي  مؾاجيتيايجب 
في والسؾاطشؾن  بذباال يؤديو نأالحي يسكؽ  الجؾىخى ( مع تدييل الجور  وغيخ الحكؾمية يةالحكؾم

 تالتراالوا ماتسعمؾ يا الالقائؼ عمى تكشؾلؾج ئيدية في التحؾلكأطخاف فاعمة ر  خقسشةمجال ال
 .(ESCWA, 2013) ى""التحؾل الخقس
يل نساذج األعسال الحالية إلى حؾ ت في اً ومتدارع اً محؾعم اً أن ىشاك تظؾر ق ا سبمس ويدتجل
يخات غيت إجخاءأنو تحؾل مؽ شا ال، وأن ىحؼالعال اءأنحمختمف  في سيةمى الشغؼ الخقع نساذج قائسة

 ،ياأنؾاع عمى اختالف تالسشذأ فيسظبقة لاسبية( اسحال غيخسبية و )السحاالتذغيل  غؼن فيجحرية 
اليف إنتاج الدمع عمى تك "التحؾل الخقسىاستخجام الشغؼ الخقسية "يؤرثخ  تؾقع أنسال ؽسفا لحو 

   .وتحميمو ،دراستو، عشوالكذف  يالحال حاول البحثوىحا ما ي ،والخجمات
 بحثمذكمة ال -2

مؽ القخن  شح الدبعيشياتمالسختمفة  في الرشاعات بذكل ناجح وفعالاألتستة  متاستخج
ظالق انألسانيا مشح  فيي متحؾل الخقسالتظبيق الفعمى ل، وبجأ (De Soto et al, 2018)العذخيؽ 
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 السجاالت الرشاعية ففي مختم جيريتجتظؾر  ثحج إلى أن" 4.1"الرشاعة  عةبالثؾرة الرشاعية الخا
(Henning, 2013)، ةالتذغيمي لتذسل العسمياتالخقسشة امتجت  حيث (Kohtamäki et al, 

 ,Kilimis et al) استخاتيجية تكشؾلؾجية رئيديةكظاق واسع مقبؾلة عمى نأصبحت ، و  (2019
رشاعية لا تاالجسالمف مخت في اوالسداي مؽ الفخص العجيج قيحقمؽ قجرة عمى ت ليا لسا ، 2019(

 ,Wilson)  الرحية الخعايةخجمات  تحديؽمثل  (United Nations, 2016) ةوغيخ الرشاعي
 ,Setia et al) تحديؽ أداء خجماتيا، ياات عسالئياجحتابة الستجاالتسكيؽ السشذأة مؽ ، (2009
ة عفًا مقارنخ ضعذ دةخس بحؾالي (السدحيةرسؼ الخخائط ) العسمياتأداء تخفيض تكاليف ، (2013

 خصاشعجسيع ي ف ى ىخ جؾ يؽ تحد ، (Rudiyanto et al, 2018) قميجيةتبالظخق ال أدائيامع 
 ،الحكيةجة لمخجمات والسشرات والسشتجات ججي اً صفخ  تؾفيخ ،(Kilimis et al, 2019) ةة القيسدمسم

لجعؼ جة ججي اً خصخ فيتؾففزاًل عؽ ،  (Kohtamäki et al, 2019) ة ججيجل ساأع جنساذ وتؾفيخ
   .(Gebauer et al, 2020) السشذأة اتإيخاد

اًل أكثخ ميقخن الحادى والعذخيؽ لجاية امشح ب لعالؼا اءحنأ يعؾمات في جسأصبحت الحكوقج 
 ،سؼ "الحكؾمة اإللكتخونية"اة بخوف، والسعشرة اإللكتخونيةامة مؽ خالل السالعت ماجيؼ الخجلتق

سؾاقف لمخجعية  مقاييذ وضع بزخورة ةحجالست األمؼب الجتساعيةية واقترادؤون االارة الذدإوشعخت 
 ؾانبعش 7117 معافي خ األول تقخير الو صجمسا أدى إلى  الجول األعزاء،بنية كتخو إللاة مؾ حكال

 :Bench-Marking E-Government" شغؾر عالسىلكتخونية: مالسقياس السخجعى لمحكؾمة اإل
A Global Perspective ." تخونية". لكإلة المحكؾم ح عالسيأول "مد تؼ نذخ ،7112 في عامو

وفى عام  . (Roy & Upadhyay, 2017) مختيؽ سشؾًياخ خيتقلاىحا خ ذن ؼتي 7113ومشح عام 
 إنفاق جسيع الجياتيؽ تحدة ور بزخ الستحجة التابعة لسشغسة األمؼ ؾا اإلسكة لجش أوصت 7112
 راالتواالت مؾماتيا السعجؾ تكشؾل اعقظي ؾيخ فلتظوا بحثال عمى الاألعسقظاع  ييابسا ف السعشية

التي يسكؽ أن  (فتخفيض التكالي يامش)و  وقج يخجع ذلػ إلى السدايا والفخص .(7112، اكؾ )اإلس
ب فخص ومدايا أخخى نابج، اخجماتياء أد يفالخقسية ا لمشغؼ تظبيقيخالل  ات مؽلحكؾمققيا احت

  (Machida et al, 1997; Gunter, 2004; Le Corre et al, 2017). متعجدة
 ,Reis et al)ة اسدر  الجولية بالشغؼ الخقسية إال أن لحكؾمات والسشغساتا ماتساى غؼور 

 عامة فةبرالخقسى التحؾل مؾضؾع  لو تشا في حثىباللقرؾر ا مؽنؾع  وجؾدأشارت إلى  (2018
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 تمقاال وأ %(40) يةصحفت مقاال صؾرة يفإما  السؾضؾعحا بي حثىالبام االىتس انحرخحيث 
إلى  (Agyapong-Kodua & Ceglarek, 2014) اسةدر  تار أش كسا .%(00) اتؤتسخ سل مةمقج

ألداء لحاكسة لشخات اؤ سالتحميل و سة درا إال أن يالخقس يعشترالمجال بحثي في تقجم  جؾدو رغؼ و أن
ة اسر د أكجت جقو  .ى خ خألالخقسي االترشيع ت تظبيقا بالسقارنة مع اتقجم يعتبخ أقل)مثل التكمفة( 

(Kohtamäki et al, 2019) الخقسشة خقسية أوالشغؼ ال ى تأرثيخد عمتخك التىجراسات ال ابيغى عم 
عم نالمجال  فيبرفة عامة العممية لبحهث امن  لمديجخاء اإج عىتجى يدالح األمخ .اتالعسميتكاليف عمى 

 .بحث الحالىكمة الجههخ مذ هه اوهح ةخاص فةبر ماتخجمع والكاليف إنتاج الدآثارها المحتممة عمى تالخقمية و 
 

 لتالية:ؤالت االتدا عؽفي اإلجابة  البحث ةذكمم خيصمتبق يسكؽ س ماعمى  اءً بشو 
أىؼ التقشيات الخقسية  ىيوما  ؟العالسى تراداالق فيية لخقسؼ اغشميخى لظؾر التار لتا ىؾما  -

 ؟عل ىحا التظؾر في
 ؟ ةالخقسي لشغؼا تحجياتو فخص ما ىي  -
 ؟ةسيخقللمشغؼ االشاجح  مبات التظبيقظتم ىؼأ  يى ما -
ع والخجمات نتاج الدمإ تكاليف عمىالخقسية  ؼالشغ ألرثخالستؾقعة ي الديشاريؾىات ى ما -

 مغاىخ ىحا األرثخ عمى مدببات التكمفة؟و اد أبعوما ىي ؟ قظاع األعسالب
 أهجاف البحث -3

تممة المحرها اثآو النعم الخقمية  طبيقتل هنخالاالهضع  يلحمدراسة وت"  مبحث فياليجف الخئيذ لثل ستي
 ة:ة التالييعف الفخ جاىليجف بتحقيق األاىحا تحقيق ويسكؽ  "األعمال عاقطبنتاج ال يف التكعمى 
ىؼ أ  وتحجيج، ؼلاعمى مدتؾى العلمشغؼ الخقسى  التاريخىظؾر الت حلخام دراسة وتحميل -

 .ةحمخ كل م ة فىمجخالسدتية الخقس اتشيتقال
 خقسية.مبات التظبيق الشاجح لمشغؼ المتظفخص وتحجيات و  دراسة وتحميل -
 فينتاج اإليؽ تكاليف سية وبقالخ  ؼشغلايؽ القة بعة لمعؾقتات السشاريؾىيلدحميل اض وتخ ع -

 .مجال تكاليف اإلنتاج( فيخقسية الشغؼ الفعة ش)م قظاع األعسال
مى ر عارثاآل ه، ومغاىخ ىحنتاجاإلمشغؼ الخقسية عمى تكاليف السحتسمة لر ارثاآلمشاقذة أبعاد  -

 ت التكمفة.مدببا
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 ثحأهمية الب -4
 يفة سيخقلؼ االشغفعة شم ىخكد عمالتي ت الجوليةالسحمية و سبية السحا ؾثبحلملبحث إضافة ا يعتبخ ىحا

وعجم  (Kohtamäki et al, 2019) ىحا السجال في العمسيةة البحؾث لشجر  ، نغخاً فلتكاليل امجا
 سجكسا يدت .(Reis et al, 2018) دابقةاسات الالشغؼ الخقسية بالجر لفخص وتحجيات  التحجيج الكامل

 ؾذجق نسأو تظب تظبيق فيتخغب  التيذخكات الى عمد أن تعؾ يسكؽ  التي ةجالفائؽ م يتوأىس ثالبح
عمى تكاليف  ىار آلرثاستؾقعة الديشاريؾىات ال فخص وتحجيات ىحه الشغؼ،و يدتعخض نأل ،قسىر سال أع

 .التكمفة مدببات وخرؾصًا عمى رثارىحه اآلمغاىخ أبعاد و و  ،اتوالخجم عإنتاج الدم
 حجود البحث -5

ع تكاليف إنتاج الدمعمى خقسية ؼ المشغل اآلرثار السحتسمة اقتخاحو  مشاقذةيقترخ البحث عمى 
 .البحثية فكخةفذ الن في تظبيقيةال اتجراسمل ة انظالققظكش والخجمات

 ثحبلا هجمن -6
االقتراد في  يةالخقس شغؼلم اريخىتظؾر التلابع لتتى خير االتج السشييعتسج البحث عمى كل مؽ 

بغخض اقتخاح  ةالبحثي الغاىخة تذخيصؾصف و ل الؾصفىج سشيلى اث عمالبحا يعتسج . كسالعالسى
 .معالقات الستبادلة بيؽ متغيخات البحثل مةبجيال ديشاريؾىاتال وتفديخ

 ثبحخطة ال -7
 لتاريخىالتظؾر ا يعشاصخ ى سبعةلى إو شم لىلتاا ءجد ؼ الالبحث تؼ تقديلتحقيق أىجاف 

الشاجح  متظمبات التظبيق، خقسيةؼ اللمشغ جياتتحلاو الفخص  ،ىعالسلاد رااالقت يف سيةشغؼ الخقمل
، تج الدمع والخجماعمى تكاليف إنتاسية لخقغؼ االشخ رثة ألعلستؾقا ريؾىاتالديشا، خقسيةلمشغؼ ال

 .حؾث السدتقبميةت، والبالتؾصيا مشاقذة واستخالص الشتائج،
 قتراد العالمىالا فيقمية خ لامنعم ل ىختارير اله طلتا -8

ل ايد  عالؼ اليؾم الن الإال أ. (Zhao et al, 2015)عمى نظاق واسعقتراد الخقسى فكخة اال تانتذخ 
اد وقج تظؾر تفديخ االقتر ،(UNCTAD, 2019) الخقسشة ى أوقسل الخ لمتحؾ لى و ألا لاحسخ في ال

مشترف  فيديخ جأ التفبيث ، حنتى اآلخيؽ وحذعلشيات مؽ القخن ايالتدع فرمشتالخقسى مشح 
 خيؽالعذقخن المؽ  عيشياتتدخخ الوفى أوا، اياتاستخجامشؾلؾجيا و طبيعة التكد عمى بالتخكيات يشيعتدال
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 ،ةديرااالقت وآرثاره ،عمى اإلنتخنتد كيتخ إلى الالتفديخ قل انتالقخن الحادى والعذخيؽ  بجايةوحتى 
 ديخفتلل اتحؾ اضية يمة السقمالالدشؾات  في كؽولد االنتخنت"، ارتق"ا سىالعال قتراداال عمىمق وأط

، الؾجيشؾ تكلاتذخ بيا شت يالت ظخيقةال عمىخ أكثكيد خ ولكؽ مع الت ،الى التكشؾلؾجيإ خخى أة مخ 
اد االقترمى مق عوأطالعالؼ ديات اقتراارات الخقسية عبخ يسلا، و اتالتقشي، السشتجات، الخجمات

 تحؾيل"عسمية  مشيافديخ انتذخ ليا أكثخ مؽ ت يلتوا. (UNCTAD, 2019)  "سشةخقالسى "الالع
ؾل أص أي السشذأت اماستخج "، (Bote et al, 2013)مؾمات رقسية" عملى إ يةمؾمات األصملسعا

 ييخغت" ،(Kuusisto, 2017) يؽ أدائياحدلت -يةتكشؾلؾجيا االتراالت الخقسل جسيع وسائ- يةرقس
 يف ما أو مشذأةي ف ةالخقسي الؾجيالتكشؾ  شىبت عؽ جةاتالش السشذأتوض وعخ دوار عسل واألخق الطي ف
غييخ نسؾذج ات الخقسية لتاستخجام التقشي"، (Parviainen et al, 2017) "ةسشذألة تذغيل ايئب

 ,Gartner) "سيةرق سالة أعمشغساالنتقال إلى و ، مقيسةججيجة لتاج وفخص إنخادات تؾفيخ إي ،األعسال
2019). 

 تسثلفيى  ،اً لسياع ئجدااللؾجى ؾ التكش مالتقج لفي مجاالثالث ل جيلة االخقسشة بسثاب بختعتو 
ػ عسل في ذلا بس) تاى عسل السشغسذات األرثخ عم لثانىألول واالجيميؽ ا اتشيقتتكامل 

 العذخيؽ تحت ن خ الق مؽت عيشياالدب فتخة الدتيشيات وفتخة األول في جيلعيخ ال حيث (،سبيؽالسحا
عل في  بؾن ساالسح ؽكتسو " سبالحام باستخجاؼ السعمؾمات غن أي سبةالسعمؾمات السحؾ ؼ نغدسى "م
 Porter)دقة ثخ أك ؾسائلب ياميحموت ،الً وسائل أكثخ تفريم جاتخباس اناتتدجيل البي مؽا الجيل حى

& Heppelmann, 2014) ،ؽيلعذخ ا ن القخ مؽ  تايشالتدعي في أواخخ ى الثان الجيل يخع بيشسا 
 Worldالسية لعا بيؾ ال ةكبؾظ في شحملسقجم ابالت جيلال اىح ؽ، وتسيدوالعذخي خن الحادىالقئل أواو 

Wide Web “WWW” ، مة كامعمؾمات الستلسا ؼنغوIntegrated Information Systems 
“IIS”   اسبيؽسحر عسل السحاسبة اإلدارية والتظؾ في  ظ حؾ ت بذكل ممجعاالتي س (Porter & 

Heppelmann, 2014; ROM & Rohde, 2007) ، أة د السشذتخظيط مؾار نغؼ  تعتبخو
Enterprise Resource Planning “ERP”  ساعجت تي تكاممة الالس اتؾمنغؼ السعمأىؼ مؽ

 ROM) ة وأكثخ كفاء متشؾعةل بؾسائ ذأةسشال ؾمات عؽلحرؾل عمى معمتؾفيخ واؽ عمى سحاسبيلا
& Rohde, 2007). 
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 يخيا  ا تار رهتطه  عم الخقمية منحالننيات قت
حيث  ،خةاألخي ةيلففي األؾصًا وخر ،ياً خيا تار مشح تظؾرى لخقسيةا غؼالش تقشياتج مؽ العجيتذخت نا

 تمػؼ أىؽ ، وم7121م حتى عاة ية السدتجامف التشسىجاق أ في تحقيات ىحه التقشيداىؼ ع أن تمتؾق
ة اعالظب ،0Gة سحسؾللاف يؾاتجيل الخامذ مؽ اللا ،ياءشنت األانتخ  ،انات الزخسةبيال"ات شيتقال
حكاء لا ،ةحؾ فتنات السايلبا اجيلؾ ؾ شكت ،يةالحؾسبة الدحاب ترامش ،ادع رثالرثي األبعرشيالتو 

 غسةأن ،نياإللكتخو التؾزيع ، microsimulation لجدئيةالسحاكاة ا، ياالصظشاعي والتعمؼ اآلل
 ،جعب عؽتذعار االست انايوب مات الجغخافيةؾ معالسؼ نغسار الرشاعية، و قاأل، و ؾخاديلاع يستج

االجتساعي  صلاتؾ تقشيات وسائل ال ،يؽاطشؾ سمم لؾ كيؽ العمتسا ؾجيلشؾ كت) اناتبيادل الجيا تبتكشؾلؾ 
 تاادقخاءة العجغسة نأو ، ييخ الدمؾكغامة وتلعا ذاركةالس دلتعدي لسحسؾلتظبيقات الياتف ا،

 تسالالعو ، لسمدمة الكت ياتكشؾلؾج ،قسيمؽ الخ لؾجيا األشؾ تك، ةيسالخقة السخاقب تايشقت(، يةمقائالت
 United Nations, 2016; UNCTAD, 2017b; Trade and)تايقشالتمؽ وغيخىا  ةقسيالخ 

Development Board, 2018a; Bouwman et al, 2018; UNCTAD, 2019). 
  قميةخ لعم امنل لتحجياتاو  لفخصا -9

 ميةفخص ومدايا استخجام النعم الخق
 تاييخ غت وييتختب عم ىسالخق التحؾل إلى أن (Parviainen et al, 2017)ة دراسذيخ ت

ة يابياند تعسمياو ، ية ججيجةت رقساأدو  تبشى تؼي التذغيل عسميةى تؾ مدفعمى  :مى عجة مدتؾياتع
خجمات مشتجات و تقجيؼ يتؼ  ةشذأالسى تؾ دموعمى  ؛يجوي الالعسل ت ؾاخظل يمتقومؽ رثؼ  ،يظةبد

ى معو  ؛مةدستقات الساالسسار مع استبعاد  يجةق ججبظخ  يةالحال تاالخجمالسشتجات و  يؼجوتق ،ججيجة
سل األدوار وسال فيخ يتغييحجث  Business domain level اً مؾ عس لاألعسا مدتؾى مجال

نؾع  مثللسجتسع ىياكل ا فيتغييخ ث جحي ى السجتسعتؾ مدوعمى  ؛السحيظة بيئيةال الشغؼة في القيس
أن إنتخنت  Shim et al., 2019))ويخى كل مؽ  .خارقال ةاعصشى خ عمتأرثيلا ائلسو ، و العسل
يض خفوتى، كفاءة األداء التذغيم مشيا تحديؽ ص لمسشذأةفخ الؽ جيج مكشغام رقسى يحقق الع ءااألشي
اديسية البحؾث األك بعض أن (Paschou et al, 2020) كل مؽ وقج وضح ل.التذغيخوفات مر
)مثل دعؼ القجرة التشافدية، وخفض  ةالخقسيم الشغؼ جااستخ جية مؽميتقال فخصال عمىت ركد 
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عسال إتاحة فخص أ  مثل)ى غيخ تقميجية فخص أخخ ايا و مى مد ركد البعض اآلخخ عا شسيبف(، التكالي
 ،ةيئيالب رثارالحج مؽ اآل، مؽ خالل السشرات األعسال تقجيؼلعسالء و يؽ اتسك ة،ججيجيخادات إ وتجفق

 (.اقةالظ استيالكض يخفوت
يحقق أن ع ؾقتالس ؽمسية خقاستخجام الشغؼ الأن  (Meissner et al, 2018) مؽكل  ويخى 

 سرشعال أرض عمى رةدااإلو  ،تالكذسلا لمجاالت إدارة األداء، ح في والسدايا الفخص عجيج مؽال
shop floor ويخى كل مؽ .(Paschou et al, 2020)  يتظمب  السداياالفخص و ىحه تحقيق أن

ىحه  قحقيبت معيشة أو مسارسات تشغيسية، يشةمع تظبيق تقشيات سح بياالتي يديحة الرحكيفية ال فيؼ
 .االتي يجب مؾاجيتيوالتيجيجات  السعؾقاتتحميل خورة لى ضفة إضاباإل، صالفخ 

 ت النعم الخقميةجيجاوته ياتتحج
يق لتحقا تياجيمؾ  يجب عمى مدتخجمييا التيت جيايجات والتحيجالت لبعض يةستتعخض الشغؼ الخق

 :كسا يمى برفة عامة يجاتجيتت واله الشغؼ ومؽ ىحه التحجياؽ استخجام ىحرؾى مة القداستفالا
 ع والسداياالسشافؽ ج مالعجيإلى  كشغام رقسىبعاد ألا لظباعة رثالرثيةم اخجايؤدي استن ؽ أكيس -

داعجة بس سيؼت الترشياية وتقبادحالحؾسبة ال مع ملالتكاتحقيق و  ،تخفيض التكمفة شخيظة
ة حبخ مو  ،يواسع لإلنتاج الرشاع قعمى نظامتاحة  ل ىحه الظباعةعجيا سم ،ختالكسبيؾ 

 Trade and Development) سشخفضال ؼالحج اإلنتاج ذات عسميات تى فيحقترادًيا ا
Board, 2018 b) . 

 اعياالصظش اءحكال ثلم األخخى  يات الخقسيةشقجيج مؽ التمعل األساس زخسةلا ناتبياالتعج  -
. ةجدعتم اعاتفي قظجًا يتداوم عاً ممحؾ تمعب دوًرا  اناتىحه البي بحتأص فقجاء، تخنت األشيوإن

التقشيات  ماستخجالقسية الخ ات خجموال البشية التحتية تؾافخبسجى  مخىؾن  الجور احقيق ىحؽ تولك
 Trade and) ىا الخقسيا حتؾ م وزيادة، يعشرتلسميات األتستة في عالخقسية وا

Development Board, 2018 b). 
ة الستعمق وفاخسال يةومؾاج، ةاقتراديإلى معمؾمات ذات قيسة  الزخسة اناتالبيل تحؾي -

 الجولي ف خرؾصاً ( نيةإللكتخو انات والدخقة واليجسات ايلبا يختدو ) ية واألمؽصبالخرؾ 
 فخومجى تؾا ،يااتوتظبيق الخقسية التكشؾلؾجياتقشيات تؾى استيعاب مدى معج يعتسالشامية 
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 United Nations, 2016; Trade and)لتقشيات ايحه بخفة والجراية عسات والالسيار 
Development Board, 2018 b). 

بعض ان جقف ،الحرالسألصحاب ة ئفامتكغيخ  مشافع ة قج يتختب عميوخقسيال شغؼالاستخجام  -
 .(United Nations, 2016) ة يبمسعية جتسارثار اآ، ؾعائفال

يؾاجو العجيج مؽ التحجيات سى الخقل ؾ حالت فإن ةقييخ فألاو  يةعخبظقة الشوعمى مدتؾى الس 
 ESCWA, 2013; UNCTAD, 2017b; Trade and) ؛7110ا، االسكؾ  مشيا

Development Board, 2018 b): 
 .زم لتظؾيخ البشية التحتية التكشؾلؾجيةسؾيل الالتؾفيخ التبة ؾ صع -
 .ؾمات واالتراالتالسعم اؾلؾجيجام تكشفي استخ نامانعجام الثقة واأل -
 .لاترواالت مؾماؾلؾجيا السعشكلت يةتشغيسالو  يةقانؾنالخ طاأل سالاكت مجعوأحيانًا  ضعف -
 .خرؾصيةالا ياوقز ج الؾصؾل إلى السعمؾماتييتق -
التشسية االجتساعية ب ذات الرمةالسعمؾمات واالتراالت  شؾلؾجياكت تجمابيقات وخظت تجدئة -

 .ديةتراقالوا
 . السؾضؾعي الخقسي يالعخب مسحتؾى ل إنتاج محجود -
ات السعمؾم ايجؾ لشؾ ل تكتحمياسب لقياس و شسات دقيقة وفي الؾقت الئيتاج إحرانإفاية كعجم  -

 .راخ ودعؼ القاسات ديال عض صشت ألغخاواالتراال
 .لسجاالت الستعمقة بتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالتالبذخية في ا اراتفجؾة السي -
 تخنت(اإلن )خرؾصاً  شؾلؾجيا االتراالت والسعمؾماتتكم تخجاساو  انتذار معجلانخفاض  -

 يةمالة ندو  31 استخجام االنتخنت فى بةل ندحيث تق، اً ة واألقل نسؾ بيؽ سكان الجول الشامي
 74 في% 11، وأقل مؽ ولالجنرف ىحه مؽ  أكثخ % فى71 ؽمأقل ، و % 41عؽ 
 .ىفي أفخيقيا والسحيط الياددولة 

 الخقمي حهلتمل ناجحلالتطبيق ا تطمباتم -11
 ,Dremel et al) تياإدار يب الأسات و العسمييخ يتغمى ع أساسيةبرفة الخقسي التحؾل نجاح  يعتسج

ات مختمفة خكش عأرب خاىا عمىجأدراسة مؽ خالل  - (Martinez, 2019) تؾصل وقج (.2017
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الشاجح بيق التظن أ إلى -ؾجية السدتخجمةؾلات التكششيتقوال ،الخبخات ،شذاطال نؾع ،مؽ حيث الحجؼ
كل مشيا مجسؾعة مؽ ل مةت عامدارا خسذل يسكؽ أن يتؼ مؽ خالت خكاالذ فيقسى خ لؾل احتمل

 :(1الججول رقؼ ) فيىؾ مؾضح كسا ات بمالستظ
 (1م )قر ل ججو

 لشخكات قطاع األعما فيهل الخقمى حتلا تمباتطات وممدار 
 ىقمهل الخ التح طمباتمت المدار م
اءة فكو  التؾجو بالعسيل 1

 التذغيلعسميات 
 لعسل،خكات اىؼ مح عسالءلا، ةجيجشتجات الجاصيل الستحجيج تف

ل فذاالحتياط ل، دخيعالشسؾ ال، ميةيتذغال تالعسميا كفاءةية أىس اكدر إ
 مية.لتذغيات اميعسال

ي سمدمة ف سةقيفيؼ ال، ي عسمية معيشةالقزايا فو أ جيج السذاكلحت لمية التذغيسع فيؼ 7
ة العسميديشات عؽ تححث البحه القزايا، ة بيصلخاالتؾريج ا

 .ناتالبيا يؼوفتجسيع و ، يؾدالقيج تحج ة،غيميلتذا
م استخجابمؾل تظؾيخ الح 2

 شؾلؾجياالتك
دمج  ،"سيةخقالالحمؾل " ةمماش اتعمى البيان ل مبشيةإيجاد حمؾ 

 .ؽمذخوعات التحدي فية الحمؾل التكشؾلؾجي
 مؾلالحمل كاتو تشفيح  4

سية يغتشالة فاقثال عؼود
 جخاء التغييخاتإل

 باألمان ؽميمالعار ؾ شع ،الثقافة التشغيسية نذخ، لحمؾلتشفيح ا
 .تالتقشيا عةمخاج ،ةتكاممجام نغؼ مخستا ،ؼعملتلالبتكار وا

بحث لاو اجعة خ سلا 0
شات لتحديا عؽخ سدتسلا

تي مؾل الججيجة الوالح
 التذغيل عسميةتشاسب 

ؼ رسيالت لجيعت ،األمخ ا لدمإذو يمجعتو تشفيحه حي تؼ الحل المخاجعة 
اإلمكانيات  ةتابعم، (إدارة األداء) ةشالخقسلتسكيؽ  مياخجال شغيسيالت

ية خماجالعسميات ال ةخاجعم ،لتحديشاتلسديج مؽ الجعؼ اؾلؾجية التكش
 اىدةج بيقات، استخجام تظدؾق مة في الحتسالس جيجةالج اتشيتقوال

 .السدتقبمي خيظؾ تلوا طلمتخظي
 (Martinez, 2019) :ررجالس
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ع دمالج إنتاتكاليف  عمىقمية النعم الخ  ألثخ هقعةالمت اتهيه الدنار  -11
 والخجمات

سؾاء  لخجماتواج الدمع إنتا لخقسية وبيؽ تكاليفبيؽ الشغؼ االعالقة ت الدابقة جراساعض البتشاولت 
قسية سؾف تؤرثخ وقج أجسعت ىحه الجراسات عمى أن تبشى الشغؼ الخ  ،رة مباشخة أو غيخ مباشخةبرؾ 

 الجراساتتمػ تقخار اس عجم ىية الججلية ىشا القزيإال أن  ،نتاجاإلبذكل أو بآخخ عمى تكاليف 
ة لؼ تدتقخ عمى جراسات الدابقأو بسعشى آخخ فإن ال ،األرثخ وىل ىؾ إيجابى أم سمبىنؾع عمى 

 التالى:  لالتداؤ  عؽاإلجابة 
 معلدا نتاجمالية ل الج فيلاتكالزيادة  مأإلى تخفيض  الخقمية يؤدى ماستخجام النع له"

 " ؟والخجمات
بيؽ السؤيجيؽ  واسع ججلأن ىشاك اق اتزح ىحا الشظ يفبقة عة الجراسات الداخاجبسو 

 ماستخجا أن ية تخى مبكانت األغن وإ ،التكاليفمجال  في يةسقغؼ الخ شلاعة فمش لحؾ يؽ سعارضالو 
 تؾجج ال ولكؽ .الدمع والخجماتإنتاج  تكاليف ية عمىلو آرثار إيجاب ء األعسالأدا يفالشغؼ الخقسية 

تشاولت العالقة السباشخة بيؽ  التية الجراسات الدابقألن  ،شتائجصحة ىحه الة تؤكج قيبيدراسات تظ
 مىوفيسا ي .عسميةء اختبارات دون إجخا تاالصؾرة مق فيمعغسيا نت اك ليفكالتؽ اوبي لشغؼ الخقسيةا

 :مجال تكاليف اإلنتاج فيقسية مشفعة الشغؼ الخ  حؾل الستؾقعةالديشاريؾىات 
 والخجمات دمعال إنتاج تكاليف ىمعة يالخقممنعم ل جابييلا األثخة فكخ  جييتأه األول: ير الدينا

تخفيض إلى  سهف يؤدى األعمال عاقط تكاشخ  فيمية النعم الخق جامتخاسأن  متهقعحا الديناريه الهد مفا"
 "خجماتلدمع واللنتاج اية يف الجمالالتكال

ض تكاليف خفيتي ا فلؾجيتكشؾ ال جامباستخ يؽذخ لعخ القخن اىتست بعض الجراسات في أواخا 
 ؾجيةلؾ شكت يةتقشخ ؾيظت مكانيةإلى إ (Machida et al, 1997)ة دراستؾصمت  ثحي. اجإلنتا

ت أشار و  .يةاليا اإلنتاجلخا تكمفة يضلتخفالذفخات في عسمية الظحؽ  ةدجعتم ةخجام عجمباستجة ججي
 كةسملسا ةمؾ ت حكيجفاستؽ خيعذلحادى والة القخن ايبجافى أنو إلى    (Gunter, 2004)دراسة

 دىتؤ ن أ يامش أمالً  7110 ل عاممؾ بحنتخنت خ االة عبميالحكؾ  عض الخجماتبة احإتحجة الست
إلى تعديد وصؾل الجسيؾر مات، خجال ؼءة تقجيدة وكفاجؾ حديؽ لى تإ يةنو تخ لكإللعامة االخجمات ا
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 Brown and)مؽ كل  وأشار .فةكمالت فيادية تراقوفؾرات يق ، وتحقةالخجمات األساسي
Hellerstein, 2005) جالت يف العسالة ومعالتك خفيضتل مشاسبة آلية تعتبخاألتستة  أنى لإ

أداء العسميات  فيالسعمؾمات  تكشؾلؾجياجسالية الستخجام ة اإلكمفيسكؽ تخفيض الت وبالتالي ،اءخظألا
 ؼنغو  جامبخ دة والياألج اقتشاء تكمفة) التكاليف االستثسارية في أىسيا يتسثل والتي، يةلتذغيما

 .(السعمؾمات
ؾفيخ تبعميا الة دار اىتسام اإلعى و و  إلى أن (Durmusoglu, 2009)دراسة ؾصمت وقج ت

، الججيجةالسشتجات ؾيخ تظ اتووقت عسمي كمفةتخفيض تلى ؤدى إت ياممؾ سعا اليؾجؾلتكشل ية تحتيةشب
 ؾماتؾجيا السعمشؾلكلت شسؾالً األكثخ ية التحتية البش حيث تدسح، مياتىحه العس وتحديؽ جؾدة

معمؾمات  و مؽنجؾ تاحي ما إلى ؾلةبدييؽ ملعاموصؾل ا لسؾرديؽ،مع ا السعامالتة تكمف فيضتخب
، (الدفخ ليفتكاؾفيخ ت)خ الؾسائل التكشؾلؾجيا عبات االجتساع عقج ،(ؼتيفزيال تمثال)ء عؽ العسال
 .السشتجتظؾيخ مية عس ضفيتخى إل ؤدىت اتالسدتججوكل ىحه  ،رثالرثى األبعاد ترسيؼالواستخجام 

جيا ؾ ؾلة تكشسغأنع لتكيف مإلى أن ا (Kindström & Kowalkowski, 2014)اسة ر د ارتوأش
جمات تقجيؼ خ ،حيث التكمفةة مؽ فعاليكثخ عسميات أبؾجؾد  سحيدالحكية ت السعمؾمات واالتراال

يسو ي ؽلس ةدق أكثخ معمؾمات، وإتاحة زلتخريص السؾارد بذكل أف مؽ خالل أعمىجؾدة ت ذا
لعؾامل ا مؽ -ؼ السشتجترسيمة مخح فيخاصة -لترشيع ا اؾجيتكشؾل في تاتغيخ لا ختبتعو  خ.ماأل

 ةالتكشؾلؾجي تقشياتالاستخجام . ألن (Zhang et al 2018) نتاجاإل فةمكسؤرثخة بذكل كبيخ عمى تلا
 مؽ التخمص عمىوالسداعجة  ل،عسإعادة ال تجشب تكاليف ،أوقات االنتغارعمى  زاءالق ؽزست

 ،خلتغييامخ او أ، ؼالترسيأخظاء ، تقجيخاتجم دقة العالتى تذسل و  ،ليفتكاجاوز الب تأسبا
 ,constraction productivity blog) رةدااإلسؾء و يؽ، ؤولالسدو 

https://blog.plangrid.com). 
 دعخال جيدسح بتحجيسية" لخقكمفة الت"اأن تظبيق  (Corre et al, 2017) كل مؽويخى 

مسا  ،السؾرديؽًا مؽ عجد كبيخ ججعؽ الستاحة سة زخالالبيانات عالجة ممؽ خالل تمقائًيا  يجفسدتال
مؽ تخفيض ة شذأالسويسّكؽ  يؽسؾردلاىؤالء  عفاوض مالتؽ يجة مجمدتؾيات ج ؾريعو ختب عمييت
كسا  ء.الذخا في ةيخل التقميجابالسجمقارنة 5 41ى لإترل قج ة بشدبالسظمؾبو لمعسل ت السجخال ةمفتك

السدح ) الخقسية ياتالتقشم خجااستإلى أن  (Fernandez-Vicente et al, 2017)تؾصل 

https://blog.plangrid.com/
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 .فةكمل توأقالترشيع الخقسي أسيل طخيقة يجعل  (ة الجاىدةيقيبظتمج الالبخا، بعادألا يةرثالرثة والظباع
يعتبخ لخقسى( ا)وخرؾصًا التدؾيق لخقسي ا لؾ تحلاأن  (Per Andersson et al, 2018) ويخى 

مؽ خالل  كارأو تحفيد االبتو/ ،يفتكالخفض ال ،ؾسلشا تمعجال تحديؽل يةلجؾىخ ا اتمؽ اآللي
  ة.سيرقل اسإلى أع ؼعالال أنحاءجسيع  ارية فيجالتعسال ؾيل األحت

ؼ يسرت مجاخلتغييخ أدى إلى  ةيسخقلا الشغؼأن تبشى  (Guizzi, et al, 2019)ويخى 
تاحة إو . عسمياتء الؽ أدام ققوالتح الختبارجة سعقت العجدية الالتحميالجام استخ، ياتشتج والعسمالس

 يةمسعؾل والتحقق مؽ حميؼ سرتال اتمخ عجد زمؽ و  ليمتقغخض ب ةسحاكانساذج الالفخصة لتظبيق 
 وبالتالييانة، رلا بو مؽ أنذظةتبط وما يخ  نتاجإلاام نغك فيؼ سمؾ  ،الترسيؼ في البيئات االفتخاضية

يض تخف فة إلىباإلضا، ؾدةلجوافاءة والك غيلة لمتذحاإلتا مؽ حيث يانةالر عسمياتاء أد تحديؽ
ال الفع شىتبالأن  (Demartini et al, 2019)يخى كسا  .ةيلجساة اإلالريان تكمفة فيجؾىخى 
 ،امتياستجاو  عيرشلتاونة أنغسة وتحديؽ مخ  ،فتكاليخفض ال ىمعداعج ييسكؽ أن الخقسية  لمتقشيات

يات لتقشاتظبيق يا ل بتفزة التي الظخيق كسا أن، ذ مزسؾناً لية إليجابيا ئجؾاىحه الفقيق لكؽ تحو 
 ويخى كل مؽ فريمى.ت يلمحل دراسة وتحم ؽكت لؼمة تجايع السدالترش ةأنغس إلى لالنتقالالخقسية 

(Martín-Peña et al, 2020; Ruiz-Alba et al, 2020)  ؤدى إلى زيادة ت ةالخقسشأن
 مع تعالقاال وتعديد ،العسلألداء  تكاممةتؾفيخ حدم م، ءةالكفا تحديؽ، التكاليف ضفخ، األرباح
ل رئيدي ذكب الذخكة ةر ادإ تداعجخقسشة الف، ةالتشافديمى القجرة ظ عاحفلا، و اتالعسمي تحديؽ، العسالء

  .ة السؾاىبدار وإ ،السؾعفيؽ تقييؼ أداء ،ءالعسال مع تقاعالالمجاالت:  رثالثفي 
بعض  فيكاليف عمى التخ الشغؼ الخقسية يتأرث ة عمىات الدابقسبعض الجراوقج ركدت 

التقشيات  امجتخاس إلى أنت تؾصم والتي  (Tay & Low, 2017)سةراداالت الستخررة مثل السج
 قيقحت في يداىؼ اليالعيؼ ات التعمفي مؤسد leanالى مؽ الفاقج فكيخ الخبيئة الت فيؾجية شؾللتكا

 انخفاض طباعة خاللمؽ تكمفة ال فيوفؾرات  يق، وتحقاض استخجام الؾرق خفانبيئية بدبب  مشافع
ة سيىأ  عمى (Koch et al, 2019) سةوأكجت درا عة.اظبمة لمؾبظسال ماتدتمد والس ،تجميجال ،الكتب

ودمج اتداق  ىلإ يؤدىنو ألفيات تذدسع البقظا تياليتدالنات و إدارة اإلمكا في ةيالشغؼ الخقسى تبش
تذغيل لجى قدؼ ال ؾن يكتالي ، وبالواحجنغام  في يةالسذخوعات الفخعستاحة عؽ السعمؾمات ال

خ كثأ فةكمبتو  ،أفزلة تاجينإعجالت سبريانة الو  لتذغيالميات سع ألداء لفزأ أساسانة والري
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لعقمية ا جاذأن الشسإلى  (Holmlund et al, 2017)ر ة أشاوفى مجال الخجمات السرخفي .ةيالعف
the mental models خض بغ ؾكمبشل ميةاخالج اياقزال عمى ىيسشتة سششكال الخقكذكل مؽ أ

تكؾن لية الحا يةمات السرخفؼ الخجلتقجي خ بجائل ججيجةتظؾي، و ػمبشل يةجاخمال ترسيؼ العسمياتة ادإع
أكج قج و  .ربحية ثخأكو ، ءالتمبى تفزيالت العس ،افديؽمؽ السش خعأس، التكمفة أكثخ فعالية مؽ حيث

يؤدى  الساليةخجمات جال الم فياستخجام الخقسشة ن مى أع (Oehler & Wendt, 2018) كل مؽ
 دراسة ؾصمتتو  ميجية.ظخق التقية بالالسال الخجمات ؼتقجيمقارنة ب تايمالعسليف إلى تخفيض تكا

(Mirosavljevi et al, 2018) اليفتك مؽل ميق( والسخظظات يات)البخمجشة قسلخ ا تظبيقى أن إل 
  .بظخق مختمفةالظيخان  المج فيالتخظيط 

 
  نتاجال  تكاليف عمىمنعم الخقمية ل بىيجاالاألثخ كخة ضة فعار : مه الثانىالديناري

 زيادةلى يؤدى إ سهفل شخكات قطاع األعما فيم الخقمية عع أن استخجام النناريه المتهقمفاد هحا الدي"
 "الخجماتو ع مدللنتاج اجمالية ليف الالتكا

ة صيانكاليف تل مثاليف تكالسديج مؽ العمييا  يتختباألتستة ن أ (Bainbridge, 1983) يخى 
تكاليف و ، سبالسشابالذكل الالزمة لتبشى األتستة ت جخالسال تبشىف الي، وتكبشية التحتية لألتستةال

األتستة  أنى مع (Brown and Hellerstein, 2005)كل مؽ  أكجو  .ليجة فذل التذغيل اآلمعال
، اعميي اظلحفاو  تةاألتسىحا  ذخلشؾبة مالسظة ضافياإل عسمياتال دببف بؽ التكاليتؤدى إلى مديج م

 إعجاد) فى تتمخص ةافيميات اإلضالعس وأن ىحه ؼ اليجوية،الشغبيق عل تظ فى مظمؾبةلؼ تكؽ  تىوال
أعظال  والكذف عؽ الجةمع ،تستةاأل عاء ومخاقبةتجسا، -ترسيؼ، تشفيح، اختبار-تستة األ مجخالت

ى خفض فمؽ األتستة ة ادستفاالن فإ لحاو  (،تةلألتستحتية ة المى البشياظ عفالحة و صيان، و تةاألتس
لشغؼ ، واستخجام اجلألا طؾيل فتخاضىذات العسخ االالعسميات  يقيا عمىيتظمب تظب التكاليف

ظبيق واحج ألكثخ ام بخنامج أو تخجستة اكانيميات إلمالعس يطتشسبأكثخ مؽ عسمية واحجة  فية السؤتست
شؾد مؽ أىؼ بتعتبخ )الثابتة( غيخ السباشخة ف ليالتكان أ (Bote et al, 2013)خى يحا ول ية.مؽ عسم

  .ئة األعسالبي فيخقسية الشغؼ ال بشىتعل  في ليفاكالت
إلى أن  (Porter & Heppelman, 2014; Sjödin et al, 2020) مؽكل  ةدراس يخذتو 
 دةالدياب يف بدبلاتكال فيقعة متؾ  ادة غيخقج يؤدى إلى زيخة السعاص جاإلنتانغؼ  فية سشخقدمج ال
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، سةغلى صيانة مشتتحتاج إ تيال ؽ بعجذعار عاالستأجيدة البخامج و  ليتذغو نة صياتكاليف  فى
 يف لثتتس والتي لسشذأةا لداخ ىل الخقستحؾيملالالزمة  ليفتكاالة كاف، و ةالحمؾل الحكي ؼميدتيف لاتك

، لخقسيةمات اخجالمع ل لمتعامقجرات ججيجة بشاء و تظؾيخ تكمفة مثل  ةاالستثسارييف التكالارتفاع 
دارة إتكاليف  ،سيةسة لمشغؼ الخقمالئت عسل واوأدات إجخاءتزسؽ ت ةجيجؼ عسل جنغ ترسيؼتكمفة 

اسة ر د جوتؤك .جانب العسالء ؽم ى ز يانتا سمؾك أيلتجشب  ة الخقسيةخجمال سالءعمع ؾد قعال
(Kohtamäki et al, 2019) مى ة عئسالقا اتتقجيؼ الخجمات والسشتج ةأنغس أن استخجام عمى

التخرص بب بد مياتعسلاف تكالي ىخ فع كبيتفايراحبيا ار  يسكؽ أن التظبيقية الجاىدة امجبخ ال
 ،لمعسالءة جمسشتجات السقجمات والالخذات الرمة ب لحكيةالحمؾل اؼ يمدوت يعل بمجا في الدائج تعقيجلوا

ات جمج الخؾريت سلسالؽ كل م إضافية معومعامالت اعالت تف ظمب تدميؼ الحمؾل الحكيةحيث يت
 .اتة العسميمفارتفاع تكيؤدى إلى مسا قج  السشتجاتو 

 لنتائجاقذة واستخالص المنا -12
من  اتجمف إنتاج الدمع والخكاليت عمى النعم الخقمية تؤثخ العخض الدابق أنن خالل الباحث م صميدتخ

تكاليف مى ع التأثيخ، لتكمفةا لعناصخ التكاليف بهيكل ىالهزن الندب اد منها التأثيخ عمىخالل عجة أبع
 ى:التال عمى النحه قابة التكمفةيخ عمى ر ، والتأثسمدمة القيمة المتكاممة

 
 (غيخ المباشخةف اليالتك تحميل تفاقم مذكمة) ليفتكاالعمى هيكل  ثخاأل ج األول: البع

 ةكسحامل الاؾ الع وأحج، تكمفة اإلنتاج قياسمذكالت أكثخ مؽ ة يخ السباشخ غلتكاليف ا حسيلت بخعتي  
 متكاليف غيخ السباشخةق لص الجقييالتخر عجم القجرة عمىبدبب  اليفمجال تظؾيخ نغؼ التك يف

 .التعامل معيا مؽ خالل معجالت التحسيل حا يتؼول ،....( ،مةسشتج )الدمعة، الخجال ةجمى وحع
غيخ  يفلتكالا تحسيلمذكمة  ؼتفاقشأنو  مؽبيئة األعسال السعاصخة  فيقسية شغؼ الخ تخجام الساو 

 قبل. ذيعؽ كل التكمفة ىي فيف التكالي حجؼ ىحهزيادة  ختب عميويت ىلخقسالتحؾل ا ألن ةالسباشخ 
ؾجيا ؾلإلى أن تبشى التكش (Kroll, 2004; Brewer & Kennedy, 2006)ر كل مؽ يث أشاح

% 11 مؽكؾن ن كان ىحا الييكل يتاليف، فبعج أالتك ت جحرية فى ىيكلخايغيأحجرثت تامة ع ةبرف
 ،الذخكاتفى معغؼ  ضافيةإليف اتكفقط % 11خامات، ة التكمف% 21سباشخة، العسالة لا مفةتك

وزادت ندبة التكاليف ، % فقط10 -%0ؽ اوح ما بيشخة تتخ عسالة السباال ليفتكابحت ندبة أص
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الدمع التكاليف عمى ىحه  تحسيلم دقة ى تفاقؼ مذكمة عجا أدى إلمسل، قب ذى ضافية عؽإلا
  .بسا يجقل مأكثخ أو إما بتكاليف أ يمياحسوت اتجموالخ

ف النتاج نعخا  تكالي قياسمجال  فيالمتغيخة و المباشخة  فيلاالتك يتىخ عجم مالئمة نع ثباحقع اله يتولحا 
الة المباشخة ولكن تكمفة العم ط)ليذ فق تكمفةاليكل ه في المباشخة يفتكالمل ندبىالالهزن  فيلالنخفاض الممحهظ 

 مع بمخور الهقت اتالدمع والخجم ترميم الهائل فى رتطه الباشخة بدبب ماض تكمفة المهاد الخفهقع انمتمن ال
الخامات  ةكمي تقميليتختب عميها  والتي ،لمنتجل البحهث والتطهيخ وترميم احمخا فينعم الخقمية ام الاستخج

عم الخقمية نظل ال في يفالتكالل ين هيكب يهضح الفخق  (1قم )ر لذكل وا. (هحه الخامات في الفاقجوندب  ،المطمهبة
 :غيخ الخقميةوالنعم 

 نعم الخقميةالظل  فيالتكاليف  هيكل  يةخقمالنعم غيخ الل ظ فيهيكل التكاليف 
مؾاد 
 مباشخة

 ؾرأج
 باشخةم

تكاليف 
غيخ 

 شخةبام

د مؾا 
 مباشخة

 جؾرأ
 باشخةم

 غيخ مباشخةتكاليف 
 تحميلكمة ذفاقم مت)
  (مباشخةال غيخ كاليفتال

 (1شكل رقم )
 المباشخة التكاليف غيخ تحميل مذكمةتفاقم و ف يالتكالكل هيالنعم الخقمية عمى أثخ 

 
 تكاليفرقابة ال قمية عمىالنعم الخ أثخ : نىثالبعج الا

لى قرخ تؤدى إ قجألنيا ليف كاى التالفعالة عم ةبايجعؼ الخقية الخقس استخجام الشغؼيعتقج الباحث أن 
خة )معاي ليا خظظةدقة تقجيخات مجخالت اإلنتاج والتكاليف الس ؽيحدتة و سخعل المؽ خة ابورة الخقد

، قرخ الدمؽ السظمؾب لمتغحية العكدية حخافات،حجيج السدببات الجحرية لالنتخعة ودقة س ،التكاليف(
 .ةالترحيحي اإلجخاءاتذ سخعة اتخاو 

 اممةتكالم يمةلقدمة اسم تكاليف قمية عمىالنعم الخ أثخ : لثثاالبعج ال
مختمف  فيؤرثخ عمى تكاليف اإلنتاج يسؾف الحجيثة  األعسالبيئة  فيية م الشغؼ الخقسجااستخ

ية، ماخجلة القيسة اسمدمة التؾريج، سمدم كل مؽتكاممة )تذسل الس قيسةة لدمدمة السكؾناحل السخ لا
لى إ ؽ مخحمةم يختمفسؾف ىحا األرثخ  وأن ،(Malinic & Jovanovic, 2011) (التؾزيعسمدمة 
 في خوسمبيًا عمى البعض اآلخ إيجابياً و  ،يفعمى بعض بشؾد التكال ياً ، أو سمبياً إيجابيكؾن  قجفأخخى 
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ة لشغؼ الخقسيا ىشتبتى يسكؽ اآلرثار جيجًا ح هؼ ىحؽ إدارة الذخكة تفيمسا يتظمب م، نفذ السخحمة
لخقسية عمى ا سمة لمشغؼحتالس رثارآلايتؾقع الباحث أن تكؾن و  .ةالسشذؾد افياجق أىحقبسا يبة السشاس

 :(7ججول رقؼ )ال فيؾ السبيؽ حعمى الش الستكاممة القيسة مخاحل سمدمة بخعتكاليف اإلنتاج 
 (2ججول رقم )

  النتاج تكاليفعمى  نعم الخقميةاآلثار المحتممة لم
احل سمدمة القيمة مخ  م

 تكاممةمال
 مفةلتكدببات امى عم خثاأل 

 خقمية(الالنعم  )معاهخ تأثيخ
 كاليفعمى التل المحتمثخ أل ا

 سمدمة التهريج 1
 

 السؾرديؽ
 التخديؽ
 الترشيع
 التؾزيع
 العسالء

 

العسالء العالقات مع رؤية  ديؽتح -
الحؾسبة و  م الذبكاتاستخجاب السؾرديؽو 

)خفض عجد الديارات، ، ..،الدحابية
 . ...(د مخات التفاوضوعج

حميل تمؽ خالل  وضع تفاوضى أفزل -
عجد لبيانات  وأسخع ل،تفريمى، شام

 السؾرديؽ.ضخؼ مؽ 
تخظيط ، التخديؽعسميات تحديؽ رؤية  -

 .(.)بخامج ونغؼ متكاممة يع، والتؾز اإلنتاج
وعجد ، نتاجواإل )خفض مداحات التخديؽ

 ..( السؾزعيؽ والؾسظاء

 اتقعالالتكاليف إدارة يادة ز  -
 يؽ.سؾردلاالعسالء و مع 

 كل مؽليف تكا فيالؾفخ  -
الدفخ  ،اة السذتخ ت السجخال

ت، أوامخ الذخاء، واالنتقاال
، تحخكات الخامات والسشتجات

الدائج،  السخدون الدائج، اإلنتاج
الؾقت ، تمدمات الؾرقيةالسد

 .، وصفؾف االنتغار(الزائع

 :اخميةيمة الجالق سمدمة 7
البحؾث ما قبل اإلنتاج ) -

، عالدمترسيؼ ، والتظؾيخ
 (العسميات وأ ،الخجمات

مثل ) سيةلخقا لشغؼا في ضخسة استثسارات -
مج ا، وبخ األبعاد يةرثالرثة والظباعالترشيع 

( ءت العسالاحتياجاؽ ع ناتالبياتحميل 
 :اليوبالت
 وبالتالي)ل العس إجخاءات تبديط 

 يؼالترس ياتسمقرخ زمؽ ع
 .(ؾيخوالتظ

استخجام ة مجربة عمى ة بعسالالستعانا -
أو  ،مجال الترسيؼ فيقسية الشغؼ الخ 

 .تجريب العسالة الحالية عمييا

تكمفة ) تةالثابمفة تكالادة زي -
نغؼ البخامج، األجيدة، شخاء 

 .(.ة، ..مكامالستت السعمؾما
ف تكاليتبط بيا مؽ وما يخ 

 .ريانةال نذظةأ
 .ؼالترسيية سمعخفض تكمفة  -
 ظؾيخ.كمفة عسمية التخفض ت -
ة الياإلجستكمفة ال ضخف -

 .لألجؾر
 زيادة تكاليف التجريب. -
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 (2)ججول رقم تابع 
 النتاجتكاليف عمى  م الخقميةنعاآلثار المحتممة لم

احل سمدمة القيمة مخ  م
 تكاممةالم

 لتكمفةبات ادبمى عم خثاأل 
 النعم الخقمية( )معاهخ تأثيخ

 كاليفعمى التالمحتمل األثخ 

 نتاجاإلل مخحمة خال - 
، ، تذغيل)تخديؽ

 (صيانة...

 شاصخ اإلنتاج.جقيق لعالتقجيخ ال -
 .جخفض زمؽ دورة اإلنتا -
)معجالت  فاقجالوصؾر ت فض معجالخ -

 اء التذغيل،ظخ، أالسعيبلف، التا
، الدائجسخدون وال جنتااإل، سلالعة إعادو 

)...... 
شاء يؽ أرثالعامم إصاباتخفض عجد  -

 التذغيل.
 .اولةشخفض مخات الس -
 ة.لريانا جقيق لعجد مخاتال التحجيج -
 الريانة الحتياجاتيق تحجيج الجقال -

 .السظمؾبة
الت ت تؾقف اآلخامعجد خفض  -

 .اتوالسعج
 .اإلنتاج المج فيرقسية نغؼ شخاء  -
 اآلالت.ل قرخ زمؽ تحؾي -
 مؽ االنتغار.ز  رخق -
ومخاحل  ءاتإجخا)تبديط(  خفض عجد -

 .ياتالعسمتذغيل 
 .ةاليحلعسالة اال ؼحجخفض  -
 .ججدالعسالة الجد ع ةيادز  -
 .الةالعس معجل دورانيادة ز  -
وورش  التجريبية مجالبخازيادة عجد  -

 .لعسال

 .دون السخ مفةخفض تك -
شكالو ة أالفاقج بكافخفض تكمفة  -

ج، الدائ تاجناإل، إعادة العسل)
، السعيب، ةسفقؾداللؾحجات ا

 .(...االنتغارزمؽ  التالف،
مدمات تخفض تكاليف السد -

 ة.قيالؾر 
ل األصؾ  صيانةة خفض تكمف -

ؼ نتيجة استخجام الشغ ةليالحا
 .ريانةالمجال  فيالخقسية 

دة انة األجيصييادة تكاليف ز  -
 هالسقتشاالخقسية  والشغؼ والبخامج

 .مؾجؾدة مؽ قبل(لؼ تكؽ )
 تكمفة األجؾر ىخ عمتؾقف األرثي -

 ؼيقيعمى ت)زيادة ونقص( 
 الحاليوالفشى  الثقافيالؾضع 

كة الذخ  تعانةاس جىوممعامميؽ ل
 ؼ مياراتييججد لج بعامميؽ

أم االستعانة  ةوقجرات محجد
   .لييؽ وتجريبيؼ فقطبالحا

 .والتأىيل ريبالتجيف يادة تكالز  -
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 (2)ججول رقم تابع 
  النتاج تكاليفى عم م الخقميةنعاآلثار المحتممة لم

احل سمدمة القيمة مخ  م
 تكاممةالم

 لتكمفةدببات امى عم خثاأل 
 النعم الخقمية( خ تأثيخ)معاه

 كاليفعمى التالمحتمل األثخ 

ما بعج اإلنتاج   - 
وخجمات ما  ،التدؾيق)

  لبيع(ا بعج

السشرات وقشؾات االترال  إنذاء -
مجال  فيدتحجرثة الستشؾعة والس

 .التدؾيق
أو ترسيؼ  اىدةجت ء تظبيقاشخا -

عسمية لجعؼ رة خرتظبيقات م
 التدؾيق.

ة عؽ خسلمبيانات الز تتحميالإجخاء  -
 فة.دتيجالعسالء واألسؾاق الس

 لمعسالء.السيجانية خفض عجد الديارات  -
 لعسالةوا ماتكسية الخا الؾفخ فى -

 .لسشتجاتا تغميفو  ئةتعبل الالزمة

فية إلنذاء ضاتكاليف إ -
ترال الت اؾاالسشرات وقش

جاىدة تظبيقات الء الاشخ و 
تدؾيق البيانات لج تحميل وبخام
 ات الذخكة.ت وخجممشتجا

 االنتقال. كاليفت فضخ -
 .عبئة والتغميفخفض تكمفة الت -

)العالقات  تهزيعالسمدمة  2
 ن(والمذتخي ينعمع المهز 

 العالقات مع السؾزعيؽ تحديؽ -
وسائل  تخجاماس عؽ طخيق) والسذتخيؽ

مؾاقع  ،اً نيو خ لكتإل يحرالجفع والت
، ووسائل التؾاصل وتظبيقات إلكتخونية

 .(يخ ذلػغو االجتساعى، 
ت لمسؾزعيؽ دياراتخفيض عجد ال -

 والسذتخيؽ.
 والتؾزيععجد مشجوبى البيع يض فتخ -

 .والؾكالء وغيخىؼ مؽ الؾسظاء

اليف الدفخ تكض خف -
 الت.نتقاواال

 .رجؾ األض تكاليف خف -
 اتالسدتمدم ض تكاليفخف -

 الؾرقية.
، ؾكالءال خفض تكاليف -

 .، والؾسظاءالدساسخة
إنذاء تكاليف إضافية مقابل  -

ؾات سؾاقع االلكتخونية وقشال
 تؾزيع إلكتخونية، وتظبيقات

 .غيخىاو  اليؾاتف الحكية
 

 النعم الخقمية عمى تكاليف استخجام ر ثاترهر المبدط آل( يهضح ال2والذكل رقم )
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  لنتائجا
 اآلتى: يدتنتج الباحث مما سبق

لشغؼ الخقسية مدايا تبشى افخص و مؽ أىؼ  التكاليف لة عمىالفعا بةخقاالتخفيض و ال -
مع تؾفيخ مشاسب  عمسى دارتيا بأسمؾبإذا تؼ إ خجماتالج الدمع و إنتا مجال في

 .سةداع تكشؾلؾجيةة يبشية تحت
نتاج الدمع سالية إليف اإلجالتكال في رتفاعايو عمقج يتختب لشغؼ الخقسية ى اتبش -

ارات ضخسة سشذأة مؽ استثسالىحه ما تتحسمو  رة السشذأةداما لؼ تخاع إوالخجمات 
ونذخ الثقافة التشغيسية  انتيا،، وصيتجريب عميياوال ،لشغؼىحه اترسيؼ واقتشاء ل

 لتخمصاليف التذغيل نتيجة اتك فيفخ مؽ و السشذأة تمػ ما تحققو بل قام بذأنيا
وانديابية تبديط ، السباشخة ، العسالةلسختمفةصؾر الفاقج ا، مؽ الشغؼ الجفتخية

 .ؼ مؽ العؾاملوغيخى ،إجخاءات العسل
الؾزن : كل مؽعمى  يؤرثخ جماتوالخإنتاج الدمع مجال  في خقسيةال استخجام الشغؼ -

، خةالتكاليف غيخ السباش تحسيلمة مذك ،ةمفتكاليف بييكل ى لعشاصخ التكالالشدب
ة التكاليف السالئسة خيغن تبشىقخار  ،ممةستكادمدمة القيسة الباج تناإلتكاليف بشؾد و 

 .فالتكالي الخقابة عمى ةفة اإلنتاج، ودور لقياس تكم
عجم مالئسة نغخيات التكاليف السباشخة يو يتختب عمقج الخقسية شى الشغؼ تب -

 .السبيعات يفلاوتكتكاليف اإلنتاج  قياس مجال في خةوالتكاليف الستغي
 في حصحاب السرالأل العجيج مؽ الفخص والسدايايحقق استخجام الشغؼ الخقسية  -

زيا غيخ (، وبعافديةبعزيا تقميجى )خفض التكاليف، ودعؼ القجرة التش تذأالسش
تقجيؼ ؾدة أداء العسل و ج تحديؽ مدتؾى تؾفيخ فخص عسل ججيجة، و  تقميجى )مثل

 .(الخجماتالدمع و 
عالسشا  فيؾلؾجى الدائج كشالتبسثابة الجيل الثالث مؽ التقجم خ بيعتالتحؾل الخقسى  -

ؾمات )نغؼ السعم مؽ الجيل األول القائؼ عمى التكشؾلؾجياوىؾ مديج  ،اصخسعال
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)نغؼ السعمؾمات  االنتخنت لقائؼ عمىثانى االوالجيل  سب(م الحاستخجابا
 .نتذارىاوطخق ا ،االتراالت والسعمؾماتتكشؾلؾجيا  فيؾ يعكذ ،(تكاممةلسا
 تهصياتال -13

 :تىيهصى الباحث باآل
إجخاء التحؾل الخقسى عمى ممة بجاًل مؽ الشغؼ الجدئية، و كالخقسية الستتبشى الشغؼ ا -

االستفادة  يسكؽحتى  كانميط العسميات قجر اإلع تشسم ألجلالعسميات طؾيمة ا
إلى  والؾصؾل ،قتشاء الشغؼ الخقسيةا فيتكاليف االستثسارية الزخسة ال حج مؽالو 

  .لإلنتاج كاليف اإلجساليةالحج األدنى لمت
إعادة والتكاليف الستغيخة أنغخيات التكمفة السباشخة  تتبشى التيت ى السشذأعميؽ تعي -

   .العسلمجال  في الخقسية حال استخجاميا لمشغؼ لتبشىىحا ا فيالشغخ 
أصحاب ا مع عالقاتيلالقخاءة الجيجة ، و أةوالثقافى لمسشذ الفشيرة تقييؼ الؾضع ضخو  -

األفزل لسا يشاسبيا  رياوالسؾرديؽ حتى يتدشى االختالح وخرؾصًا العسالء سرال
 .ىجافياوأ ، رسالتيا، تحقق ليا رؤيتيا التيمؽ الشغؼ الخقسية 

حتى  /العائج()التكمفة ؾصًا الججوى الساليةروخالخقسية  شغؼالججوى  يؼتقي رةضخو  -
   .دة الكاممة مؽ ىحه الشغؼيسكؽ االستفا

بيئات  فيإدارة التكمفة مجال  في التظبيقيةاسات جر يج مؽ الالسد  إجخاءخورة ض -
 .الخقسية األعسال

 تقبميةلمدلبحهث اا -14
 .اسبىمحمشغؾر  مؽ أةالسشذ يةربحسية عمى الخق رثخ الشغؼأ -
 .لييؽميؽ الساحممسية لؤ بالتشالقجرة  ؽتحدي في يةلخقساالشغؼ  ماجاستخ -
 .التخظيظية لسؾازناتاإعجاد  فيالشغؼ الخقسية  خجاماست -
 .ةسيعل الشغؼ الخق فية فة السدتيجفالتكملية عاف -
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