
 
 

  البحث ممخص
 

 

فى   Internet of Things (IOT)إنترنت األشياء ييدؼ البحث إلى دراسة أثر تطبيق تقنية     
عمى نظاـ إدارة المخزوف. وفى سبيل  Cloud Computing  (CC)ظل تبنى الحوسبة السحابية 

تحقيق ىدؼ البحث قاـ الباحث بتحميل وتقييـ الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة. تـ 
أداء نظاـ إدارة المخزوف، وذلؾ لغرض االعتماد عمى دراسة الحالة بيدؼ جمع معمومات عف 

 اإلجابة عمى تساؤؿ البحث.

توصمت الدراسة إلى أف تطبيق تقنية إنترنت األشياء فى ظل تبنى الحوسبة السحابية أدى إلى     
حدوث تحسيف جوىرى فى نظاـ إدارة المخزوف. وأخيرًا عرض البحث أىـ التوصيات ومجاالت 

  البحث المستقبمية.
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The Impact of Applying Internet of Things Technology 
 

 in Light of the Adoption of Cloud Computing  
on the Inventory Management System 

 

Abstract 
 

The research aims to study the impact of applying Internet of things 
technology (IOT) in light of the adoption of cloud computing (CC) on the 
inventory management system. In order to achieve the goal of research, the 
researcher analyzed and evaluated previous studies related to the subject of the 
study. The case study was relied on with the aim of collecting information on 
the performance of the inventory management system, in order to answer the 
research question. 

The study found that the application of Internet of Things technology in 
light of the adoption of cloud computing led to a fundamental improvement 
in the inventory management system. Finally, the research presented the most 
important recommendations and future fields of research. 

Key words: Internet    of Things - Cloud computing - Inventory manage-
ment system - Robotics. 
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  مقدمة -1
ُتسػػػػاىـ عمميػػػػة إدارة المخػػػػزوف فػػػػى نجػػػػاح أو فشػػػػل العديػػػػد مػػػػف المنشػػػػ ت باعتبارىػػػػا العصػػػػ      

الرئيسى داخل سمسمة التوريد. ففى اآلونة األخيرة، أصبحت العمميات المرتبطة بالتخزيف أكثر تعقيدًا، 
ه التعقيػػدات، فقػػد األمػر الػػذى أدى إلػػى زيػادة اسػػتخداـ تكنولوجيػػا المعمومػػات مػف أجػػل التعامػػل مػع ىػػذ

ظيػػػػرت العديػػػػد مػػػػف األدوات والخوارزميػػػػات إلدارة المخػػػػزوف بشػػػػيل أكثػػػػر يفػػػػاءة مػػػػف خػػػػ ؿ تطػػػػوير 
دارتيا، وتحسػيف قػرارات التخػزيف  برمجيات متكاممة لمراقبة المنتجات، ومواقع التخزيف، والتحيـ فييا وا 

(Mostafa et al.,2019; Yerpude and Singhal,2018وبػالرمـ مػف ذلػؾ .) فقػد أصػبحت ،
بيئة العمل أكثر دينامييية فى الوقت الحػالى الػذى تمتقػى فيػو التكنولوجيػا الجديػدة باإلبتكػار المسػتمر، 
وتحتػػاج إلػػى بػػرام  أكثػػر مرونػػة لتمبيػػة متطمبػػات السػػوؽ وتحدياتػػو. فمػػف ثاػػـ، ظيػػرت الثػػورة الصػػناعية 

 ت بيئة األعماؿ، بحيث ُيميػف لممنشػ ةالرابعة وادخمت العديد مف التقنيات التكنولوجية لمواجية تحديا
يػوفر  الصػناعية ممػا والتشػغيل اآللػى لمعمميػات الذييػة، المنتجػات اآلالت والبشػر، وتقػديـ بػيف الػرب 

 فػ  وتمبيػة التغييػرات السػوؽ، الحتياجػات أسػرع بشػيل واالسػتجابة المرونػة، مػف عاليػة مسػتويات
 .التوزيع التطوير إلى مف اإلنتاج خطوات جميع ف  منيا العم ء، واالستفادة متطمبات
تعتبر تقنية إنترنت األشػياء مػف أبػرز تقنيػات الثػورة الصػناعية الرابعػة التػى تعمػل عمػى إحػداث    

ثػػورة سػػريعة فػػى يػػل جانػػ  مػػف جوانػػ  إدارة المخػػزوف وسمسػػمة التوريػػد، فمػػف خ ليػػا سػػييوف ىنػػاؾ 
ف األفػراد واألشػياء، وبػيف األشػياء وبعضػيا اتصاؿ وتبادؿ لمبيانػات بػيف األفػراد وبعضػيـ الػبعض، وبػي

بداخل األشياء  Sensorsالبعض فى أى وقت ومف أى مياف، مف خ ؿ دم  أو تثبيت مستشعرات 
وتوصػػيميا إلػػى اإلنترنػػت، ومػػف ثػػـ سػػتعمل تمػػؾ المستشػػعرات تمقائيػػًا بتشػػغيل البيانػػات وتوصػػيميا إلػػى 

تطػػػور السػػػػريع لمتعامػػػل مػػػػف خػػػ ؿ شػػػػبيات مسػػػتخدمى المعمومػػػات. ومػػػػف ناحيػػػة أخػػػػرى، ولمواكبػػػة ال
اإلنترنت لمتحوؿ إلى التشغيل اآللى لمعمميػات، تعتبػر الحوسػبة السػحابية بمثابػة تكنولوجيػا قائمػة عمػى 
تخزيف ومعالجة ونقل البيانات الخاصة بالحاس  اآللى إلى مايسمى بالسحابة عبر اإلنترنت، لتتحوؿ 

فى سيولة وصوؿ المستخدميف لمبيانات عبر اإلنترنػت،  البرام  مف منتجات إلى خدمات، مما يساىـ
ميانية تحديث البيانات فى الوقت الفعمى )النقودى،  (.0202قناوى، ;0202وا 

(، فيػػى تول ػػد يميػػات IOTلػػذا، ُتعػػد البيانػػات سػػمة أساسػػية مػػف سػػمات تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء )   
آلالؼ مػػػػف أجيػػػػزة االستشػػػػعار لجمػػػػع ىائمػػػػة مػػػػف البيانػػػػات، فعنػػػػدما ييػػػػوف لػػػػدى المنشػػػػ ة المئػػػػات أو ا

البيانػػات، والتػػى تكػػوف محممػػة بيميػػات يبيػػرة مػػف البيانػػات، األمػػر الػػذى يضػػع عبئػػًا يبيػػرًا عمػػى البنيػػة 
 .Kour (2020التحتية لإلنترنت، لذلؾ تسعى المنش ت إليجاد طرؽ لتخفيف ىذا الضغ  )
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تطبيق تقنيػة إنترنػت األشػياء فػى ومف ىذا المنطمق، جاءت ىذه الدراسة إللقاء الضوء عمى أثر   
ظػػل تبنػػى الحوسػػبة السػػحابية بيػػدؼ تحسػػيف نظػػاـ إدارة المخػػزوف، ونظػػرًا إلػػى دور خػػدمات الحوسػػبة 
السحابية فى مواجية التحديات التى تتعرض ليا تقنية إنترنت األشياء بما يؤثر عمػى األداء التشػغيمى 

لمنيجيػة واألسػػالي  المتبعػػة فػػى نظػػاـ إدارة لممنشػ ة بصػػفة عامػػة، ومػػا سػيطرأ مػػف تغييػػر جػػوىرى فػػى ا
 المخزوزف بصفة خاصة. 

 وبالتالى تتمثل مشيمة البحث فى اإلجابة عمى تساؤؿ البحث التالى:
 " كيف تؤثر تقنية إنترنت األشياء فى ظل تبنى الحوسبة السحابية عمى نظام إدارة المخزون؟ " 

 هدف البحث -2
البحػػث يسػػتيدؼ بصػػفة أساسػػية دراسػػة أثػػر تطبيػػق تقنيػػة  إنط قػػًا مػػف مشػػيمة البحػػث، فػػ ف ىػػذا 

إنترنػػػت األشػػػياء فػػػى ظػػػل تبنػػػى الحوسػػػبة السػػػحابية بيػػػدؼ تحسػػػيف نظػػػاـ إدارة المخػػػزوف، وذلػػػؾ مػػػف 
منطمػػق أف إنترنػػػت األشػػػياء والحوسػػػبة السػػػحابية تقنيتػػػاف مختمفتػػػاف تمامػػػًا، ولكنيمػػػا جػػػزءًا أساسػػػيًا مػػػف 

لتػػى تواجػػو بيئػػػة األعمػػاؿ مػػف حيػػث قػػدرات المعالجػػة والتخػػػزيف مسػػتقبل اإلنترنػػت، ونظػػرًا لمتحػػديات ا
الخاصػػػة ب نترنػػػت األشػػػياء، وبمػػػا أف الحوسػػػبة السػػػحابية ىػػػ  العقػػػل المػػػنظـ لمعظػػػـ عمميػػػات إنترنػػػت 
األشػػػياء مػػػف خػػػ ؿ تجميػػػع وتحميػػػل ومعالجػػػة البيانػػػات فػػػ  السػػػحابة. لػػػذا يسػػػعى البحػػػث إلػػػى وضػػػع 

ة السػػحابية يخدمػػة إلدارة ىػػذا العػػدد الكبيػػر مػػف األجيػػزة سػػيناريو يامػػل عػػف ييفيػػة اسػػتخداـ الحوسػػب
ومعالجة البيانات الخاصة بيػـ وتنسػيق النتػائ ، لتوحيػد الجيػود بػيف األنظمػة الموجػودة داخػل المنشػ ة 

 بما يحقق ليا األستمرارية فى األسواؽ الداخمية والخارجية.

 أهمية البحث -3
 ة:يتبارات التالتنبع أىمية البحث العممية والعممية مف األع

فػى اآلونػة األخيػػرة، يػاف ىنػػاؾ اىتمػاـ متزايػػد مػف قنبػػل البػاحثيف والمتخصصػػيف منن الناحيننة اليمميننة: 
فيمػػا يتعمػػق بتحػػديث وتطػػوير األنظمػػة الحاليػػة داخػػل المنشػػ ت. وبمػػا أف موضػػوع البحػػث يتطػػرؽ إلػػى 

تكنولوجيػػا المعمومػػات  مسػػائل حديثػػة ومعاصػػرة مػػف خػػ ؿ الػػرب  بػػيف أىػػـ تقنيتػػاف حػػديثتاف فػػى مجػػاؿ
وآثارىمػػػا عمػػػى أنظمػػػة المنشػػػ ة بصػػػفة عامػػػة، وعمػػػى نظػػػاـ إدارة المخػػػزوف بصػػػفة خاصػػػة. لػػػذا ُيعتبػػػر 
البحث الحالى بمثابة إضافة عممية لمميتبة العربية خاصة فى ضوء التطور التكنولػوجى الكبيػر الػذى 

جػػػو العػػػالمى نحػػػو التحػػػوؿ الرقمػػػى تشػػػيده بيئػػػة األعمػػػاؿ العالميػػػة بعػػػد الثػػػورة الصػػػناعية الرابعػػػة والتو 
 والتشغيل اآللى لمعمميات.



 أثر تطبيق تقنية إنترنت األشياء فى ظل تبني الحوسبة السحابية على....              حممـد مصطفى مجعه مخيس د/                                    
   

  

5 
 

ُيميػػف أف تسػػتفيد جميػػع المنشػػ ت بػػاخت ؼ أنشػػطتيا سػػواء يانػػت صػػناعية أو مننن الناحيننة اليمميننة: 
تجارية أو خدمية بصفة عامة مف ىذه الدراسة مف خ ؿ التطبيق العممى لتقنية إنترنت األشياء القائـ 

سػيف نظػاـ إدارة المخػزوف، حيػث ُيميػف لمسػتخدمى إنترنػت األشػياء داخػل عمى الحوسبة السحابية لتح
ىػذه المنشػػ ت اإلسػػتفادة مػػف التوافػػق بػػيف اآلالت والحساسػات واألجيػػزة والبيانػػات فػػى نظػػاـ واحػػد، مػػف 
خػػػػػ ؿ إدارة األجيػػػػػزة عػػػػػف ُبعػػػػػد باسػػػػػتخداـ األجيػػػػػزة الذييػػػػػة، وأجيػػػػػزة المسػػػػػاعد الرقمػػػػػى الشخصػػػػػى 

(Handheld Terminal Screen والروبوتػػات. يمػػا تػػوفر تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء أيضػػًا أدوات ،)
تحميل فعمية عمى لوحة قياس بصرية واحدة، وبيذا ستتميف المنشػ ت مػف تحسػيف الكيفيػة التػى تراقػ  

 بيا أصوليا، وتحويل إجراءات التوريد والتخزيف لدييا إلى إجراءات آلية.

 حدود البحث -4
 دود التالية:ستقتصر هذه الدراسة عمى الح

اقتصر البحػث عمػى دراسػة أثػر تطبيػق تقنيػة إنترنػت األشػياء فػى ظػل الحوسػبة الحدود الموضوعية:  -
السػػحابية عمػػى نظػػاـ إدارة المخػػزوف فقػػ  يطػػرؼ مػػف أطػػراؼ سمسػػمة التوريػػد دوف التعػػرض إلػػى بػػػاقى 

  دوف التعػػرض أطػػراؼ السمسػػمة، يمػػا اقتصػػر البحػػث عمػػى الترييػػز عمػػى الحوسػػبة السػػحابية يخدمػػة فقػػ
لبػػاقى األنػػواع األخػػرى، يمػػا ريػػز البحػػث عمػػى تنػػاوؿ الحوسػػبة السػػحابية الخاصػػة دوف التعػػرض لبػػاقى 

  األشياؿ األخرى.
حػػدى المنشػػ ت إل تػػـ  االقتصػػار عمػػى دراسػػة أداء نظػػاـ إدارة المخػػزوف : الزمنيننة والمكانيننة الحنندود -

حتػػػػى  1/1/0217لدراسػػػػة خػػػػ ؿ الفتػػػػرة مػػػػف التجاريػػػػة بالمميمػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية، يمػػػػا تػػػػـ إجػػػػراء ا
 ـ.11/10/0202

 خطة البحث -5
 فى ضوء مشيمة البحث الحالية وتحقيقًا ألىدافو، سوؼ يتناوؿ البحث المحاور التالية:

 الت صيل النظرى لمتغيرات الدراسة. -
 تحميػػل وتقيػػػيـ الدراسػػات السػػػابقة الخاصػػة بتطبيػػػق تقنيػػة إنترنػػػت األشػػياء فػػػى ظػػل تبنػػػى الحوسػػػبة -

 السحابية بيدؼ تحسيف نظاـ إدارة المخزوف، ووضع تساؤؿ البحث.
 دراسة الحالة واإلجابة عمى تساؤؿ البحث. -
 الخ صة، والنتائ ، والتوصيات، ومجاالت البحث المستقبمية.  -
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 التأصيل النظرى لمتغيرات الدراسة -5-1
 (IOTالتأصيل النظرى لتقنية إنترنت األشياء ) -5-1-1
 إنترنت األشياء مفهوم 5-1-1-1

 (Babu etتوجػػػد العديػػػد مػػػف التعريفػػػات حػػػوؿ تقنيػػػة إنترنػػػت األشػػػياء، فقػػػد عرفتيػػػا دراسػػػة     

(al.,2017  ب نيػػػا شػػػبية مػػػف الميونػػػات الماديػػػة أو األشػػػياء والتػػػى مػػػف خ ليػػػا تػػػتميف ىػػػذه األشػػػياء
فػػرص لمزيػػد مػػف بتجميػػع وتبػػادؿ البيانػػات، يمػػا تسػػمع بػػالتحيـ عػػف ُبعػػد فػػى العميػػات، ومػػف ثاػػـ خمػػق 

التكامل بيف العالـ المادى واألنظمة القائمة، بما يؤدى إلى زيادة يفاءة ودقة العمميات داخػل المنشػ ة. 
( وعرفتيا ب نيا شبية مف األشياء المادية التى Ben-Daya et al.,2019وأكدت عمى ذلؾ دراسة )

ف المنشػػ ة وسمسػػمة التوريػػد الخاصػػة تػػرتب  رقميػػًا بػػ جيزة استشػػعار ومراقبػػة وتفاعػػل داخػػل المنشػػ ة، وبػػي
بيػػا، ممػػا يتػػيع المرونػػة والرؤيػػة والتتبػػع ومشػػارية المعمومػػات لتسػػييل التخطػػي  والػػتحيـ والتنسػػيق فػػى 

( ب نيػا التقنيػة التػى Vass et al.,2018الوقت المناس  لجميع العمميات. فػى حػيف عرفتيػا دراسػة )
مزامنػػة تػػدفق المعمومػػات مػػع التػػدفق المػػادى لزيػػادة تسػد الفجػػوة بػػيف العػػالـ المػػادى والرقمػػى مػػف خػ ؿ 

تكامػػػل األنشػػػطة والعمميػػػات الخاصػػػة بالمنشػػػ ة، مػػػف خػػػ ؿ تػػػوفير قػػػدرات تحديػػػد اليويػػػة واالستشػػػعار 
 والمعالجة لمتواصل مع األجيزة والخدمات األخرى عبر اإلنترنت. 

يعتمػػػد عمػػػى العمػػػل  ات السػػػابقة، أف أسػػػاس إنترنػػػت األشػػػياءفػػػويػػػرى الباحػػػث مػػػف خػػػ ؿ التعري    
المنسػػػػق والتعػػػػاونى الػػػػذى تقػػػػـو بػػػػو أجيػػػػزة االستشػػػػعار، وتقنيػػػػات االتصػػػػاؿ لموصػػػػوؿ إلػػػػى األىػػػػداؼ 
المشترية، لذلؾ يميف اعتبار إنترنت األشياء بمثابة رؤية بعيػدة المػدى ليػا أثػار تكنولوجيػة ومجتمعيػة 

عمػى تقػديـ العديػد مػف الخػدمات ىائمة، يما تعتبر بمثابػة بنيػة تحتيػة لمجتمػع المعمومػات، التػى تعمػل 
المتطورة مف خػ ؿ ربػ  األشػياء الماديػة واالفتراضػية بنػاًء عمػى تقنيػة المعمومػات واالتصػاالت القابمػة 

 لمتشغيل المتبادؿ.
 (IOTمكونات البنية المادية لتقنية إنترنت األشياء) 5-1-1-2

 (  ;Mostafa et al.,2019; Yang et al.,2016; Mao and Zhang,2019وفقًا لدراسات 
، ىنػاؾ خمػس تقنيػات أساسػية تمعػ  دورًا Ben-Daya et al.,2019 ;0217البسيونى و صالع،;)

 حيويًا فى إنترنت األشياء، وتمثل العناصر الميونة لمبنية المادية لتقنية إنترنت األشياء وىـ يالتالى: 
توصيمو باإلنترنت، والػذى قػد ُيقصد بالشئ فى إنترنت األشياء، أى شئ يميف  :Thingsاألشياء  -

ييػػوف يػػائف حػػى مثػػل اإلنسػػاف أو ميػػوف مػػادى ميػػر حػػى مثػػل )الحاسػػبات اآلليػػة، اآلالت والمعػػدات، 
 اليواتف الذيية، األجيزة المنزلية، األجيزة الموحية، المواد الخاـ، السيارات(.
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توجػد ىػذه  Radio Frequency Identification (RFID:)تقنينة تحديند التنردد الكسنمكى  - 
( عمػػى RFIDسػػـ طبقػػة المستشػػعرات، وتعمػػل ) ب أيضػػاً الموجػػات داخػػل طبقػػة اإلدراؾ والمعروفػػة 

تحديد وتتبع وجمع ونقػل المعمومػات مػف خػ ؿ التعػرؼ اآللػى، وتتبػع الع مػات المرفقػة باألشػياء، 
 التػػى تسػػمع بتتبػػع الحريػػة الماديػػة لمع مػػات RFID tagوذلػػؾ مػػف خػػ ؿ تثبيػػت شػػريحة تسػػمى 
 بشيل مير مباشر فى الوقت الفعمى.

تتكوف ىذه الشبيات  Wireless Sensor Networks (WSN:)شبكات االستشيار الكسمكية  -
ػػػد  مسػػػتقمة موزعػػة ميانيػػػًا، ومجموعػػػة مػػف أجيػػػزة االستشػػػعار لمراقبػػة وتتبػػػع حالػػػة  Nodesمػػف ُعقا

ػػد األخػػرى. فيػػى تحػػاف  األجيػػزة المختمفػػة مثػػل موقعيػػا وتحرياتيػػا، يمػػا يمينيػػا التواصػػل مػػع ا لُعقا
عمى اتصاؿ فعاؿ ألطوؿ فترة ممينة وترسل بياناتيا عبر االنتشار إلى المحطة األساسية بطريقػة 
ػػد مػػع بعضػػيا الػػبعض باسػػتخداـ اإلشػػارات  المريزيػػة ذاتيػػة التنظػػيـ، وذلػػؾ مػػف خػػ ؿ تعػػاوف الُعقا

درة بشػػيل دائػػـ عمػػى استشػػعار التعاونيػػة وتقنيػػات معالجػػة المعمومػػات ألف عقػػدة واحػػدة ال تكػػوف قػػا
 البيئة ب كمميا. 

ُتميػف مػػف اإلدارة ىػ  منصػػة حوسػبة قائمػػة عمػى اإلنترنػػت (: Cloudوحندات التخننز)ن )السننحابة  -
المختمفػة )أجيػزة الكمبيػوتر، والشػبيات، والتخػزيف، الفعالة لمجموعة يبيرة جدًا مػف مػوارد الحوسػبة 

 المتولدة مف المستشعرات والوصوؿ إلييا عند الطم . والبرام ، وما إلى ذلؾ(، وتخزيف البيانات
ىػى طبقػة بػرام  موجيػو نحػو الخدمػة، والتػى ُتسػتخدـ لػرب  يػل : Middlewareبنرام  وسنيطة  - 

 مف المستشعرات والمتحيمات بالسحابة.
 االستخدامات المتيددة لتقنية إنترنت األشياء 5-1-1-3

د مػػػف االسػػتخدامات لتقنيػػػة إنترنػػػت األشػػياء فػػػى جميػػػع فػػى اآلونػػػة األخيػػرة، أصػػػبع ىنػػػاؾ العديػػ      
المجػػاالت مثػػل مجػػاؿ الرعايػػة الصػػحية لمراقبػػة الحالػػة الصػػحية لممرضػػى عػػد ُبعػػد، والتنبػػؤ بالمشػػاكل 
الصحية واتخاذ اإلجراءات الوقائية فػى الوقػت المناسػ ، وُتسػتخدـ ىػذه التقنيػة أيضػًا فػى مجػاؿ النقػل 

ة المػػػرور ومراقبػػػة أنظمػػػة األمػػػف والسػػػ مة عمػػػى الطػػػرؽ، يمػػػا والمواصػػػ ت بيػػػدؼ الػػػتحيـ فػػػى حريػػػ
ُتستخدـ فى مجاؿ الرقابة البيئية مف خ ؿ االعتماد عمى المسػتعرات ال سػمكية لمراقبػة اليػواء والتربػة 
والميػػاه والتنبػػؤ بػػالزالزؿ والبػػراكيف، ويػػتـ االعتمػػاد عمييػػا أيضػػًا فػػى مجػػاؿ ميافحػػة الحرائػػق مػػف خػػ ؿ 

ل مػػف شػػبيات االتصػػاؿ ال سػػمكية والمستشػػعرات لضػػماف تحقيػػق إنػػذار مبيػػر ضػػد االعتمػػاد عمػػى يػػ
 الحريق واإلب غ عنو فى الوقت المناس . 

أمػػا عمػػى مسػػتوى بيئػػة األعمػػاؿ فمػػف المتوقػػع أف ييػػوف لتقنيػػة إنترنػػت األشػػياء تػػ ثير عمػػى العديػػد      
( أنو يميف استخداـ Xu and Chen,2018مف األنشطة والعمميات داخل المنش ة. أوضحت دراسة )



 أثر تطبيق تقنية إنترنت األشياء فى ظل تبني الحوسبة السحابية على....              حممـد مصطفى مجعه مخيس د/                                    
   

  

8 
 

إنترنػػت األشػػياء فػػى التصػػنيع الػػذيى وجدولػػة اإلنتػػاج، مػػف خػػ ؿ تػػوفير بيانػػات فوريػػة عػػف عمميػػات 
التصػػػنيع، وذلػػػؾ بػػػرب  جميػػػع العناصػػػر الماديػػػة مػػػع بعضػػػيا مثػػػل المػػػوارد، ومخػػػزوف اإلنتػػػاج تحػػػت 

التصػػنيع، حيػػث تسػػاىـ تقنيػػة التشػػغيل، والمنتجػػات النيائيػػة، والعمالػػة، واآلالت، واألدوات فػػى عمميػػة 
(RFID والتكنولوجيػػا السػػحابية فػػى المراقبػػة عػػف ُبعػػد لمراحػػل التصػػنيع عمػػى خطػػو  اإلنتػػاج، ممػػا ،)

يسيـ فى تحسيف عممية الرقابػة عمػى الجػودة، ودعػـ جدولػة اإلنتػاج وقػرار التصػنيع فػى إطػار التغييػر 
والميونػػػات عمػػػى خطػػػو  التجميػػػع،  المسػػػتمر لبيئػػػة التصػػػنيع، والمسػػػاعدة فػػػى تحديػػػد موقػػػع المنتجػػػات

 وأثناء فحصيا لضماف جودة تصنيع المنت  وصواًل لمناطق الشحف. 
( أف أنظمػػػة التصػػػنيع الذييػػػة المعتمػػػدة عمػػػى تقنيػػػة Babu et al., 2017وأوضػػػحت دراسػػػة )      

 إنترنت األشياء سػاعدت عمػى االسػتجابة السػريعة لمتطمبػات اإلنتػاج فػى الوقػت المناسػ ، فمػف خػ ؿ
ىذه التقنية يػتـ الػتحيـ اآللػى فػى العمميػات اإلنتاجيػة، وتحسػيف عمميػة إدارة األصػوؿ والتنبػؤ بعمميػات 
الصػػػيانة ال زمػػػة ليػػػا. ومػػػف ناحيػػػة اسػػػتخداـ تقنيػػػة إنترنػػػت األشػػػياء فػػػى إدارة المخػػػزوف، والخػػػدمات 

 (;Tejesh and Neeraja,2018; Mao and Zhang,2019 الموجيسػتية، أوضػحت دراسػات
(Raid et al.,2018  أف تطػػػػوير نظػػػػاـ إدارة المخػػػػزوف المبنػػػػ  عمػػػػى تقنيػػػػة إنترنػػػػت األشػػػػياء لتتبػػػػع

المخػػزوف المػػادذ الػػذى يعتبػػر المفتػػاح الرئيسػػى إلدارة المخػػزوف، سػػاعد عمػػى تتبػػع المنتجػػات المرفقػػة 
وريػد بالع مات مع معمومات المنت  واألوامػر الزمنيػة الخاصػة بػو، وسػيولة تتبػع المخػزوف وسمسػمة الت

والتميف مف مراقبة أياـ انتياء ص حية المنتجات منعًا لمتمػف، والحمايػة مػف سػرقة  ف  الوقت الفعم ،
 وفقداف المنتجات.

 (CCالتأصيل النظرى لتقنية الحوسبة السحابية ) 5-1-2
 (:CCمفهوم الحوسبة السحابية ) 5-1-2-1

 National Institute of Standard andعػرؼ المعيػد الػوطنى لممعػايير والتكنولوجيػا  
(NIST )Technology  الحوسػػبة السػػحابية ب نيػػا نمػػوذج يػػتميف مػػف اإلدارة الفعالػػة لمجموعػػة يبيػػرة

صػػػدارىا  جػػػدًا مػػػف مػػػوارد الحوسػػػبة يالشػػػبيات والتطبيقػػػات ووحػػػدات التخػػػزيف، والتػػػى يميػػػف توفيرىػػػا وا 
صػػ  0217الشػمرانى،(. فػى حػيف عرفتيػا دراسػة )Yang et al.,2016بسػرعة وب قػل جيػد مميػف )

ب نيا "بمثابة تكنولوجيا تعتمػد عمػى نقػل المعالجػة ومسػاحة التخػزيف الخاصػة بالحاسػ  إلػى مػا  (034
يسمى بالسحابة، وىى عبارة عف أجيزة خوادـ تتيع لممستخدميف الوصػوؿ إلييػا عػف طريػق اإلنترنػت، 

ثػل الػذى يسػاعد المنشػ ة عمػى وبيذا تتحوؿ البرام  مف منتجات إلى خدمات"، والتػى تعتبػر الحػل األم
دارة وتنظػػيـ البيانػػات والممفػػات. وعرفتيػػا دراسػػية )النقػػودى، ( ب نيػػا "مجموعػػة 136صػػػ  0202حفػػ  وا 

مف خدمات الحوسبة الموزعة والتطبيقات والوصوؿ إلى المعمومات وتخػزيف البيانػات دوف أف يضػطر 
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ـ ىػػذه الخػػدمات". وبنػػاًء عميػػو، ُيعػػرؼ المسػػتخدـ إلػػى معرفػػة الموقػػع الفعمػػى وتكػػويف األنظمػػة التػػى تقػػد
الباحث الحوسبة السحابية ب نيا برنام  خادـ يتـ الوصوؿ إليو عف طريق اإلنترنت، فيى بمثابة تقنية 
خدميػػة تعمػػل عمػػػى تحويػػل بػػرام  تقنيػػػة المعمومػػات مػػف منتجػػػات إلػػى خػػدمات، ممػػػا يتػػيع لممسػػػتخدـ 

ورة ممفػػات يميػػف الوصػػوؿ إلييػػا فػػى أى وقػػت تخػػزيف البيانػػات عمػػى خػػوادـ الحوسػػبة السػػحابية فػػى صػػ
 ومف أى مياف.

 (CCأنواع الخدمات التى توفرها الحوسبة السحابية ) 5-1-2-2
                                                                                              (Chen et al,2014; Ponis and Efthymiou,2020;Yang et;وفقػػػػػػػػػػػػػًا لدراسػػػػػػػػػػػػػات   

(al.,2016 ،ش ؿ  ;0215الدبياف، ;0217الشمرانى،   ;0202النقودى، ;0217  الجبورى وأخروف
( أف ىنػػػاؾ أربعػػػة أنػػػواع لمخػػػدمات التػػػى توفرىػػػا تقنيػػػة الحوسػػػبة السػػػحابية وىػػػـ 0215عبػػػد الفضػػػيل، و

 يالتالى:
شػير إلػى البنيػة والتػى ت : Infrastructure As A Service (IAAS)البنينة التحتينة كخدمنة -

التحتيػػة الكاممػػة لتكنولوجيػػا المعمومػػات والتػػى تتضػػمف التخػػزيف والخػػوادـ والشػػبية، فيػػى بػػذلؾ تتػػيع 
دارة األنظمػػػػة الخاصػػػػة بالتشػػػػغيل والتخػػػػزيف  لممسػػػػتخدميف الػػػػتحيـ بصػػػػ حيات أكبػػػػر فػػػػى تشػػػػغيل وا 

 والتطبيقات عف بعد.
تبػر نظامػًا أساسػيًا إلنشػاء تع : Platform As A Service (PAAS)منصنات اليمنل كخدمنة -

البرام  وتقديميا بمغات البرمجة المناسبة بناًء عمى عمميػات المنشػ ة، لػذا تػدعـ التطبيقػات الخاصػة 
بيػػػذا النػػػوع يػػػل مػػػا يحتاجػػػو مطػػػورى البرمجيػػػات بشػػػيل خػػػاص، يمػػػا ُيسػػػتخدـ ىػػػذا النػػػوع السػػػحابة 

و إدارة الُبنػػػػى التحتيػػػػة يمنصػػػػة لوضػػػػع عػػػػدة تطبيقػػػػات عمييػػػػا دوف الػػػػتحيـ فػػػػى أنظمػػػػة التشػػػػغيل أ
 لمسحابة.

يعتبػػر ىػػذا النػػوع وفقػػًا لمعماريػػة  : Software As A Service (SAAS)البننرام  كخدمننة -
الحوسبة السحابية بمثابة المستوى األعمى، والتػى مػف خ ليػا ُتقػدـ يافػة البرمجيػات المتنوعػة والتػى 

وفقًا لطم  المستخدـ، ويذلؾ الموقػع يوفرىا المزوديف لمحوسبة السحابية عف طريق شبية اإلنترنت 
، أو مريػػز البيانػػات المعػػروض مػػف موقػػع  Excelبحسػػ  االسػػتخداـ مثػػل البرمجيػػات فػػى برنػػام  

 أمازوف لخدمات الوي . 
يقصد بيا إميانية الحصوؿ عمى البيانات   : Data As A Service (DAAS)البيانات كخدمة -

 ى صػػػيغة، وبػػػػذلؾ ُتميػػػف مػػػف تسػػػميـ البيانػػػػات عنػػػد الطمػػػ  مػػػف قنبػػػل المسػػػػتخدـ فػػػى أى وقػػػت وبػػػ
 لممصادر المتعددة التى تقـو بطمبيا.
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 (CCأشكال ونماذج تصميم تقنية الحوسبة السحابية ) -5-1-2-3
(   ;Chen et al,2014;(، ووفقػًا لدراسػاتNISTأوضػع المعيػد الػوطنى لممعػايير والتكنولوجيػا )  

Ponis and ;Efthymiou,2020;Yang et al.,2016  ،0217الشػمرانى،   ;0202النقػودى; 
 وىـ يالتالى: أف ىناؾ أربعة أشياؿ أو نماذج لتصميـ الحوسبة السحابية 0215الدبياف،)
وىى عبارة عف بنية تحتية قائمة عمى توفير موارد الحوسبة  (:Public Cloudالسحابة اليامة ) -

لممسػتخدـ بتطػػوير العمػػل عمػػى  السػحابية عػػف طريػػق اإلنترنػت لمجموعػػة مػػف العمػ ء، حيػػث تسػػمع
برمجية معينة أو استغ ؿ مػورد معػيف مػف خدمػة فػى السػحا  ب قػل تكػاليف ممينػة وفػى أقػل وقػت 

 مميف مقارنة بامت ؾ ىذه الخدمات.
ُيسػتخدـ ىػذا النمػوذج لتقػديـ خػدمات ُمخصصػة لعمػ ء  (:Private Cloudالسنحابة الخاصنة ) -

السحابات داخل المنش ة الواحدة ويتـ الوصوؿ إلييا مػف خػ ؿ محدديف، وعادًة ييوف ىذا النوع مف 
الشػبية المحميػة واإلنترنػت، ويػتـ تقيػيـ الخػدمات لممسػتفيديف بشػيل تمقػائى، يمػا تعمػل ىػذه السػػحابة 

 عمى مراقبة ياممة لمبيانات، والحفاظ عمى أمف وجودة البيانات.
وع عمػى تػوفير بنيػة تحتيػة مشػترية يعمل ىذا الن(: Community Cloudالسحابة المجتميية ) -

لغػػرض االسػػتخداـ الخػػاص بمجتمػػع محػػدد لديػػو نفػػس االىتمامػػات، بغػػرض تحقيػػق أىػػداؼ مشػػترية 
 مثل أمف المعمومات، ويميف أف تتـ إداراتيا داخميًا أو خارجيًا مف خ ؿ طرؼ ثالث.

السػػحابة ىػػى تمػؾ السػػحابة التػى تجمػع بػػيف خصػائص  (:Hybrid Cloudالسنحابة الهجينننة ) -
العامػػة والخاصػػة، فمػػف خػػ ؿ ىػػذه السػػحابة يميػػف لممنشػػ ة أف ييػػوف ليػػا سػػحابة خاصػػة تقػػـو مػػف 
ت اخ ليػػػا بتقػػػديـ الخػػػدمات لممسػػػتفيديف، وفػػػى نفػػػس الوقػػػت تسػػػتخدـ السػػػحابة العامػػػة لتػػػ ميف خػػػدم

 أخرى.
 Inventory Management التأصنننننننيل النظنننننننرى لنظنننننننام إدارة المخنننننننزون  -5-1-3

System(IMS :) 
أحدثت التطورات التكنولوجية المتسارعة فى بيئة األعماؿ، وتنوع رمبات العم ء نقمة نوعية فى    

طريقة التعامل مع المخزوف وييفية إدارتو، فقد تضاءلت النظرة التقميديػة لممخػازف يونيػا مجػرد مريػز 
  Yerpude and )توزيع، وأصبحت إدارة المخزوف عممية تجارية استراتيجية. فقد أوضحت دراسة 

( Singhal,2018 أف المخزوف يعتبر مف أىػـ األصػوؿ التػ  تمتمكيػا المنشػ ة، لػذا ُتعػد عمميػة إدارتػو
مف أىـ وأكثر األمػور التػ  تسػعى المنشػ ة إلػى تطويرىػا، بمػا يسػاعد مختمػف اإلدارات بالمنشػ ة القيػاـ 
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ة عمػػػى أسػػػس عمميػػػة ب عماليػػػا ورسػػػـ خططيػػػا عنػػػدما تتػػػوافر سياسػػػة تخزينيػػػة واضػػػحة وسػػػميمة ومعػػػد
 لتحقيق التكامل بيف الوظائف المختمفة، واستدامة ومرونة سمسمة التوريد. 

( Yerpude and Singhal,2018;Mostafa et al.,2019وفى نفس السياؽ، أشارت دراستا)    
أف ىنػػاؾ الكثيػػػر مػػػف األسػػػبا  التػػػى دفعػػػت المنشػػػ ت لتطبيػػػق نظػػػاـ إدارة المخػػػزوف ولعػػػل مػػػف أىميػػػا 

: حيث يتيع نظاـ إدارة المخزوف الشفافية المطموبة، مما ُيميػف المنشػ ة مػف تحػديث البيانػات الشفافية
تننننوع رتبنننات فػػى الوقػػػت المناسػػ ، وجعػػػل العمميػػػات أكثػػر مرونػػػة، وتقمػػػيص وقػػت تسػػػميـ المنتجػػػات. 

حيػث ي خػذ نظػاـ إدارة المخػزوف فػى االعتبػار التقمبػات فػى طمبػات السػوؽ مػف خػ ؿ وضػع  اليمكء:
اتيجية لتخطػػي  المخػػزوف، ممػػا ُيميػػف المنشػػ ة مػػف وضػػع نمػػاذج تحميميػػة ُتسػػتخدـ لمتنبػػؤ بالطمػػ  اسػػتر 

يعمػػل نظػػاـ إدارة المخػػزوف عمػػى حمايػػة المنشػػ ة مػػف  التور)نندات تيننر المنتظمننة:وتخطػػي  المخػػزوف. 
لػى اإلمدادات مير المنتظمة ومير المتوقعة لممنتجات إلى المخػازف، حيػث تسػتند الكميػات المطموبػة إ
 مخرجات نموذج قوى لمتنبؤ يعتمد عمى مجموعة يبيرة مف البيانات لمتنبؤ بالمطالبات المستقبمية.

وفيمػػا يخػػص التحػػديات التػػى تواجػػو نظػػاـ إدارة المخػػزوف خاصػػة فػػى ظػػل التوجػػو العػػالمى نحػػو     
لتػى ( أف التحػديات اMathaba et al.,2017التحػوؿ آلليػة العمميػات داخػل المنشػ ة. تػرى دراسػة )

تواجػػػو نظػػػاـ إدارة المخػػػزوف تتمثػػػل فػػػى عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى مراقبػػػة ظػػػروؼ تخػػػزيف المنتجػػػات لمسػػػاعدة 
المنش ت عمى ضماف إدارة الجودة عبػر س سػل التوريػد الخاصػة بيػـ، مػع عػدـ وجػود تنبييػات بشػ ف 

المنشػ ة، المنتجات منتيية الص حية أو التالفة لمتخمص منيا لحماية المستيمكيف وحفاظًا عمى سػمعة 
وعدـ قدرة المنش ة عمى التتبػع الػدقيق لموقػع المنتجػات ممػا يػؤدى إلػى زيػادة الوقػت المسػتغرؽ لمعثػور 
عمػػػػػى المنتجػػػػػات، وزيػػػػػادة تكػػػػػاليف الشػػػػػحف والتخػػػػػزيف، وزيػػػػػادة تعػػػػػرض المنتجػػػػػات لمسػػػػػرقة والضػػػػػياع 

قػػػػرارات واالسػػػػتخداـ ميػػػػر المصػػػػرح بػػػػو. األمػػػػر الػػػػذى يػػػػؤدى إلػػػػى عػػػػدـ تػػػػوافر رؤى سػػػػميمة التخػػػػاذ ال
 االستراتيجية والتكتييية.

تطبينق تقنينة إنترننت األشنياء  تحميل وتقييم الدراسات السنابقة الخاصنة بنأثر -5-2
فى ظل تبنى الحوسبة السحابية فى تحسين نظام إدارة المخزون، ووضن  تسناؤل 

 البحث 
ت األشػياء فػى ظػل قاـ الباحث مف خ ؿ اسػتقراء الدراسػات السػابقة المرتبطػة بتطبيػق تقنيػة إنترنػ    

تبنػػى الحوسػػبة السػػحابية بيػػدؼ تحسػػيف نظػػاـ إدارة المخػػزوف بتقسػػيـ وتصػػنيف الدراسػػات السػػابقة إلػػى 
 ث ث مجموعات يالتالى:
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المجموعنة األولننى: الدراسننات التنى تناولننت أثننر ودور تقنينة إنترنننت األشننياء فننى  -5-2-1
 تحسين نظام إدارة المخزون.

ألعمػػاؿ اليػػـو أسػػرع وأكبػػر شػػبية لتبػػادؿ البيانػػات عمػػى مسػػتوى العػػالـ، أصػػبع اإلنترنػػت فػػى بيئػػة ا    
وبما أف البيانات تعتبر أمرًا ضػروريًا فػى عمميػة اتخػاذ القػرار. وال سػيما، أىميتيػا داخػل المخػازف التػى 

 (Jabbar et al.,2018;Tejesh ُتمثل مصدر رئيسى لمقدرة التنافسية لممنش ة، فقد تناولت دراسات
( and Neeraja,2018; Suresh et al.,2017  دور تطبيػق تقنيػة إنترنػت األشػياء فػى إدارة

المخػزوف ألىميتػػو داخػل سمسػػمة التوريػد، وأوضػػحت أف إنترنػت األشػػياء جعػل يػػل شػئ داخػػل المخػػزف 
، ممػا WSNوشػبيات االستشػعار RFID لديو القدرة عمى االتصاؿ ببعضػو الػبعض مػف خػ ؿ تقنيػة 

ة مػػف البيانػػات وتحويميػػا إلػػى معمومػػات تسػػاعد فػػى عمميػػة اتخػػاذ القػػرار، يػػؤدى إلػػى خمػػق يميػػة ىائمػػ
وتوصػػػمت النتػػػائ  إلػػػى أف إنترنػػػت األشػػػياء أدى إلػػػى تحسػػػيف نظػػػاـ إدارة المخػػػزوف مػػػف خػػػ ؿ تتبػػػع 
المنتجات، ومراقبتيا، والتنبؤ بالطمػ ، والحصػوؿ عمػى المعمومػات فػى الوقػت الفعمػى بعػد يػل عمميػة، 

( بػ ف إنترنػت األشػياء أدى Trappy et al.,2017ية. وأضػافت إلػييـ دراسػة )وتقميل األخطاء البشػر 
إلى تحسيف نظػاـ إدارة المخػزوف مػف خػ ؿ الكفػاءة والسػرعة فػى تمبيػة احتياجػات العمػ ء، والػتخمص 
مػػػف الوظػػػائف ميػػػر المضػػػيفة لمقيمػػػة داخػػػل المخػػػزف، يمػػػا أدى تكامػػػل المعمومػػػات ال زمػػػة لمتحػػػديث 

 زوف إلى تحسيف إدارة الطمبيات والدقة فى تتبع المنت . المستمر لحالة المخ
إلى أف أى منش ة لػدييا مخػازف  (Mao and Zhang,2019وفى نفس السياؽ، أشارت دراسة )    

البد أف تريز عمى أربعة متطمبات رئيسػية إلدارة المخػزوف وىػـ الكفػاءة، والسػرعة، والدقػة، والسػ مة، 
فى ظل اتباع األسالي  التقميدية إلدارة المخػزوف، لػذا فػ ف تطبيػق  فمف الصع  توفير ىذه المتطمبات

تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء أدى إلػػى تحسػػيف إدارة المخػػزوف مػػف خػػ ؿ آليػػة نظػػاـ إدارة المخػػزوف لتحقيػػق 
المراقبػػػػة التمقائيػػػػة، وتػػػػوفير البيانػػػػات فػػػػى الوقػػػػت الفعمػػػػى، وتوصػػػػيميا إلػػػػى قاعػػػػدة البيانػػػػات لتخزينيػػػػا 

 ومعالجتيا. 
بعمل إطار مقترح  لتطػوير  (Mathaba et al.,2017وت كيدًا عمى ماسبق، قامت دراسة )     

نموذج أولى لبرنام  إدارة المخزوف عمى المنش ت فى جنػو  إفريقيػا، بيػدؼ التعػرؼ عمػى قػدرة تقنيػة 
RFID وشػػػبيات ،WSN  ميانيػػػة نقػػػل البيانػػػات لتميػػػيف االتصػػػاؿ بػػػيف األشػػػياء وبعضػػػيا الػػػبعض، وا 
عبر اإلنترنت. وتوصمت النتائ  إلى أف عمميػة الوصػوؿ إلػى البيانػات أصػبحت أسػيل بيثيػر المتولدة 

وفيمػػا يتعمػػق ب ميانػػات تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء فػػى تحػػديث نظػػاـ إدارة  بعػػد تطبيػػق إنترنػػت األشػػياء.
 (Kothari et ;0216المخػزوف لمتحػػوؿ إلػػى المخػػازف الذييػة، وجػػدت دراسػػات عمػػى و السػمانى، 

(al.,2018; Yerpude and Singhal,2018; Buntak at al.,2019  مػف خػ ؿ تحميػل
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البيانػػات والمناقشػػات مػػع خبػػراء الصػػناعة الرقميػػة أف ىػػدؼ االتصػػاؿ بػػيف األشػػياء وبعضػػيا الػػبعض 
لمتحيـ الكامل فى المخازف ييمف نحو توفير بيانات وتبادليا فى الوقت الفعمػى مػف خػ ؿ مستشػعرات 

درة عمى التقا ، وجمع، ونقل البيانات فى الوقت الفعمى عبر اإلنترنت مما يجعميا ميتفية ذاتيًا ليا الق
أكثػػر ذيػػاًء، وبيػػذا تضػػفى ىػػػذه البيانػػات المرونػػة المطموبػػة لمتخػػػذى القػػرار بالمنشػػ ة، والتتبػػع الػػػدقيق 

 لحرية المخزوف، وتحسيف رؤية اإلدارة تجاه إدارة دورة حياة المنت . 
إلى أىمية بيانات المخزوف فى اتخاذ العديػد مػف القػرارات المتعمقػة بػ دارة يخمص الباحث مما سبق    

سمسػمة التوريػد، فػ ف تطبيػق تقنيػة إنترنػت األشػياء جعػل المنشػ ة لػدييا القػدرة عمػى التقػا  البيانػات فػى 
الوقػػت الفعمػػى، والتتبػػع الػػدقيق لممنتجػػات، وتجنػػ  نفػػاذ المخػػزوف أو زيادتػػو عػػف الحػػد المسػػموح بػػػو، 

ى الكثيػػر مػػف األخطػػاء البشػػرية، وتخفػػيض تكػػاليف االحتفػػاظ بػػالمخزوف، ولكػػف يػػرى الباحػػث أف وتفػػاد
ىنػػاؾ تحػػديات تواجييػػا تقنيػػػة إنترنػػت األشػػياء فيمػػػا يتعمػػق بتبػػادؿ رسػػائل تحيػػػـ ورسػػائل بيانػػات بػػػيف 

جيػػزة إنترنػػت األشػػياء والتػػى تكػػوف مالبيتيػػا رسػػائل ذات حجػػـ أالحساسػػات فػػى الوقػػت الحقيقػػى داخػػل 
غير ولكنيػػػا يثيػػػرة ومتعػػػددة. وبالتػػػالى، فػػػ ف ىػػػذه األجيػػػزة أو الحساسػػػات ميػػػر قػػػادرة عمػػػى تخػػػزيف صػػػ

  يميات ىائمة مف البيانات ومعالجتيا نظرًا لطبيعتيا المحدودة.
المجموعننة الثانيننة: الدراسننات التننى تناولننت أثننر خنندمات الحوسننبة السننحابية فننى  5-2-2

 م إدارة المخزون.تخز)ن وميالجة البيانات لرف  كفاءة نظا
أحػػدثت الحوسػػبة السػػحابية نقمػػة نوعيػػة ويبيػػرة فػػى األفيػػار والتطبيقػػات المتعمقػػة بخػػدمات تقنيػػات     

المعمومػػات واالتصػػاالت، خاصػػة فيمػػا يخػػػص حمػػوؿ البنيػػة التحتيػػة التػػػى تعتمػػد عمييػػا المنشػػ ت فػػػى 
( Ponis and Efthymiou,2020; Darwish et al.,2019) تيسير عممياتيا. فقد أشارت دراستا

إلػػى أف الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة أحػػدثت تغييػػرات ىائمػػة فػػى ييفيػػة إدارة المخػػزوف واتخػػاذ العديػػد مػػف 
القرارات المرتبطة بعممية التخزيف، مف خ ؿ رب  جميع األشياء فى المخازف باألجيزة الذيية، وأجيزة 

ذى يحتاج إلى خدمات تخزيف ، األمر الHandheld Terminal Screenالمساعد الرقمى الشخصى
وتحميل لمبيانات المتدفقة مع وقت معالجة مقبوؿ، وتكمفة منخفضة فى الطاقة، فقد توصمت الدراسات 
إلػػػى أف بنيػػػة الحوسػػػبة السػػػحابية تعمػػػل عمػػػى اسػػػتبداؿ ىياكػػػل الػػػتحيـ اليرميػػػة الحاليػػػة بيياكػػػل تحيػػػـ 

خمة، وتخزينيػا، وتػوفير معمومػات م ئمػة المريزية شبيية بالوي ، والتى تدعـ تطبيقات البيانات الض
( مف خ ؿ اقتراح تطبيػق Patil et al.,2018تساعد فى اتخاذ القرارات. وىو ما سعت إليو دراسة )

( الػػذى يػػوفر تطبيقػػًا قائمػػًا SaaSنظػػاـ ويػػ  ديناميييػػًا باسػػتخداـ برنػػام  الحوسػػبة السػػحابية يخدمػػة )
إلػػى أف النظػػاـ سػػاعد فػػى تحويػػل العمػػل البشػػرى إلػػى عمػػى السػػحابة لنظػػاـ إدارة المخػػزوف، وتوصػػمت 

عمػػل برمجػػى ُيميػػف المسػػتخدـ مػػف الوصػػوؿ إلػػى البيانػػات بسػػيولة، وزيػػادة المرونػػة مػػف خػػ ؿ تػػوفير 
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البيانػػات فػػى الوقػػت الفعمػػى، وتػػوفير تحميػػل بيػػانى لممخػػزوف وأوامػػر الشػػراء والبيػػع، األمػػر الػػذى يحقػػق 
  الكفاءة والفعالية فى إدارة المخزوف.

( أف الحوسػػػػبة السػػػػحابية يمينيػػػػا تحميػػػػل البيانػػػػات الػػػػواردة Paul et al.,2019واضػػػػافت دراسػػػػة )
وتحديػػػد مواقػػػع وحػػػاالت المنتجػػػات داخػػػل المخػػػزف، وتقػػػـو بتحديػػػد الجػػػزء المفقػػػود وترسػػػل تنبييػػػًا إلػػػى 
المسػػػػتخدـ إلتخػػػػاذ القػػػػرار. ومػػػػف حيػػػػث تكامػػػػل العمميػػػػات واألنشػػػػطة داخػػػػل سمسػػػػمة التوريػػػػد باسػػػػتخداـ 

( إلى أف الحوسبة السحابية تعتبػر أداة Novaisa et al., 2019لحوسبة السحابية، أشارت دراسة )ا
تكنولوجية فعالة لدم  البيانات، وليا ت ثير يبير عمى يفاءة سمسمة التوريد مف حيث تكامل العمميات، 

دارة المخػػػزوف. وىػػػو مػػػا يتفػػػق مػػػع نتػػػائ          دراسػػػات والقػػػدرة عمػػػى التكيػػػف مػػػع التغييػػػرات، وتخطػػػي  وا 
(; Wan et al.,2018; Borangiu et al.,2019،0202النقػودى،; 0216عمػى والسػمانى; 

( بفعالية خدمات الحوسبة السحابية فى تحقيق االستدامة لألنظمة والعمميات الموجيستية 0202قناوى،
اصػػل ومعالجػػة داخػػل المخػػازف، مػػف خػػ ؿ المحاكػػاة االفتراضػػية لممػػوارد، وقػػدرتيا عمػػى اإلدراؾ والتو 

  وتحميل البيانات. 
ويخمػػص الباحػػث إلػػى أف جػػوىر الحوسػػبة السػػحابية ىػػو تجميػػع البيانػػات مػػف مصػػادر مختمفػػة،      

ومعالجتيا فى الوقت المناس ، فمف خ ؿ نقل عمميات المخزوف إلى السحابة، تقػـو المنشػ ة بتحويػل 
فى الوقػت الفعمػى مػا يحػدث فػى العػالـ نظاـ إدارة المخزوف الخاص بيا إلى شبية رقمية. مما يعيس 

المادى ليذا العالـ االفتراضى، وبيذا يتميف المستخدميف مػف التفاعػل بسػرعة ومرونػة مػع ديناميييػات 
 األعماؿ المتغيرة. 

المجموعة الثالثة: الدراسات التى تناولت أثر تقنينة إنترننت األشنياء فنى ظنل تبننى  5-2-3
 إدارة المخزون.الحوسبة السحابية فى تحسين نظام 

انط قػػػًا مػػػف أف تقنيػػػة إنترنػػػت األشػػػياء تولػػػد يميػػػات ضػػػخمة مػػػف البيانػػػات، والتػػػ  بػػػدورىا تضػػػع      
ضغطًا ىائً  عمى البنية التحتية لإلنترنت، لذا تحػاوؿ المنشػ ت إيجػاد طػرؽ لمواجيػة ىػذه التحػديات، 

ر، فػ ف وضػع يميػات يبيػرة خاصة عنػدما ييػوف لػدى المنشػ ة المئػات أو اآلالؼ مػف أجيػزة االستشػعا
مػػف الطاقػػة الحسػػابية عمػػى يػػل مستشػػعر سػػييوف ميمًفػػا لمغايػػة ويسػػتيمؾ الكثيػػر مػػف الطاقػػة. فمػػف ىػػذا 

 (Kaur,2020; Sen.,P,2017; Atlam et al.,2017; Suciu et المنطمػق، أشػارت دراسػات
(al.,2019 االستشػػػعار  فػػػى تخػػػزيف بيانػػػات إلػػػى الػػػدور الرئيسػػػى الػػػذى تمعبػػػو الحوسػػػبة السػػػحابية

ومعالجتيػػا بطريقػػة موزعػػة عمػػى السػػحابة، وقػػدرتيا الفائقػػة فػػى تحميػػل ومعالجػػة البيانػػات واسػػتخ ص 
 األفيار منيا، وتحسيف يفاءة استي ؾ الطاقة. 
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 (Salehaoui et al.,2019; Niszetic et al.,2020; Trab etواقترحػت دراسػات       
(al.,2018 ألشياء مع الحوسبة السحابية نظرًا لمنمػو السػريع فػ  تخػزيف لتكامل إنترنت ا داً جدي راً إطا

بيانػػات أجيػػزة االستشػػعار وقػػدرتيا المحػػدودة عمػػى المعالجػػة وسػػرعة االتصػػاؿ. وتوصػػمت إلػػى أف حػػل 
التخػػزيف السػػػحاب  لػػو قػػػدرة فائقػػػة عمػػى تخػػػزيف وتحميػػػل البيانػػات الضػػػخمة والوصػػػوؿ إلييػػا عػػػف ُبعػػػد. 

يخدمػػة قيمػػة إلػػى المنشػػ ت المطبقػػة إلنترنػػت األشػػياء مػػف خػػ ؿ  وبالتػػالى تضػػيف الحوسػػبة السػػحابية
تػػوفير سػػعة التخػػزيف وقػػوة المعالجػػة لممسػػاعدة فػػى عمميػػات المراقبػػة والتحميػػل، بمػػا ُيميػػف المنشػػ ة مػػف 

دارة المخاطر.  (Mao et  ومف ناحية أخرى، قامت دراسات إنشاء استراتيجيات لتطوير العمميات، وا 
(al.,2018; He et al.,2020; Refaat.H.,2020  بتصػميـ إطػارًا وظيفيػًا لنظػاـ إدارة المخػزوف

الػػػذيى إسػػػتنادًا إلػػػى يػػػل مػػػف إنترنػػػت األشػػػياء والحوسػػػبة السػػػحابية، وتوصػػػمت إلػػػى أف تقنيػػػة إنترنػػػت 
األشػػياء فػػى ظػػل الحوسػػبة السػػحابية أدى إلػػى تػػوفير البيانػػات فػػى الوقػػت الفعمػػى، وسػػاعد فػػى تحسػػيف 

عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرارات، وتحقيػػػق المراقبػػػة واإلدارة الذييػػػة لػػػدورة حيػػػاة تخػػػزيف  عمميػػػة التخطػػػي  والقػػػدرة
المنتجػػات، وذلػػؾ باسػػتخداـ مجموعػػة متنوعػػة مػػف اآلليػػة والػػذياء وتكنولوجيػػا المعمومػػات لػػدم  المػػوارد 

 بشيل فعاؿ. 
 (;Martin et al.,2017; Cardarelli et al.,2017وبناًء عمى ما سبق، أوضحت دراسات      

(Bechtsis et al.,2017;  أف تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء المعتمػػدة عمػػى خػػدمات الحوسػػبة السػػحابية
عممػت عمػػى ربػ  يػػل مػف المخػػازف والروبوتػػات والمنتجػات باإلنترنػػت، بمػا ُيميػػف المنشػ ة مػػف التعػػرؼ 

المزايا عمى حالة المنتجات وموقعيا ومواعيد التسميـ والشحف، يما أف البنية السحابية توفر العديد مف 
 بالنسبة لمروبوتات وأنظمة التشغيل اآللى، والتى يميف تقسيميا إلى مستوييف متكػامميف، وىمػا مػف آلػة 
إلػػػى سػػػحابة، ومػػػف آلػػػة إلػػػى آلػػػة، وذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ نقػػػل مػػػوارد الحوسػػػبة والتخػػػزيف إلػػػى الخػػػوادـ فػػػ  

يمػا يميػف اسػتخداـ السحابة، مما يؤدى إلى تخفيض التكاليف وتوفير طاقة مير محدودة لمروبوتات، 
قػػدرات الحوسػػبة السػػحابية مػػف قػػوة المعالجػػة المريزيػػة، ومشػػارية المعمومػػات المخزنػػة مػػع الروبوتػػات 

       (Hussnain et   اآلخريف ألمراض التدري  والتعمـ. وىو ما يتفق مع دراسات
(  al.,2018; Mikušová et al.,2017; Gupta et al.,2017  بػػ ف الحوسػػبة السػػحابية
عدت الروبوتػػات مػػف خػػ ؿ إدارة تػػدفق البيانػػات بيفػػاءة داخػػل المخػػازف، حيػػث ال يتعػػيف عمػػى يػػل سػػا

روبوت فردى االحتفاظ بتخزيف الكمية اليائمة مف البيانات، ويؤدى نقل البيانات إلى السحابة لتحميميػا 
 وتحديثيا إلى اط ؽ موارد الروبوت وتعزيز قدرتو عمى تنفيذ المياـ.

دور تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء فػػى ظػػل تبنػػى الحوسػػبة السػػحابية فػػى وضػػع أساسػػًا قويػػًا  ومػػف ناحيػػة     
 (Riad et al,2018; Paul et al.,2019; NiŽetic لرقمنة نظاـ إدارة المخزوف، اتفقت دراسات
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(et al.,2020; Ben-Daya et al.,2019; Lee et al.,2017;Hidalgo et al.,2019 عمػى
عمػػى آليػػة إجػػراءات تتبػػع المخػػزوف، WSN ، وشػػبيات RFIDتخداـ تقنيػػة قػػدرة إنترنػػت األشػػياء باسػػ

وا عػػػػداد التقػػػػارير مػػػػف خػػػػ ؿ خػػػػدمات الحوسػػػػبة السػػػػحابية، يمػػػػا أوضػػػػحت النتػػػػائ  أف التتبػػػػع الحػػػػالى 
ساعة مف وقت العمل شػيريًا، وتػوفير وقػت  16لممنتجات داخل المخازف وا عداد التقارير يوفر حوالى 

ميانيػة الرؤيػة المسػتمرة  %،1222المعالجة ألكثر مف  وتقميػل احتمػاالت حػدوث األخطػاء البشػرية، وا 
لكميات المخزوف وموقعيا وحرياتيا، مػف خػ ؿ تػوفير تحػديثات مسػتمرة فػى الوقػت الفعمػى عقػ  يػل 

 عممية.  
 (Wang et al.,2018; Xu and وفيمػا يتعمػق بتحميػل المنػافع والتكػاليف، أوضػحت دراسػتا     
(Chen,2018  ؿ عمػػػل إطػػػار مفػػػاىيمى مقتػػػرح لنظػػػاـ إدارة المخػػػزوف القػػػائـ عمػػػى إنترنػػػت مػػػف خػػػ

األشياء فى ظل تبنػى الحوسػبة السػحابية لتحقيػق اإلنتػاج فػى الوقػت المناسػ . فقػد أصػبحت عمميػات 
التصنيع أسرع وأكثر ذياًء واستجابة لتعديل خطة اإلنتاج مقابل حالة التصنيع المتغيرة باستمرار، يما 

دوالر سػػنويًا مػػف األجػػور المدفوعػػة لمعػػامميف، وتخفػػيض  02622إنترنػػت األشػػياء حػػوالى وفػػرت تقنيػػة 
  (;Orner et al.,2017تكاليف اإلعداد األولية إلدخاؿ البيانات. وىو ما أكدت عميو دراسات 

( Han and Zhu,2017; Mikušová et al.,2017  ب ف تطبيق تقنيػة إنترنػت األشػياء أدت إلػى
ـز إلتمػػػاـ عمميتػػػى اسػػػت ـ وشػػػحف المنتجػػػات، وتخفػػػيض العمالػػػة المطموبػػػة بنسػػػبة تحسػػػيف الوقػػػت الػػػ 

%، يمػػا أدى تطبيػػق تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء باسػػتخداـ الروبوتػػات إلػػى تحقيػػق الزيػػادة المطموبػػة فػػ  02
اإلنتاجية، وتمبية متطمبات العم ء، وتقميػل األخطػاء البشػرية بنسػبة يبيػرة، وتخفػيض تكػاليف المناولػة 

 22.8% إلى 02مف 
بنػاًء عمػى ماسػبق، يػرى الباحػث أف ضػرورة التحػػوؿ إلػى المخػازف الذييػة أمػر ال مفػر منػو بسػػب      

متطمبػػات إدارة المخػػازف عػػف ُبعػػد، مػػف خػػ ؿ تطبيػػق تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء فػػى بيئػػة المخػػازف الذييػػة 
 وظائف تقنية إنترنت األشياء، قدرة فائقة فى تعزيز استنادًا إلى خدمات الحوسبة السحابية بما ليا مف 

وقػػدرتيا عمػػػى تحميػػػل البيانػػػات الضػػػخمة التػػػ  تػػػـ توليػػدىا وتػػػدفقيا مػػػف خػػػ ؿ معالجػػػة عاليػػػة السػػػرعة 
التخػػػاذ القػػػرارات فػػػ  الوقػػػت الفعمػػػى، ومػػػف ثاػػػـ تحسػػػيف الكفػػػاءة التشػػػغيمية لعمميػػػات المخػػػزف. ويخمػػػص 

السػحابية سيحسػف بشػيل يبيػر مػف قػدرة الباحث إلى أف تقنية إنترنت األشػياء فػى ظػل تبنػى الحوسػبة 
المنشػػ ة فػػى إدارة المخػػزوف، مػػف خػػ ؿ تحػػديث البيانػػات بشػػيل مسػػتمر، وبالتػػالى قػػدرتيا عمػػى تتبػػع 
المنتجات، وتوفير معمومات لحظية عف يػل مػا يتعمػق بالمنتجػات داخػل المخػازف، ممػا يػؤدى تحسػيف 

لتالى تدنية تكاليف الشحف والنقل والتخػزيف، الوقت ال ـز إلتماـ عمميتى است ـ وشحف المنتجات، وبا
وزيػػادة معػػدالت دوراف المخػػزوف، وتخفػػيض نسػػبة المنتجػػات التالفػػة والمعيبػػة، وسػػيولة ومرونػػة عمميػػة 
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الجػػػػرد، وتحسػػػػيف إدارة سمسػػػػمة التوريػػػػد، وتمبيػػػػة احتياجػػػػات العمػػػػ ء، وتخفػػػػيض وقػػػػت إعػػػػداد ومناولػػػػة 
دورىا تػػػؤثر عمػػػى انتظػػػاـ سػػػير عمػػػل سمسػػػمة بػػػرات التػػػى المنتجػػػات، وبالتػػػالى القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرا

 التوريد.   
لػػذا يؤيػػد الباحػػث بضػػرورة تطبيػػق المنشػػ ت لتقنيػػة إنترنػػت األشػػياء لتحسػػيف نظػػاـ إدارة المخػػزوف      

لمبقػػاء فػػى األسػػواؽ العالميػػة، وتعزيػػز القػػدرة التنافسػػية، وربمػػا يػػاف ىػػذا السػػب  وراء نجػػاح الشػػريات 
مػف خػ ؿ تحسػيف القػدرة عمػى التتبػع الػدقيق لممنتجػات  Amazon Alibaba ,DHL,العم قػة مثػل 

فبحسػ  تحميػػل فػى الوقػت الفعمػى، ممػا يسػػيل عمميػة وصػوؿ الروبوتػات ليػا ونقميػػا مػف ميػاف ألخػر، 
معيػػد مػػاكينزى العػػالمى ُيميػػف أف تصػػل المسػػاىمات المحتممػػة إلنترنػػت األشػػياء فػػى إدارة المخػػزوف، 

دارة سمسػػمة التوريػػػد مميػػػار دوالر سػػػنويًا بحمػػػوؿ  632مميػػػار دوالر و 342والموجيسػػػتيات إلػػػى مػػػابيف  وا 
، يمػػا أف ىنػػاؾ زيػػادة فػػى االسػػتثمارات العالميػػة فػػى مجػػاؿ الحوسػػبة السػػحابية والتخػػزيف 0203عػػاـ 

 السحابى لتعزير تطبيق مشروعات إنترنت األشياء.
 لتالى:ومف ىذا المنطمق تحاوؿ الدراسة اإلجابة عمى تساؤؿ البحث ا

 ييػػف تػػؤثر تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء فػػى ظػػل تبنػػى الحوسػػبة السػػحابية عمػػى نظػػاـ إدارة تسنناؤل البحننث:
  المخزوف؟

 اإلطار الميمارى لتقنية إنترنت األشياء فى ظل تبنى الحوسبة السحابية 2-3-1 
حػوؿ إلػى إلػى تحقيػق التتبػع الػدقيق لممنػت  والت محػل الدراسػة بناًء عمى ماسػبق، ىػدفت المنشػ ة   

المخزف الذيى، وذلؾ مف خػ ؿ تطبيػق تقنيػة إنترنػت األشػياء لتطػوير نظػاـ إدارة المخػزوف، وتحسػيف 
الكفاءة التشغيمية داخل المخزف. ليذا الغرض، تـ تنفيذ تقنية إنترنت األشياء مف خ ؿ استخداـ تقنيػة 

RFID،    وشػػػبياتWSNخػػػزيف وتحميػػػل ، فػػػى ظػػػل اسػػػتخداـ الحوسػػػبة السػػػحابية يخدمػػػة ألمػػػراض ت
ومعالجة البيانات بداًل مف االعتماد عمى العديد مف السيرفرات التى يانت تستخدميا المنشػ ة مػف قبػل 
فػػػى تخػػػزيف البيانػػػات والتػػػى يانػػػت تسػػػتيمؾ الكثيػػػر مػػػف التكمفػػػة والطاقػػػة بحسػػػ  المعمومػػػات التػػػى تػػػـ 

روبوتػػات ألمػػػراض  1عمييػػا مػػف مػػدير تكنولوجيػػا المعمومػػات، يمػػا قامػػت المنشػػ ة بشػػراء  الحصػػوؿ 
 تحميل ونقل المنتجات داخل المخزف وربطيا بتقنية إنترنت األشياء. 

 

وفى ىذا الجزء، يتـ شرح اإلطار المعمارى لتقنية إنترنت األشياء داخل مخزف المنشػ ة محػل     
الدراسػػة، والػػذى يتمثػػل فػػى خمػػس طبقػػات وىػػـ: طبقػػة الترميػػز، طبقػػة اإلدراؾ، وطبقػػة الشػػبية، وطبقػػة 

 ( التالى:1لمعالجة، وطبقة التطبيق يما ىو موضع بالشيل رقـ )ا
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 (: اإلطار الميمارى لتقنية إنترنت األشياء2الشكل )
 

 اإلطار الميمارى لتقنية إنترنت األشياء :1شكل                         
 إعداد الباحث المصدر:                                       

تبدأ المرحمة األولى مف خ ؿ طبقة الترميز، فبمجرد وصػوؿ المنتجػات إلػى مػدخل المخػزف، يػتـ 
عمػى يػل يرتونػة مػف أجػل تحديػد تفاصػيل الكرتونػة، والتتبػع الػدقيق ليػػا  RFID tagارفػاؽ ع مػات 

كرتونػػة، سػػيتـ تحػػديث المعمومػػات بصػػورة داخػػل المخػػزف، ففػػى حالػػة إضػػافة أو حػػذؼ عبػػوة داخػػل ال
عمػػى الرفػػوؼ داخػػل المخػػزف بعػػد تحويميػػا إلػػى رفػػوؼ  RFID tagتمقائيػػة. يمػػا تػػـ وضػػع ع مػػات 

رفػػوؼ بشػػيل رأسػػى وتكػػوف  6ذييػػة، فقػػد تػػـ تقسػػيـ الرفػػوؼ إلػػى مجموعػػات يػػل مجموعػػة تنقسػػـ إلػػى 

 

 

 عهى انكراحيه وعهى انرفىفRFID tag انعالماث انمرفقت 

 طبقت انخرميز

Coding Layer    

 

 جمع انبياواث وححىيهها مه خالل 

  Wireless Sensor Networks (WSN)شبكاث االسخشعار انالسهكيت 

 

 

 طبقت انمعانجت 

Processing Layer    

 طبقت اإلدراك

Perception Layer    
 حساساث

Sensors 

 

قارئ 

RFID 

 

 

 قياس رقمى

Digital 

Scale  

 انروبىحاث

Robots 

 طبقت انشبكت

Network Layer    

انطبقت انىسيطت    

Middleware 
 انحىسبت انسحابيت

Cloud Computing 

 

 

 
قائيا  تحديث البيانات تم  اوخقاء واسخالو انخقارير 

يمــراقبت وانخحهــانم  حسهيم آنيت انعمهياث 

 

 وظاو إدارة انمخزون باسخخذاو حقىيت إوخروج األشياء  
 طبقت انخطبيق

Application Layer    
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تبعيػػا، وإلميانيػػة تعػػرؼ مخصصػػة لمنػػت  معػػيف أو لصػػنف معػػيف، لسػػيولة التعػػرؼ عمػػى المنتجػػات وت
 الروبوتات عمييا لتنفيذ أوامر النقل والشحف.

وتتمثػػل الطبقػػة الثانيػػة والثالثػػة فػػى طبقتػػى اإلدراؾ والشػػبية والتػػ  يعمػػ ف معػػًا، ويشػػم ف قػػار /   
، ومقيػاس أو ميػزاف رقمػ . حيػث أف عنػد اسػت ـ أو إرسػاؿ WSN، وشبيات استشػعار RFID يات 

لػػػى الم خػػػزف يػػػتـ حسػػػا  الكػػػراتيف رقميػػػًا، وبالتػػػالى تػػػتميف المستشػػػعرات مػػػف التقػػػا  المنتجػػػات مػػػف وا 
البيانػػػات فػػػ  الوقػػػت الفعمػػػ ، وتحديػػػد وقيػػػاس العػػػدد والػػػوزف والكميػػػة، ويػػػذلؾ معػػػرؼ المنػػػت  وتػػػاري  
التصػػنيع وموقػػع المنػػت  وتػػاري  الشػػحف. بعػػد ذلػػؾ يػػتـ نقػػل ىػػذه المعمومػػات إلػػى جيػػاز قػػار / ياتػػ  

RFID بجيػاز يمبيػوتر والمػذاف يعمػ ف بػالتزامف مػع بعضػيما الػبعض مػف خػ ؿ  الذى ييوف متصػل
والتى توفر التفاعل بيف القار  والع مة، لتسجيل المعمومات وتحػديث بيانػات المخػزوف  WSNشبية 

 تمقائيًا فى الوقت الحقيقى بسج ت المخزوف. 
طبقػػة الوسػػيطة والتػػى تتمثػػل فػػػى وتعتبػػر طبقػػة المعالجػػة بمثابػػة الطبقػػة الرابعػػة ويطمػػػق عمييػػا ال     

الحوسبة السحابية والت  تعمل يقاعدة بيانات لتخزيف البيانات المتعمقة بالمنتجات، والتى تـ الحصوؿ 
عمييػػا مػػف طبقتػػى اإلدراؾ والشػػبية، يمػػا أنيػػا تعػػال  المعمومػػات الػػواردة مػػف أجيػػزة االستشػػعار، وتقػػـو 

بية لتصػنيف الحػاالت العاديػة والمختمطػة، وتعيػد النتػائ  بتحديثيا تمقائيًا. يما تسػتخدـ الحوسػبة السػحا
، ويمينيػػا أيضػػ  قيػػاس أذ يميػػة زائػػدة مػػف 1.2و  2.2إلػػى بوابػػة إنترنػػت األشػػياء يدرجػػة تتػػراوح بػػيف 

جراء التعدي ت المطموبة. وبالتالى، تتمثل أىمية ىذه الطبقة فى تصفية وتوحيد وتحويػل  صنف ما، وا 
تجارية، وتوزيعيا عمى العمميات. وبيذا توفر معمومات دقيقة ُتسػتخدـ إلى معمومات  RFID معمومات

 فى إدارة الكمية اليائمة مف البيانات الت  تـ التقاطيا. 
وتػػػ تى طبقػػػة التطبيػػػق فػػػى المرتبػػػة الخامسػػػة واألخيػػػرة، فبعػػػد إدخػػػاؿ وتحػػػديث البيانػػػات المتعمقػػػة     

زف مػف اسػت ـ وشػحف وجػرد لمبضػاعة، وتخطػي  بالمنتجات، يتـ تنفيذ جميع العمميػات المتعمقػة بػالمخ
لممخػزوف، فيػػى سػمحت فػػى اعطػاء األوامػػر لمروبوتػات لمتعػػرؼ عمػى المنتجػػات ونقميػا داخػػل المخػػزف 

 RFID tagأعمػػػى الروبوتػػػات يسػػػمع بقػػػراءة ع مػػػات  Sensorsوبػػػيف الرفػػػوؼ مػػػف خػػػ ؿ وضػػػع 
بيانػات، ممػا ُيميػف المسػتخدـ بػالتعرؼ الموجودة فى الرفوؼ والمطابقة لمبيانات الموجػودة فػى قاعػدة ال

عمػػى بيانػػات المخػػزوف لحظػػة بمحظػػة، وتحػػديث سػػج ت المخػػزوف وفًقػػا لمبضػػاعة المسػػتممة والمسػػممة 
لػػى المخػػزف، وتحػػديث عػػدد األصػػناؼ فػػ  يػػل يرتونػػة حسػػ  تغيرىػػا أثنػػاء التعبئػػة أو التفريػػ ،  مػػف/ وا 

إميانيػة إجػراء الجػرد المػادى لممخػزوف  وسػيولة وسيولة االستع ـ عػف مسػتوى المخػزوف مػف النظػاـ،
 مف خ ؿ أجيزة المساعد الرقمى الشخصى.  فى أى وقت المخزوف 
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 دراسة الحالة واإلجابة عمى تساؤل البحث 5-3
يتناوؿ ىذا القسـ عرضًا لممنيجية المستخدمة فػى الدراسػة الحاليػة، حيػث يسػتعرض اليػدؼ مػف  

نبػػػذة عػػف المنشػػػ ة محػػػل الدراسػػػة، ومتغيػػػرات الدراسػػػة، ومصػػػادر الحصػػػوؿ عمػػػى البيانػػػات، و  الدراسػػة،
وتحميػل المشػاكل فػى نظػاـ إدارة المخػزوف قبػػل تطبيػق تقنيػة إنترنػت األشػياء، وتحميػل أداء نظػػاـ إدارة 

 المخزوف، وتقييـ ما بعد تنفيذ تقنية إنترنت األشياءعمى النحو التالى:  
 الهدف من الدراسة  5-3-1

ييػػػدؼ البحػػػث لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى التغيػػػر فػػػى نظػػػاـ إدارة المخػػػزوف باسػػػتخداـ تقنيػػػة إنترنػػػت     
األشياء فى ظل تبنى الحوسبة السػحابية، مػف خػ ؿ اتبػاع المػني  المعتمػد عمػى دراسػة الحالػة بيػدؼ 
جمػػع معمومػػات عػػف مػػدى تػػ ثير ىػػذه المتغيػػرات عمػػى نظػػاـ إدارة المخػػزوف إلحػػدى الشػػريات التجاريػػة 

كة العربية السعودية، وبياف النتائ  مف خ ؿ اجراء تحميل ألداء نظاـ إدارة المخزوف مف خ ؿ بالممم
مقارنػػػة الكفػػػاءة التشػػػغيمية لممخػػػزف قبػػػل وبعػػػد التطبيػػػق، وتحميػػػل التكمفػػػة والعائػػػد لتقيػػػيـ الجػػػدوى مػػػف 

 اإلستثمار فى تقنية إنترنت االشياء، ومف ثاـ اإلجابة عمى تساؤؿ البحث.
  عن المنشأة محل الدراسة نبذة 5-3-2

تعتبر المنش ة محل الدراسة واحدة مف أكبر المنش ت الرائدة فى تجارة األقمشة والم بس الجاىزة 
ومقرىا الرئيسػى الريػاض، وتمتمػؾ  1772داخل المممكة العربية السعودية، والتى تـ ت سيسيا فى عاـ 

سػػية ىػػػـ )الثػػو ، والشػػماغ، والفانمػػػة، منتجػػات رئي 2فػػرع داخػػل المممكػػة، فيػػػى تعمػػل فػػى تجػػػارة  02
صػػنف بػاخت ؼ النػوع والمقاسػػات واأللػواف. تػـ األعتمػػاد  310والبيجامػا(، ويتفػرع مػػف ىػذه المنتجػات 

عمى ىذه المنش ة إلجراء دراسة الحالة باعتبارىا مف المنش ت يبيرة الحجـ التى ليا توجػو نحػو تعزيػز 
يػػػػة لمواكبػػػػة التقػػػػدـ التكنولػػػػوجى وتحقيػػػػق رؤيػػػػة المميمػػػػة االقتصػػػػاد الرقمػػػػ  وتػػػػوطيف التقنيػػػػة التكنولوج

 0202، فيػػى بػػدأت فػػى تطبيػػق تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء، واسػػتخداـ الروبوتػػات منػػذ بدايػػة عػػاـ 0212
ميانيػة تتبػع المنتجػات، وتصػميـ نظػاـ الػرؼ مػف أجػل  وذلؾ لتحقيق ىدؼ المنش ة فى زيادة وضوح وا 

نظيـ ف  المخػزف الرئيسػى فقػ  عمػى أف يػتـ التطبيػق عمػى القضاء عمى المشاكل الناتجة عف عدـ الت
 باقى المخازف فى السنوات القادمة. 

وتعتبر مف المنش ت الت  واكبت ازدىار ونمو المممكة العربية السعودية، لتصبع واحدة مف أكبػر  
تجاتيػا األسماء الخميجية ف  ىذا القطاع،  فقد عزمت عمى إدخاؿ التقنيات التكنولوجية فػى تطػوير من

نظرًا لشدة المنافسة فى سوؽ تجارة الم بس السعودى. وُيعد ىذا التطوير جزء مػف العمميػة التطويريػة 
والنمػػو الػػذذ يشػػيده السػػوؽ السػػعودذ مػػع نظيراتػػو مػػف أسػػواؽ العػػالـ فضػػً  عػػف التطػػور االقتصػػادذ 
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ة بالمممكػػػة بنسػػػبة ونمػػػوه داخميػػػًا، فقػػػد احتمػػػت المنشػػػ ة أكبػػػر حصػػػة سػػػوقية فػػػى تجػػػارة الم بػػػس الجػػػاىز 
%، وجػػاءت حصػػتيا السػػوقية فػػى تجػػارة الشػػماغ 43%، ويمييػػا حصػػتيا فػػى تجػػارة الثػػو  بنسػػبة 61

%. وأخيرًا، تؤيد المنش ة عمى أف التكنولوجيػا الحديثػة تسػاعد فػى الحفػاظ عمػى اسػتمراريتيا 13بنسبة 
رضػػاء العمػػ ء بشػػيل مسػػتمر،  فػى السػػوؽ، وزيػػادة حصػػتيا السػػوقية، واإلنتظػػاـ فػػى مواعيػػد التسػػميـ، وا 

مما يجعميا فى مريز تنافسى قوى بيف منافسييا، لذلؾ ياف يتطم  األمػر ضػرورة التحسػيف والتطػوير 
 المستمر.

 أسموب جم  البيانات 5-3-3
قاـ الباحث بتجميع البيانات مف خ ؿ المعمومات التػى تػـ الحصػوؿ عمييػا مػف مػدير الحسػابات،     

، والمدير المسئوؿ عف المخزف، والميندس المسػئوؿ عػف تصػميـ وبرمجػة ومدير تكنولوجيا المعمومات
مسػػػار الروبوتػػػات، وأجيػػػزة االستشػػػعار والع مػػػات لمتعػػػرؼ عمػػػى المنتجػػػات وتتبعيػػػا داخػػػل المخػػػزف. 
باإلضػػافة إلػػى اسػػتخداـ بيانػػات المخػػزوف الػػواردة فػػى القػػوائـ الماليػػة والتػػى تتضػػمف تكػػاليف المخػػزوف، 

زف، ويػػذلؾ التقػػػارير المسػػتخرجة والخاصػػة بػػػ جيزة االستشػػعار والروبوتػػػات ومصػػروفات تجييػػز المخػػػ
لتقيػػيـ مػػدى يفائتيػػا فػػى تنفيػػذ الميػػاـ، ويػػذلؾ المعمومػػات الخاصػػة باليييػػل التنظيمػػى والقػػوى البشػػرية 

 العاممة بالمخزف الرئيسى محل الدراسة. 
 متغيرات البحث 5-3-4

لى توضيع أثر تطبيق تقنية إنترنػت األشػياء فػى قاـ البحث بتطوير نموذج البحث الذى ييدؼ إ  
( التالى الع قػات بػيف 0ظل تبنى الحوسبة السحابية عمى نظاـ إدارة المخزوف، ويعرض الشيل رقـ )

المتغيػػرات، ويعيػػس دور تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء يمتغيػػر مسػػتقل، والحوسػػبة السػػحابية يمتغيػػر وسػػي ، 
 ونظاـ إدارة المخزوف يمتغير تابع.
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 متغيرات البحث :2 شكل
 المصدر: إعداد الباحث

 نظام إدارة المخزون قبل تطبيق تقنية إنترنت األشياء وتحميل المشكمة 5-3-5
مػػداخل  1متػػر مربػػع، ويوجػػد بػػو  622يعتبػػر المخػػزف محػػل التطبيػػق ىػػو مخػػزف رئيسػػى مسػػاحتو  

ل فقػػ ، يمػػا يتميػػز المخػػزف بػػ ف لػػو ممػػرات واسػػعة عامػػل ألمػػراض التحميػػ 02ومخػػرجيف، ويعمػػل بػػو 
 03سػػيارة، وعػػدد الرافعػػات الشػػويية الخاصػػة بػػالمخزف  06تسػػتوع  سػػيارة نقػػل، والتػػى يبمػػ  عػػددىا 

منػػاطق لمتسػػميـ داخػػل المخػػزف وذلػػؾ لتمييػػد عمميػػة تخػػزيف المنتجػػات عمػػى  4رافعػػة، يمػػا أف ىنػػاؾ 
 رؼ. 1222الرفوؼ والتى يبم  عددىا 

د تحميػل نظػاـ إدارة المخػزوف فػ  المنشػ ة قبػل تطبيػق إنترنػت األشػياء أف المنتجػات تػ تى تبيف عن    
عبػوة بحسػ  نػوع المنػت  والمقػاس والمػوف،  10إلى المخزف معب ة فػ  يػراتيف، وتحتػوى الكرتونػة عمػى 

ويوجد بجان  ىذه الكرتونة جزء شػفاؼ لتسػييل عمميػة االسػت ـ، يمػا يوجػد بالكرتونػة ممصػق يوضػع 
انػػات المنػػت ، ثػػـ يقػػـو أمنػػاء المخػػزف بعػػد الكػػراتيف يػػدويًا، وتسػػجيميا وتخزينيػػا عمػػى قاعػػدة البيانػػات بي

الخاصػػػة بػػػالمخزف، ثػػػـ يػػػ تى العمػػػاؿ لتحميػػػل الكػػػراتيف عمػػػى الرافعػػػة الشػػػويية لتوصػػػيميا إلػػػى منػػػاطق 
وع المنشػ ة التسميـ بداخل المخزف، ومف ثـ تحميميا ووضعيا عمى الرفوؼ لحيف شحنيا مرة أخرى لفر 

 أو تجار الجممة أو التجزئة.

 

إنترنت األشياء 
(IOT)   

 

 الحوسبة السحابية 
(CC)   

دارة المخزون إنظام   
 

 

 

 

 

 

 

االستكم  كفاءة عممية  

أداء تنفيذ األوامركفاءة   

 دقة المخزون 

اختيار المنتجاتكفاءة   

 إنتاجية المخزن 
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تبيف لمباحث أف المنشػ ة لػـ تػتميف مػف التعػرؼ عمػى المنػت  الموجػود فػى الكػراتيف بطريقػة دقيقػة      
وسريعة، حيث أف عمميػة اسػت ـ البضػاعة تػتـ يػدويًا والتػى تسػب  الكثيػر مػف المشػاكل المتعمقػة بعػدـ 

ة العمميػات اليدويػة داخػل المخػزف ويثػرة األخطػاء البشػرية. الدقة فى تسجيل البيانات بسب  عدـ يفػاء
يما تـ م حظة مشيمة أخرى تتعمق بشحف منتجات مير مطموبة إلػى الفػروع أو التجػار نتيجػة وضػع 
المنتجات بطريقة عشوائية عمى الرفوؼ، وعدـ يفاية إميانية التتبع والرؤية لممنتجػات داخػل المخػزف، 

لمنتجات مرة أخرى، األمر الذى تسب  فى زيادة األنشطة مير المضػيفة مما أدى إلى استرجاع ىذه ا
لمقيمة، وزيادة تكمفػة الشػحف والتخػزيف، وزيػادة وقػت المتابعػة والتشػغيل. ومػف خػ ؿ الم حظػات التػى 

 (Yerpude and Singhal,2018;Mostafa et رصػدىا الباحػث، وجػد أنيػا تتفػق مػع دراسػات
(al.,2019; Mathaba et al.,2017  فػى أف المعمومػات ميػر الدقيقػة التػ  يسػببيا عػدـ وجػػود

نظاـ لمتبع الدقيق لممنتجات فى الوقت الحقيقى، تؤدذ إلى إنشاء بيانػات ميػر صػحيحة، وعػدـ القػدرة 
 عمى وضع استراتيجية لتخطي  المخزوف، وبالتالى تصع  عممية إدارة المخزوف بشيل فعاؿ.

ة بػػ جراء دراسػػة جػػدوى مسػػبقة لمبػػدء فػػى تطبيػػق تقنيػػة إنترنػػت بنػػاء عمػػى ماسػػبق، قامػػت المنشػػ       
األشػػياء يوسػػيمة مػػف وسػػائل التحسػػيف والتطػػوير مػػف خػػ ؿ عػػدة خطػػوات، جػػاءت الخطػػوة األولػػى فػػ  
جمع المعمومات حوؿ تطبيقات ىذه التقنية ومزاياىا، وتكويف فريق عمل متكامل مػف بيػنيـ خبػراء فػى 

تحديػػػد مػػػوارد المنشػػػ ة لتحديػػػد الميزانيػػػة المطموبػػػة لمتنفيػػػذ والقػػػوى تكنولوجيػػػا المعمومػػػات مػػػف الصػػػيف، و 
العاممػػة المطموبػػة. فػػى المرحمػػة الثانيػػة تػػـ إجػػراء عمميػػات التحميػػل والتصػػميـ. باإلضػػافة إلػػى، تحديػػد 

أجيػػزة االستشػػعار، ووضػػع الع مػػات والقػػار ، وتحديػػد األجيػػزة اإلضػػافية  معػػايير اختيػػار ع مػػات
ليندسػػية لتحديػػد مسػػارات الروبوتػػات وبرمجتيػػا، وعمػػل اختبػػارات مسػػبقة، وتحديػػد لمقػػار ، والرسػػومات ا

نقػػػا  الػػػتحيـ فػػػ  القػػػراءة لتقيػػػيـ أداء األجيػػػزة والروبوتػػػات. وأخيػػػرًا، فػػػى المرحمػػػة األخيػػػرة تػػػـ اسػػػتخداـ 
 أجيػزة االستشػعار فػى تػدفق معمومػات ع مػات أجيزة االستشعار برنام  تجريبى الختبار قدرة تحيـ

 جيزة الكمبيوتر، ولتحقيق التفاعل والتطبيق التجريبى بيف المستخدـ والنظاـ داخل المخزف. إلى أ
 تحميل أداء نظام إدارة المخزون قبل وبيد تطبيق تقنية إنترنت األشياء 5-3-6

يتناوؿ الباحث فػى ىػذا الجػزء تحميػل أداء نظػاـ إدارة المخػزوف بعػد تطبيػق تقنيػة إنترنػت األشػياء 
لنتائ  قبل التطبيق، لمتعػرؼ عمػى مػدى تحسػف الكفػاءة التشػغيمية فػى إدارة المخػزوف والتػى ومقارنتو با

تتمثػػل فػػى يفػػاءة عمميػػة االسػػت ـ، وتحسػػيف األداء فػػى تنفيػػذ الطمبػػات، وتحسػػيف دقػػة إدارة المخػػزوف، 
( 1وتحسػػيف إنتاجيػػة المخػػزف خاصػػة فػػى عمميػػة تحديػػد المنتجػػات وتتبعيػػا. وفيمػػا يمػػى الجػػدوؿ رقػػـ )

لتػػػالى، والػػػذى يوضػػػع مػػػدى التحسػػػف فػػػػى نظػػػاـ إدارة المخػػػزوف مػػػف خػػػ ؿ مقارنػػػة أداء نظػػػػاـ إدارة ا
 المخزوف قبل وبعد تطبيق تقنية إنترنت األشياء. 
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 : المقارنة بين أداء نظام إدارة المخزون قبل وبيد تطبيق تقنية إنترنت األشياء1جدول

 انبيان
 قبم حطبيق حقىيت إوخروج األشياء

(9102) 

 حطبيق حقىيت إوخروج األشياء بعذ

(9191) 

متىسط وقت استتم  ابضاتة   

 وإدخةبهة ابمخزن
 دقيق  51.4 دقيق  51.4

 24.55 20255 متىسط  ذد ابطلضيةت/ ابشهر

متىستتتتتتتط  تتتتتتتذد ابطلضيتتتتتتتةت 

 ابمىتهي / ابشهر
22022 24252 

معتتتتذب ةلضيتتتت  ابطلضيتتتت  وةى يتتتت  

 ابطلضيةت
22% 22% 

معتتتتذب دقتتتت  ابطلضيتتتت    وامتتتتر 

 بشحه ابصحيح ( ا
22% .55% 

معتتتتتتتتتتتتتتتتتتذب دقتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إدا   

ابمخزون ابكميتتتتتتتتت  اب عليتتتتتتتتت  

بلمختتتتتتزون مطةمقتتتتتت  بكميتتتتتت  

 ابمخزون فى قة ذ  ابضيةوةت( 

25% .55% 

وقتتت اختيتتة  وةحذرتتذ  رةىوتت  

 واحذ  
 دقيق  .515 دقيق  ..1.

متىستتتط  تتتذد ابكتتتراةيه بكتتت  

 طلب
25 25 

  تتتتتتتتة   ةحذرتتتتتتتتذ واختيتتتتتتتتة  

ابمىتجةت وقتتتتتتتتتتت اختيتتتتتتتتتتة  

ىوتتتتتتتت /  تتتتتتتتذد دقتتتتتتتتة   ابكرة

متىستتتتتتتط  تتتتتتتذد  xابستتتتتتتة  (

 ابكراةيه 

 سة   ..51 سة   ..1.

وقتتتتتت اروتيتتتتتة  متتتتتيه ةى يتتتتت  

 ابطلضيةت 
 دقيق  .21 دقيق  412

وقتتتت ا تتتذاد ومىةوبتتت  وةى يتتت  

 ابرومىت بلطلضي   
 دقيق  210 ---

األشػػياء  الحػػ  الباحػػث بنػػاًء عمػػى البيانػػات الػػواردة فػػى الجػػدوؿ السػػابق أف تطبيػػق تقنيػػة إنترنػػت  
أدى إلػى تحسػف ممحػػوظ فػى نظػاـ إدارة المخػػزوف مػف خػ ؿ تحسػػيف الكفػاءة التشػغيمية ألداء عمميػػات 
المخزف. حيث أدى تطبيق ىذه التقنية إلػى تحسػيف يفػاءة عمميػة االسػت ـ، وذلػؾ مػف خػ ؿ تخفػيض 

تغرؽ دقيقػػة قبػػل التطبيػػق وفػػى بعػػض الحػػاالت يسػػ 2.13وقػػت اسػػت ـ البضػػائع الػػذى يػػاف يسػػتغرؽ 
وقت أطوؿ مف ذلؾ، ولكف بعد تطبيػق إنترنػت األشػياء تػـ تحسػيف عمميػة االسػت ـ مػف خػ ؿ سػيولة 

دخاليػػا تمقائًيػػا إلػػى وقػػت نظػػاـ المخػػزوف، ممػػا أدى إلػػى تخفػػيض متوسػػ   وسػػرعة التقػػا  البيانػػات وا 
 (Orner et al.,2017; Han and دقيقػة. وىػو مػا أكػدت عميػو دراسػات 2.63االسػت ـ إلػى 

(Zhu,2017; Mikušová et al.,2017  ب ف تطبيق تقنية إنترنت األشياء أدت إلى تحسيف الوقت
 ال ـز إلتماـ عمميتى است ـ وشحف المنتجات.
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توصػػػل الباحػػػث إلػػػى أف تقنيػػػة إنترنػػػت األشػػػياء سػػػاعدت بشػػػيل يبيػػػر فػػػى تحسػػػيف معػػػدؿ تمبيػػػة 
تنفيػذ نظػاـ إدارة المخػزوف، مػف خػ ؿ  وتعبئة أوامر العم ء، األمر الذى جعل ىناؾ تحسيف فى أداء

عرض واضع لقوائـ الجرد ومواقع تخزيف المنتجات، وبالتالى توفير الوقت الذى ياف يسػتغرقو العامػل 
فى العثور عمى المنتجات داخل المخزف، مما جعل ىناؾ سرعة فى تمبية الطمبيات، فقد ياف متوسػ  

 01022طمبيػػة مػػف اجمػػالى  00104شػػيرية 8 )االنتيػػاء مػػف طمبيػػات 74معػػدؿ تعبئػػة الطمػػ  ىػػو 
8 ) تػػـ 77طمبيػػة( ، وبعػػد العمػػل بتقنيػػة إنترنػػت األشػػياء، تػػـ تحسػػيف معػػدؿ تمبيػػة وتعبئػػة الطمبيػػة إلػػى 

وىػػػو مػػػا توصػػػمت إليػػػو نتػػػائ   .طمبيػػػة( 03622طمبيػػػة مػػػف اجمػػػالى  03427االنتيػػػاء مػػػف متوسػػػ  
ف إنترنػػت األشػػياء أدى إلػػى ( بػػ Trappy et al.,2017; Mao and Zhang,2019دراسػاتا )

تحسػيف نظػاـ إدارة المخػزوف مػف خػ ؿ الكفػاءة والسػرعة فػى تمبيػة احتياجػات العمػ ء، والػتخمص مػف 
 الوظائف مير المضيفة لمقيمة داخل المخزف.

ومف ناحية األخطاء البشرية الناتجة عف أخطاء العامميف فى تحديد والتعرؼ عمى المنتجػات      
دخاؿ البيانات. أدى تطبيػق إنترنػت والتى يتسب  عنيا  الشحف الخاطئ، واألخطاء المتعمقة بتسجيل وا 

8، يمػػا يجعػػل عمميػػة تسػػجيل بيانػػات المخػػزوف 8122 إلػػى 77األشػػياء فػػى تحسػػيف دقػػة الطمبيػػة مػػف 
مؤتمتػػة بالكامػػل فمػػف خػػ ؿ شػػبيات االستشػػعار والحوسػػبة السػػحابية ُيميػػف تحػػديث بيانػػات المخػػزوف 

ة عمػػى مراقبػػة المخػػزوف بشػػيل أكثػػر فعاليػػة. وبالتػػال ، تخفػػيض أخطػػاء التسػػجيل وتتبػػع تمقائيػػًا، والقػػدر 
8 . وىػػػو مػػػا اتفقػػػت عميػػػو دراسػػػات 8122 إلػػػى 72المنتجػػػات، ومػػػف ثػػػـ تحسػػػيف دقػػػة المخػػػزوف مػػػف 

(Jabbar et al.,2018;Tejesh and Neeraja,2018; Suresh et al.,2017 أف إنترنػت )
المخػػػػزوف مػػػػف خػػػػ ؿ تتبػػػػع المنتجػػػػات، ومراقبتيػػػػا، والتنبػػػػؤ بالطمػػػػ ، األشػػػػياء أدى إلػػػػى تحسػػػػيف إدارة 

 والحصوؿ عمى المعمومات تمقائيًا بعد يل عممية، وتخفيض األخطاء البشرية.
ووجػػػػد الباحػػػػث أف الحوسػػػػبة السػػػػحابية تمعػػػػ  دورًا ىامػػػػًا فيمػػػػا يخػػػػص عمميػػػػة انتقػػػػاء وتحديػػػػد        

مميػة تحديػد واختيػار الطمبيػات، مػف خػ ؿ إنشػاء الطمبيات، حيث يمينيا تخفػيض الوقػت الػ ـز فػى ع
الطريقة األنس  لتحسيف يفاءة انتقاء الطمبيات، ومساعدة الروبوتػات فػى الوصػوؿ إلػى المنتجػات فػ  

 1.51أظيػرت النتػائ  أف وقػت انتقػاء الطمبيػة األصػم  يتطمػػ   أقػل وقػت مميػف. عػ وة عمػى ذلػؾ،
سػػػاعة بعػػػد التطبيػػػق، ممػػػا يشػػػير إلػػػى تحسػػػيف  2.56سػػػاعة قبػػػل تطبيػػػق إنترنػػػت األشػػػياء، وأصػػػبحت 

% فػى السػنة األولػى مػف تطبيػق تقنيػة إنترنػت األشػياء. وىػو مػا يتفػق مػع 23إنتاجية المخزف بحوالى 
        (;Martin et al.,2017; Cardarelli et al.,2017; Bechtsis et al.,2017 دراسػات

(  Hussnain et al.,2018; Mikušová et al.,2017; Gupta et al.,2017  أف تقنيػة
إنترنػػػػت األشػػػػياء المعتمػػػػدة عمػػػػى خػػػػدمات الحوسػػػػبة السػػػػحابية عممػػػػت عمػػػػى ربػػػػ  يػػػػل مػػػػف المخػػػػازف 
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والروبوتػػػات والمنتجػػػات باإلنترنػػػت، بمػػػا ُيميػػػف المنشػػػ ة مػػػف التعػػػرؼ عمػػػى حالػػػة المنتجػػػات وموقعيػػػا 
 ومواعيد التسميـ والشحف.

 ياءتقييم ما بيد تنفيذ تقنية إنترنت األش 5-3-7
يتناوؿ ىػذا القسػـ تقيػيـ االسػتثمار فػى إنترنػت األشػياء مػف خػ ؿ تحميػل التكمفػة والعائػد، والتحقػق   

مػػػف مػػػدى جػػػدوى وربحيػػػة االسػػػتثمار فػػػى ىػػػذه التقنيػػػة باسػػػتخداـ صػػػاف  القيمػػػة الحاليػػػة لمتػػػدليل عمػػػى 
يػػة ألداء نظػػاـ صػػوا  التحميػػل االسػػتراتيجى لممنشػػ ة محػػل الدراسػػة، وذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى بيانػػات فعم

إدارة المخػػزوف فػػى ظػػل النظػػاـ التقميػػدى، ومقارنتيػػا بالنتػػائ  بعػػد تطبيػػق إنترنػػت األشػػياء، ممػػا يحقػػق 
 دليً  واقعيًا عف مدى جدوى االستثمار فى إنترنت األشياء.

 تحميل التكمفة واليائد 5-3-7-1
جػػدوى مػػف االسػػتثمار فػػى تقنيػػة ُيعػػد تحميػػل التكمفػػة والعائػػد مػػف التحمػػي ت اليامػػة لتقيػػيـ مػػدى ال     

 التقنيػة، ويػذلؾ إنترنت األشياء، حيث تـ أخذ يل العوامل المتعمقة بالمنافع المترتبة عمى تطبيق ىذه
العوامػػل المرتبطػػة بالتكمفػػة التػػ  تحممتيػػا المنشػػ ة خػػ ؿ خطػػوات التنفيػػذ والصػػيانة. ووجػػد الباحػػث مػػف 

تطبيػػػق تقنيػػػة إنترنػػػت األشػػػياء، أف يػػػاف ىنػػػاؾ  خػػ ؿ تحميػػػل العمميػػػات واألنشػػػطة داخػػػل المخػػػزف قبػػػل
العديػػػد مػػػف المشػػػاكل الرئيسػػػية فيمػػػا يتعمػػػق بزيػػػادة تكػػػاليف العمالػػػة، وتكػػػاليف عمميػػػات الرقابػػػة عمػػػى 
ومتابعػػة المخػػزوف، وعػػدـ دقػػة مسػػتويات المخػػزوف، وعػػدـ التتبػػع الػػدقيق لممنػػت . ويوضػػع الجػػدوؿ رقػػـ 

 ق تقنية إنترنت األشياء.عف تطبي ( التالى تحميل المنافع الناتجة0)
 : تحميل المناف  الناتجة عن تطبيق تقنية إنترنت األشياء2جدول

 انبيان

قبم حطبيق حقىيت 

 إوخروج األشياء

(9102) 

بعذ حطبيق حقىيت 

 إوخروج األشياء

(9191) 

 انمىافع

    انىفر فى حكانيف انعمانت

 ذد ابعةمليه فى ابمخزن  ألغراض 

 ابتحمي  وابىق (
25 .2 5 

 --- 124. 124. ةكل   ابعمةب  فى ابسة    مةبررةب(

 255. 55..2 02555 ةكل   ابعمةب  شهررةً  مةبررةب(

    انىفر فى حكانيف انمخزون

 4..45 545..2 00.204 متىسط  مي  ابمخزون فى ابشهر

 --- 255 255 متىسط ةكل   ابىحذ   لاير(

 ً  555...5. 422.5555 555..220 متىسط ةكل   ابمخزون شهررة

 --- %. %. وسض  ةكل   ارحت ةظ
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ةكل   اب رص  ابضذرل  بمحت ةظ 

 xمةبمخزون  متىسط ةكل   ابمخزون

 ((2. وسض  ةكل   ارحت ةظ/

5524.5 0.5.00 2..5. 

    األمان وانرؤيت

متىسط معذب ابتةبف شهررًة مسضب 

  ذ    ةر  ابرؤر  واألمةن  ٪(
515.4% 5155% --- 

 مي  ابتةبف شهررةً  ةقررضةً  متىسط

 مةبىحذات(
45 5 45 

 5555. 5 5555. ةكل   ابتةبف شهررةً  مةبررةب(

وجد الباحث مف خ ؿ تحميل المنافع الناتجة عػف تطبيػق إنترنػت األشػياء أف ىنػاؾ ثػ ث منػافع      
(. فقػد أشػارت 0قػـ )حققتيا المنش ة نتيجة تطبيقيا لتقنيػة إنترنػت األشػياء يمػا ىػو مبػيف فػى الجػدوؿ ر 

 02النتػػائ  إلػػى أف ىنػػاؾ تخفػػيض فػػى تكمفػػة العمالػػة بعػػد تطبيػػق إنترنػػت األشػػياء، حيػػث يػػاف ىنػػاؾ 
سػاعات يوميػًا بالورديػة الواحػدة ويعمػل  6يػـو فػى الشػير،  04عامل قبل التطبيق، ويعمل يل عامػل 

 14222الػة مػا قيمتػو سػاعة شػيريًا، حيػث بمغػت تكمفػة العم 026ورديات، أى بما يعػادؿ  1المخزف 
عامػل،  14رياؿ شيريًا. وبعد تطبيػق إنترنػت األشػياء واسػتخداـ الروبوتػات انخفػض عػدد العمػاؿ إلػى 

ريػػاؿ شػػيريًا، وذلػػؾ بػػوفر فػػى تكػػاليف  06622ممػػا أدى إلػػى تخفػػيض أجػػور العػػامميف بػػالمخزف إلػػى 
ض عػػدد العمػػاؿ مػػػرة . يمػػا تنػػوى المنشػػػ ة تخفػػي0202ريػػاؿ شػػيريًا خػػػ ؿ عػػاـ  5022العمالػػة قػػدره 

أخػػرى إلػػى أقصػػى عػػدد مميػػف وبمػػا ال يضػػر بمصػػمحة العمػػل ولكػػف بعػػد سػػنة عمػػى األكثػػر بحسػػ  
 المعمومات التى حصل عمييا الباحث مف مدير إدارة المخزف. 

يما وجد الباحث أف تطبيق إنترنت األشياء أدى إلى حدوث وفر فى تكمفػة المخػزوف، حيػث بمػ       
يرتونػة، وانخفػض ىػذا  111713يريًا قبل تطبيق إنترنت األشياء ما يعػادؿ متوس  يمية المخزوف ش

ريػاؿ،  022يرتونة شيريًا بعد التطبيق، وبما أف تكمفة الكرتونة الواحدة تبم   061232المتوس  إلى 
ريػػاؿ. وبالتػػالى،  12155222األمػر الػػذى أدى إلػػى تػوفير فػػى متوسػػ  تكمفػة المخػػزوف شػػيريًا بمبمػ  

ة اسػػػتثمار ىػػػذا المبمػػػ  فػػػى مشػػػروعات أخػػػرى إذا تػػػـ افتػػػراض أف نسػػػبة تكمفػػػة االحتفػػػاظ ُيميػػػف لممنشػػػ 
ريػاؿ شػيريًا مػف خػ ؿ  45625بالمخزوف سُتستخدـ ي يراد فائدة، فبالتالى ُيميػف لممنشػ ة تػوفير مبمػ  

 حسا  تكمفة الفرصة البديمة لممخزوف مف المعادلة التالية: 
 (10معدؿ الفائدة )نسبة االحتفاظ(/  x  (مبم  االستثمار = إيراد الفوائد 
       =12155222 x(2.26 /10 = )45625 رياؿ 
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وجػػد الباحػػث أيضػػًا أف تطبيػػق إنترنػػت األشػػياء أدى إلػػى تفػػادى األخطػػاء البشػػرية، ومػػف ثاػػـ      
مػػدخرات تشػػغيمية لممنشػػ ة  ريػػاؿ شػػيريًا، والتػػى تعتبػػر بمثابػػة 12222مبمػػ  تػػوفير فػػى تكمفػػة التػػالف ب

 تتبع وتحديد المنتجات بشيل أفضل.  تحسيف الرؤية واألماف، وتمييف المنش ة مفتجة عف النا
وبناًء عمى ماسبق، يخمص الباحث إلى أف تطبيق تقنية إنترنت األشياء ياف ليا دور جػوىرى     

 5022فػػى تدنيػػة التكػػاليف الخاصػػة بػػالمخزوف مػػف خػػ ؿ تحقيػػق وفػػورات فػػى تكػػاليف العمالػػة بمبمػػ  
ريػاؿ.  12222ريػاؿ، وتخفػيض تكمفػة التػالف بمبمػ   45625ووفر فى تكاليف التخزيف بمبمػ  رياؿ، 

 ريػاؿ شػيريًا. وىػو مػا يتفػق مػع نتػائ  دراسػات 63225وبالتالى ف ف المنش ة يمينيػا تػوفير مػا قيمتػو 
Wang et al.,2018; Xu and Chen,2018; Orner et al.,2017; Han and)            

(Zhu,2017; Mikušová et al.,2017  بػ ف تقنيػة إنترنػت األشػياء سػاىمت فػى تحقيػق وفػورات
فػى األجػور المدفوعػة لمعػامميف، وتخفػيض نسػبة العمالػة، وتكػاليف النقػل والتخػزيف، يمػا سػاعدت ىػذه 
التقنية فى تفعيل دور الروبوتات فى تقميل األخطاء البشػرية بنسػبة يبيػرة، وتخفػيض تكػاليف المناولػة، 

 سبة التالف.  وتخفيض ن
باإلضػػػافة إلػػػى، المنػػػافع السػػػابقة التػػػى تػػػـ تحقيقيػػػا بعػػػد تطبيػػػق إنترنػػػت األشػػػياء، يجػػػ  تحميػػػل و 

( التػالى 1التكاليف التى تحممتيا المنش ة فى سبيل الحصوؿ عمى ىذه المنافع. ويوضع الجدوؿ رقـ )
 التكاليف الفعمية لتنفيذ تقنية إنترنت األشياء: 

 نية إنترنت األشياء: تكاليف تطبيق تق3جدول
 

 انمبهغ بانريال انبيان

 20555 ، وابحسةسةت RFIDةكل    جهز  ارستشعة 

  ومىةةت( 0ةكل   شرا  ابرومىت مزود محسةسةت  

 لاير( 250..2 ةكل   ابرومىت ابىاحذ  
2525.22 

 tags) 0455ةكل   ابعممةت  

 4555. ةكل   ةى ي  وية  ابرفىف 

 5555. بضرمجيةت ةكل   ارستشة ات وا

 555.. ةكل   األجهز  ابرقمي  ابشخصي    

 2555 مستخذ ( 2ةكل    جهز  ابكمضيىةر  

 2220222 ةكل   ارستثمة  بتى ي  ةقىي  إوتروت األشية 

 4555. ةكل   ابصيةو  ابذو ر  ابسىىر  
 

مػػف خػ ؿ تحديػد صػػافى  قػاـ الباحػث بػالتحقق مػػف ربحيػة االسػتثمار فػػى تقنيػة إنترنػت االشػياء       
سػػػنوات، ونظػػػرًا إلف وسػػػائل التكنولوجيػػػا  3القيمػػػة الحاليػػػة، عممػػػًا بػػػ ف العمػػػر االفتراضػػػى لمتجييػػػزات 



 أثر تطبيق تقنية إنترنت األشياء فى ظل تبني الحوسبة السحابية على....              حممـد مصطفى مجعه مخيس د/                                    
   

  

29 
 

الجديدة سريعة التقادـ وتتصف بػالتطورات السػريعة المت حقػة فػى فتػرات قصػيرة نسػبيًا. وبػافتراض أف 
سػنوات  3ريػاؿ يتكػرر لمػدة 1ليػة لمبمػ  %، وأف معامػل القيمػة الحا10معدؿ تكمفة األمواؿ المستثمرة 

 رياؿ.  1.4226% يبم  10بمعدؿ خصـ 
 القيمة الحالية معامل  x= الوفر السنوى فى الشغيل لموفر السنوى فى تكاليف التشغيل القيمة الحالية 

 رياؿ x  1.4226  =                      1456707شير( x 10رياؿ/ شيريًا  63225) =    
 يخصم منها تكمفة النظام الجديد

  0041007=                                                     فة االستثمار     تكم
 052142=   (x  1.4226 53222+ القيمة الحالية لتكمفة الصيانة الدورية السنوية )

 (0311367) 
 1123122+       صافى القيمة الحالية الناتجة عف تطبيق تقنية إنترنت األشياء              

وبنػػػاء عميػػػو، وجػػػد الباحػػػث أف االسػػػتثمار فػػػى تقنيػػػة إنترنػػػت األشػػػياء سػػػيوفر لممنشػػػ ة ربحػػػًا قػػػدره     
سػػنوات. وتوصػػل الباحػػث مػػف خػػ ؿ تحميػػل أداء نظػػاـ إدارة المخػػزوف  خمػػسريػػاؿ لمػػدة  1123122

ىنػاؾ تحسػف جػوىرى قبل وبعد تطبيق تقنية إنترنت األشياء فػى ظػل تبنػى الحوسػبة السػحابية إلػى أف 
فػػى الكفػػاءة التشػػغيمية لنظػػاـ إدارة المخػػزوف، وىػػو مػػا يرجعػػو الباحػػث إلػػى أف االسػػتثمار فػػى التقنيػػات 
التكنولوجيػػة الحديثػػة ُتميػػف المنشػػ ت مػػف تحسػػيف قػػدرتيا عمػػى إدارة وآليػػة عممياتيػػا التشػػغيمية. وىػػو مػػا 

شػياء فػى ظػل تبنػى الحوسػبة السػحابية يثبت األجابة عمى تساؤؿ البحث " ييف تؤثر تقنية إنترنػت األ
 عمى نظاـ إدارة المخزوف؟ ". 

 الخكصة والنتائ  والتوصيات ومجاالت البحث المستقبمية 5-4
 الخكصة 5-4-1

مػػػع زيػػػادة التطػػػور التكنولػػػوجى والتوجػػػو العػػػالمى نحػػػو التحػػػوؿ الرقمػػػى، زاد االىتمػػػاـ بيػػػل مػػػف    
ىمػا أىػـ وأكبػر سػاحتيف جديػدتيف فػى تقنيػة المعمومػات مػف إنترنت األشػياء والحوسػبة السػحابية باعتبار 

خػػ ؿ ت ثيرىمػػا الفعػػاؿ عمػػى التشػػغيل اآللػػى لمعمميػػات. لػػذا اسػػتيدؼ البحػػث تسػػمي  الضػػوء عمػػى دور 
تقنيػة إنترنػت األشػياء فػى ظػل تبنػى خػػدمات الحوسػبة السػحابية لتحسػيف نظػاـ إدارة المخػزوف لمتحػػوؿ 

دارتيػػا عػػف  ُبعػػد. فقػػد تنػػاوؿ البحػػث تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء وميوناتيػػا الماديػػة، إلػػى المخػػازف الذييػػة وا 
تحػػديات الػػى تواجػػو ىػػذه التقنيػػة فيمػػا يتعمػػق بعػػدـ قػػدرة األجيػػزة أو الحساسػػات عمػػى تخػػزيف ونظػػرًا لم

البيانػػػػات ومعالجتيػػػػا نظػػػػرًا لطبيعتيػػػػا المحػػػػدودة. أوضػػػػع الباحػػػػث أف بنيػػػػة الحوسػػػػبة السػػػػحابية تػػػػدعـ 
ضػػخمة، وتخزينيػػػا، وتػػوفير معمومػػػات م ئمػػػة التخػػاذ القػػػرارات، بمػػا يعمػػػل عمػػػى تطبيقػػات البيانػػػات ال
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تحقيػػػق االسػػػتدامة لألنظمػػػة والعمميػػػات الموجيسػػػتية داخػػػل المخػػػازف، والقػػػدرة عمػػػى اإلدراؾ والتواصػػػل 
 ومعالجة وتحميل البيانات.

أثػػػر ودور تقنيػػػة  ولػػػتوانط قػػػًا ممػػػا سػػػبق، قػػػاـ الباحػػػث بتحميػػػل وتقيػػػيـ الدراسػػػات السػػػابقة التػػػى تنا    
إنترنت األشياء فى تحسيف نظاـ إدارة المخزوف، وأثر خدمات الحوسبة السحابية فى تخػزيف ومعالجػة 
البيانات لرفع يفاءة نظاـ إدارة المخزوف، وأثر تقنية إنترنت األشػياء فػى ظػل تبنػى الحوسػبة السػحابية 

دارة فى تحسيف نظػاـ إدارة المخػزوف، بمػا ُيميػف المنشػ ة مػف إنشػا ء اسػتراتيجيات لتطػوير العمميػات، وا 
المخػاطر. لػذلؾ تػػـ االعتمػاد عمػػى دراسػة الحالػػة بيػدؼ جمػػع معمومػات عػػف مػدى تػػ ثير تطبيػق تقنيػػة 
إنترنت األشياء فى ظل تبنى الحوسبة السحابية عمػى نظػاـ إدارة المخػزوف إلحػدى الشػريات التجاريػة 

ل ألداء نظػػػاـ إدارة المخػػػزوف قبػػػل وبعػػػد التطبيػػػق، بالمممكػػة العربيػػػة السػػػعودية مػػػف خػػػ ؿ اجػػػراء تحميػػ
وتحميػػػل التكمفػػػة والعائػػػد لتقيػػػيـ الجػػػدوى االقتصػػػادية ل سػػػتثمار فػػػى تقنيػػػة إنترنػػػت االشػػػياء. وتوصػػػمت 

تحسػػػيف قػػػدرة المنشػػػ ة عمػػػى إدارة التشػػػغيل اآللػػػى لممخػػػزوف، ممػػػا أدى إلػػػى رفػػػع الكفػػػاءة الدراسػػػة إلػػػى 
 ف ثـ األجابة عمى تساؤؿ البحث.  التشغيمية لنظاـ إدارة المخزوف، وم

 النتائ  والتوصيات ومجاالت البحث المستقبمية 5-4-2
اسػتيدؼ البحػث التعػرؼ عمػى أثػر تطبيػق تقنيػة إنترنػت األشػياء فػى ظػل تبنػى الحوسػبة السػحابية 
بيدؼ تحسػيف نظػاـ إدارة المخػزوف. توصػل البحػث فػى شػقو النظػرى إلػى أىميػة تطبيػق تقنيػة إنترنػت 

لتحديث البيانات بشيل فػورى، وتػوفير معمومػات لحظيػة عػف ياء فى ظل تبنى الحوسبة السحابية األش
يػػل مػػا يتعمػػق بالمنتجػػات داخػػل المخػػازف، وبالتػػالى تحسػػيف قػػدرة المنشػػ ة عمػػى تتبػػع المنتجػػات، ممػػا 

ض يؤدى إلى تدنية تكاليف الشحف والنقل والتخزيف،  وتخفيض وقت إعداد ومناولػة المنتجػات، وتخفػي
نسػػبة المنتجػػات التالفػػة والمعيبػػة، وتفػػادى األخطػػاء البشػػرية، وسػػيولة ومرونػػة عمميػػة الجػػرد، وتحسػػيف 
إدارة سمسػػمة التوريػػد، وتمبيػػة احتياجػػات العمػػ ء، وبالتػػالى القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػػرارات التػػى مػػف دورىػػا 

ة إنترنػػت األشػػياء أف تقنيػػتػػؤثر عمػػى انتظػػاـ سػػير عمػػل سمسػػمة التوريػػد. يمػػا توصػػمت الدراسػػات إلػػى 
المعتمػدة عمػػى خػػدمات الحوسػػبة السػػحابية عممػػت عمػػى ربػػ  يػػل مػػف المخػػازف والروبوتػػات والمنتجػػات 
باإلنترنت، بما ُيميف المنش ة مف التعػرؼ عمػى حالػة المنتجػات وموقعيػا ومواعيػد التسػميـ والشػحف فػى 

المخػػازف، وتحسػيف يفػػاءة  أى وقػت ومػف أى ميػػاف، ممػا يػؤدى إلػػى إدارة تػدفق البيانػػات بيفػاءة داخػل
 استي ؾ الطاقة.

وتوصػػل البحػػث فػػى شػػقو العممػػى إلػػى أف تطبيػػق تقنيػػة إنترنػػت األشػػياء أدى إلػػى تحسػػيف الوقػػت     
دخاليػا تمقائًيػا  ال ـز إلتماـ عمميتى است ـ وشػحف المنتجػات، بسػب  مرونػة وسػرعة التقػا  البيانػات وا 

ة فى تحسيف نظاـ إدارة المخزوف مف خ ؿ تحسيف معدؿ نظاـ المخزوف. يما ساعدت ىذه التقني إلى
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تمبيػػة أوامػػر العمػػ ء، وتػػوفير الوقػػت الػػ ـز إلعػػداد ومناولػػة المنتجػػات، يمػػا لعبػػت الحوسػػبة السػػحابية 
دورًا حيويًا فى تحديث بيانات المخزوف ف  الوقت الفعم ، ومساعدة العامل فػ  مراقبػة المخػزف وتتبػع 

يػػة، ومػػف ثػػـ تحسػػيف دقػػة المخػػزوف. يمػػا يػػاف ليػػا أثػػر يبيػػر فػػى تخفػػيض المنتجػػات بشػػيل أكثػػر فعال
الوقت ال ـز لتحسيف يفاءة انتقاء الطمبيات، ومساعدة الروبوتات فى الوصوؿ إلى المنتجات ف  أقػل 
وقت مميف. يما توصمت الدراسة مف خ ؿ تحميػل المنػافع الناتجػة عػف تطبيػق تقنيػة إنترنػت األشػياء 

ع حققتيػػا المنشػػ ة نتيجػػة تطبيقيػػا لتقنيػػة إنترنػػت األشػػياء متمثمػػة فػػى تخفػػيض فػػى أف ىنػػاؾ ثػػ ث منػػاف
وفػػر فػػى تكمفػػة التػػالف نتيجػػة الػػتخمص مػػف األخطػػاء تكمفػػة العمالػػة، وتخفػػيض فػػى تكمفػػة المخػػزوف، و 

ميانية تتبع  المنتجات بشيل أفضل. البشرية بسب  تحسيف الرؤية وا 
مػػػى المنشػػػ ت والحيومػػػات إجػػػراء العديػػػد مػػػف الػػػدورات وعميػػػو، يوصػػػى الباحػػػث بػػػاآلتى: ينبغػػػى ع     

التدريبيػػػػة لتنميػػػػة الثقافػػػػة الرقميػػػػة، والتغمػػػػ  عمػػػػى الرؤيػػػػة ميػػػػر الواضػػػػحة لمعمميػػػػات الرقميػػػػة والمنػػػػافع 
االقتصادية ل ستثمارات الرقمية، يما يجػ  ادراج األدوات التػى تسػتند عمييػا الثػورة الصػناعية الرابعػة 

تحسػػػػيف قػػػػدرات الخػػػػريجيف بػػػػ دوات وتقنيػػػػات الػػػػذياء االصػػػػطناعى  ضػػػػمف المنػػػػاى  الجامعيػػػػة بيػػػػدؼ
واسػػتخداماتيا فػػى مختمػػف مجػػاالت المحاسػػبة والمراجعػػة، والحاجػػة إلػػى المزيػػد مػػف البحػػوث الخاصػػة 
بيػػػل مػػػف تقنيػػػة إنترنػػػت األشػػػياء وخػػػدمات الحوسػػػبة السػػػحابية وت ثيرىمػػػا الفعػػػاؿ عمػػػى التشػػػغيل اآللػػػى 

 تثمار فى س سل التوريد الرقمية.لمعمميات مما يحفز المنش ت ل س
وأخيػرًا يقتػػرح الباحػػث العديػػد مػف مجػػاالت البحػػث التػػى يميػػف اجراؤىػا فػػى المسػػتقبل ومنيػػا إطػػار      

أثػر (، و JIT) عمل قائـ عمى إنترنت األشياء والحوسبة السحابية لتحسيف اإلنتػاج فػى الوقػت المناسػ 
المشػػروع السػػحابية لتعزيػػز تكامػػل أنشػػطة س سػػل التكامػػل بػػيف إنترنػػت األشػػياء ونظػػـ تخطػػي  مػػوارد 

التوريد بيدؼ دعـ الميزة التنافسية، وأثر التكامل بيف إنترنػت األشػياء والحوسػبة السػحابية فػى تحسػيف 
بيػدؼ  (Block Chain) جودة التقرير المالى، وأثر التكامل بيف إنترنت األشياء وتقنية س سػل الثقػة

ومػػػدى فعاليػػػة تقنيػػػة إنترنػػػت األشػػػياء فػػػى قيػػػاس مخػػػاطر اإلئتمػػػاف  تحسػػػيف الخػػػدمات الماليػػػة لمبنػػػوؾ،
 لتمويل سمسمة التوريد. 
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