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 ملخص:
 كان الهدف األساااااسااااي من ث ا البحه وةااااع منهثية طختبار أثر تيبي  أحدو  ليات التحول   

البينية  الرقمي وثي تقنية سااالساال الكتل في تتبع ساالساالة التوريد على تفعيل أدوات إدارة التكلفة
لقيمة لتلك الساالساالةم وتم التركيز على دور تلك التقنية في دعم كال  من أساالول تحليل ساالساالة ا

 ساااة التوريدم وك لك دورثا في دعم كال  من أسااالول التكلفة المساااتهدفةم وأسااالول محاسااابةلسااال
التعرف  من أثم أدوات إدارة التكلفة البينية لسااااالساااااة التوريدم ثم باعتبارثماالساااااثالت المفتوحة 

م تعلى أثر  لك على دعم المزايا التنافسااااية لساااالسااااة التوريدم وفي ساااابيل تحقي  اثداف البحه 
دد من الفروضم ثم صياغة قائمة استبيان وثهت لعينة البحه للتحق  من مدو صحة صياغة ع

 بين تيبي  تقنية ساااالسااالإيثابية  إحصاااائيالفروضم وقد خلص البحه إلى وثود عالقة ارتباي 
لقيمة في تتبع ساالساالة التوريد التصاانيعية وتنسااي  الثهود والعالقات ودعم تحليل ساالساالة ا الكتل

سالسل  كما توثد عالقة ارتباي  ات دطلة إحصائية بين تيبي  تقنيةم  سلسلةفيما بين أيراف ال
ساابة الكتل في تتبع ساالساالة التوريد التصاانيعية وتفعيل أساالول التكلفة المسااتهدفةم وأساالول محا

لنتائج إلى السثالت المفتوحة كأدوات إلدارة التكلفة البينية على امتداد السلسلة م أيةا أشارت ا
توريد ارتباي  ات دطلة إحصاائية بين تيبي  تقنية ساالسال الكتل في تتبع سالسالة الوثود عالقة 

 التصنيعيةم ودعم المزايا التنافسية لتلك السلسة.
لقيمةم ساااالسااال الكتلم سااالسااالة التوريدم التكلفة البينيةم تحليل سااالسااالة ا :الكلمات المفتاحية

 التكلفة المستهدفة م محاسبة السثالت المفتوحة
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Abstract: 
The main objective of this research was to develop a methodology to test 

the effect of applying one of the mechanisms of digital transformation, 

which is the technology of Blockchain in tracking the supply chain on 

the activation of inter-organization-cost management tools for that 

series, and focus was on the role of this technology in supporting both 

the value chain analysis method of the supply chain, as well as Its role in 

supporting both the target cost method and the open record accounting 

method as one of the most important tools for inter-cost cost 

management of the supply chain, and then to identify the impact of this 

on supporting the competitive advantages of the supply chain,  In order 

to achieve the aims of the research, a number of hypotheses were 

formulated, then a list of questionnaires was sent to the research sample 

to verify the validity of the hypotheses. The research concluded that 

there is a positive statistical correlation between the application of 

Blockchain technology in tracking the manufacturing supply chain, 

coordinating efforts and relationships, and supporting value chain 

analysis Among the parties to the chain, there is also a statistically 

significant correlation relationship between the application of block 

chains technology in tracking the manufacturing supply chain and 

activating the target cost method, and the method of accounting for open 

records as tools for managing the interstitial cost throughout the chain, 

also the results indicated there is a statistically significant correlation 

relationship between the application Blockchain technology to track the 

manufacturing supply chain, and support the competitive advantages of 

this chain.                                                 

Key words:  Blockchain, Supply chain, Inter-Organizational Cost, 

Chain value analysis, Target Cost, Open Book accounting. 
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 : اإليار العام للبحه:  /1
 : مقدمة:  1/1

تكنولوثيم أدت متغيرات بيئية األعمال الحديثة والتي تتسم بالمنافسة المتسارعة والتقدم ال
لى زيادة وعولمة األسااوا  وتالشااى الحدود الثغرافية والحواثز التثارية بين المنتثات واألسااوا  إ

م كنتيلعات العمالء بأن تتوافر لهم المنتثات والخدمات في المكان المناسااااالم وبأسااااار  وقت مم
عمالم وبأعلى ثودةم واقل تكلفة ممكنةم مما أنعكس على زيادة درثة تعقد وديناميكية بيئة األ
نظمة أمما ثعل العديد من المنشاااااكت تفكر في التخلي عن األسااااااليل التقليدية في اإلدارة وتبني 

السو م ي حديثة تمكنها من التعامل مع ث ه المتغيرات والتغلل عليها لتحقي  النمو واطستمرار ف
عمالئها وأدركت تلك المنشكت ةرورة اطرتباي بعالقات شراكة وتحالفات استراتيثية مع مورديها و 

التي تقوم على التعاون بين أيراف السااالسااالة من  Supply chainsمن خالل ساااالسااال التوريد 
موردين ومصااااااااانعين لتلبيااة احتياااثااات فئااات العمالء المختلفااةم والتنساااااااااي  فيمااا يخص تاادف  

زالة القيود  التعارةات و المعلوماتم واألنشية التصنيعيةم والتسويقيةم واستبعاد مصادر الفاقدم وا 
ءة قصااى درثات الساارعة في اطسااتثابة والكفافيما بين أيراف الساالساالةم بما يعمل على تحقي  أ

(Zbib et al. 2014) وير م وفي الغالل تتولى المنشااااأة الرئيسااااية قيادة عملية التنسااااي  والتي
ع عدد مبالساالساالةم من خالل تعاملها المباشاار مع العمالء وارتبايها بعالقات شااراكة اسااتراتيثية 

ع ألعةاااء الساالساالة بما يحق  النفع لثميمحدود من الموردينم بهدف دعم اسااتراتيثية مشااتركة 
 األيراف

 Boute et el., 2015; Alenius et al., 2015 ) 2015)عبد اللييفم
حدد ونتيثة تبنى المنشكت للعمل من خالل سالسل التوريد أصبح ثزء كبير من تكلفة المنتج يت

لفة من ية لخفض التكخارج سلية المنشأة الرئيسية ويرتبي بالموردينم ل ا تصبح الثهود التقليد
ارة التكلفة ثانل تلك المنشأة والمعتمدة على حدودثا الداخلية غير كافيةم بل عليها التوثه نحو إد
ي مثاطت على امتداد سلسلة التوريد مع تعزيز المزايا التنافسية لسلسلة التوريد ككلم خصوصا  ف

لتسليمم اإلدارة يللم واطلتزام بمواعيد اتدعيم كفاءة العمليات الداخليةم سرعة اطستثابة لتغيرات ال
 (Boute et al., 2014)أيراف السلسلة  باقيالثيدة للعالقات التشابكية مع 

 أيةا  عليها العمل على تحقي  وفورات تكاليفية مرتفعة على يول السلسلةم وتعزيز مستوو
يادة ز بعد فترة على  م تنعكس Leading in dicatorsاطبتكاريةم فكلها مؤشرات/ مسببات قائدة 

 Lagging Indicatorsتمثل مؤشرات تابعة  والتيالحصة السوقيةم وتعظيم مؤشرات الربحيةم 
  (Zbib et al., 2014)لثميع أيراف السلسلة 
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مام ومتى ارتبيت المنشأة مع غيرثا من أعةاء سلسلة التوريدم أصبح عليها ةرورة اطثت
السلسلةم من  ف اطستغالل األمثل للموارد المتاحة على امتدادبإدارة التكاليف البينية والتي تستهد

سلوك م والتأثير على ثياكل و  Proactive cost managementخالل اإلدارة اطستباقية للتكلفة 
سلوك و التكلفة عبر الحدود التنظيمية لمنشكت السلسلةم مع األخ  في الحسبان متيلبات العميل 

ل دورة الخارثية على امتداد سلسلة التوريد مع التركيز على مراحالمنافسينم وشمولية اطيراف 
تكلفة تسير م بالتحق  من أن إدارة الالفعليحياة المنتجم وةرورة مشاركة كافة األيراف والتزامها 

لتكاليف في اتثاه التحسين المستمرم وفي سبيل  لك يثل اطستعانة باألساليل المتيورة إلدارة ا
 (Caglio and Ditillo, 2013)البينية 

 Digital Technologyمن ناحية أخرو ومع بداية عصر ثديد من التكنولوثيا الرقمية 
كزيةم حيه كأبتكارا  رائدا  في تكنولوثيا المعلومات الالمر   Blockchainظهرت تقنية سلسل الكتل 

التي  يةاطفتراةوثي العملة  Bitcionتم اختراعه أول مرة كثزء من البنية التحتية األساسية لا 
 عبر اطنترنت.  التثاريتم اختراعها كيريقة إلنشاء نظام  من ومةمون للتبادل 

 اختراقا ثوريا  يفرض من خالله رقابة محكمة  Blockchainوتعد تقنية سالسل الكتل 
ى نيا  على المعامالت الماليةم والسييرة عليها من خالل دفتر استا  ط مركزيم  منم وموز  عل

م دون الحاثة إلى سلية مركزية موثو  بهام باستخدام محفز مشفر و من اقتصاديا  واسع
(Thomes, 2017) 

من  ومع اكتسال تلك التكنولوثيا اعترافا  واسع في السنوات األخيرةم كانت ثناك موثه
داية لتغيى تيبيقات ط حصر لهام ب Blockchainالتيورات وحاطت اطستخدام والتيبي  لتقنية 

وتةمينها لسالسل  Smart Contractsحتى العقود ال كية  Bitcoinمن العمالت اطفتراةية 
لتوريد اامكانية تتبع سالسل  ثييثرو اآلن تيويرثا  التيالكتلم ولعل أكثر التيبيقات الواعدة 

لما قد يحققه   Blockchainباستخدام تقنية   Manufacturing Supply chainsالتصنيعية 
  لك من الشفافية وفرض الرقابة المحكمة على معامالتها السلسلة. 

فهناك المليارات من المنتثات التي يتم تصنيعها كل يوم على مستوو العالم من خالل 
سالسل التوريد المعقدة التي تمتد إلى ثميع أنحاء العالمم ومع  لك فهناك القليل من المعرفة حول 

فية إنشاء ث ه المنتثات وتصنيعهام ومتى واين تكونت قبل دخولها عمليات التصنيع وتحويلها كي
إلى منتثاتم فالمواد الخام تنتقل عبر شبكة واسعة من الشركات الموردة والناقلة والمخزنةم ثم 

لكافة  المصنعةم والموزعة وغيرثام وث ا يتيلل وثود  لية مالئمة للسييرة والرقابة والتتبع الثيد
مراحل السلسلةم بما يساثم بشكل كبيرا  ثدا  في إدارة التكاليف البينية والتعرف على مناي  الخفض 
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المحتملةم ونقاي اطختناقات بما يساثم في تفعيل األداء التشغيلي لمصانع السلسلة  
(Abeuratne and Monfared, 2016) 

لخاصة اميا  أن تقود سلسلة التوريد وب لك أصبح على كل المصانع الراغبة في الريادة عال
ثد تلك تبهام بما يحق  الشفافية والمصداقيةم والتوقيت الحقيقي لمعامالت تلك السلسلةم وربما 

 المصانع ةالتها حال تبنى تقنية سالسل الكتل في صياغة ث ه السلسلة.
 : مشكلة البحه: 1/2

ل مثموعة ى المنشأة ككيان يعمل داخانيالقا  من المعييات الراثنة لبيئة التصنيعم ينظر إل
ة تعمل من الكيانات تسمى سلسلة توريدم تهدف إلى تحقي  أثداف مشتركة وفقا  طستراتيثية محدد

لة كل مفردات السلسلة على تنفي ثا واطلتزام بهام من خالل البحه عن مناي  الخفض المحتم
لسييرة على تياثات األسوا  المتغيرةم واللتكاليفم والسرعة والمرونة في تلبية رغبات العمالء واح

 De)اف األسوا م وتبادل الخبرات فيما بين أيراف السلسلةم مع اطحتفاظ باستقاللية ث ه األير 

faria et al., 2103) 
قي  ونتيثة الترابي فيما بين منشكت سلسلة التوريدم واعتمادية بعةها البعضم أصبح تح

نمالتمييز والتنافسية غير مرتبي بتن ا تزايدت في  أنشية بعينها من ثانل أحد أيراف السلسلةم وا 
بي أثمية التنسي  فيما بين األنشية الرئيسية على امتداد السلسلة من خالل استغالل الروا

عزيز المركز والعالقات بين المنشأة الرئيسية ومورديها وعمالئهام بغرض تخفيض التكلفة اقترانا  بت
عزيز (م فتخفيض التكلفة وت2015لة التوريد بالكامل )عبد اللييفم التنافسي لكل منشأة ولسلس

صبحت مسئولية القدرة التنافسية وتوفير القيمة للعميلم لم تعد مسئولية المنشأة الرئيسية فقيم بل أ
 ,.Chen, 2011; Boute et al)تةامنية لكافة األيراف المشتركة في تقديم المنتج النهائي 

2015) 
على نحو أمثل   Supply chain managementدارة سلسلة التوريد ويثل أن تكون إ

ميات لثميع األنشية خالل السلسلةم بالشكل ال و يؤدو إلى توريد المنتثاتم أو الخدمات بالك
عةاء سلسلة المالئمةم وبالتكلفة المالئمةم وبالثودة التي تحق  رةا العمالء وتدعم التكامل بين أ

 (.Chan and Felix, 2004م 2006التوريد )رز م 
ة ويرو الباحه أن نثاح عملية التكامل بين أعةاء سلسلة التوريدم ونثاح تلك السلسل

  في تحقي  أثداف خفض التكلفة البينية وتدعيم المزايا التنافسية يتوقف على أمرين ثما:
عالة على الف : مدو وثود  لية تةمن قوة اطرتباي بين أعةاء سلسلة التوريدم وتكفل الرقابةاألول

قيت معامالت وأنشية ثؤطء األعةاءم وتوفر الثقة في ث ه المعامالتم وشفافيتها والتو 
 الحقيقي لتنفي ثا. 
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داد سلسلة التوريدم : أن تكفل تلك اآللية اطستخدام الفعال ألدوات إدارة التكلفة البينية على امتالثاني
 ويةمن الخفض اإليثابي لها. وتوظيفها بالشكل ال و يحد من فاقد ث ه التكلفةم 

تنافسيةم ومتى توافر األمران سينعكس  لك على أداء سلسلة التوريدم ويساثم في تعزيز قدراتها ال
وزيادة حصصها السوقيةم ومن خالل ايال  الباحه على ما كتل حول سالسل الكتل 

Blockchain  دم سلسلة التورييعتقد الباحه أنها قد تكون ثي التقنية األكثر مالئمة لتنظيم
 وتفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية المناسبة. 

 وب لك يستخلص الباحه مشكلة البحه في التساؤطت اآلتية: 
في تتبع سلسلة التوريد  Blockchainما مدو إمكانية استخدام تقنية سالسل الكتل  -1

 التصنيعية؟ وما ثو الشكل البنائي له ه السلسلة في ظل ث ه التقنية؟ 
يف البينية ما ثي نوعية أدوات إدارة التكلفة التي تتناغم فيما بينها لتدعيم إدارة التكال -2

 ؟ Blockchainعلى يول سلسلة التوريد الموثهة بتقنية 
لتوريد اما ثي المساثمات المحتملة لتيبي  أدوات إدارة التكلفة البينية من خالل سلسلة  -3

ج خفض التكلفة على امتداد سلسلة في تنسي  برام Blockchainالموثهة بتنقية 
 التوريد؟ 

لتوريد اما ثي المساثمات المحتملة لتيبي  أدوات إدارة التكلفة البينية من خالل سلسلة  -4
 في تدعيم المزايا التنافسية لسلسلة التوريد؟  Blockchainالموثهة بتقية 

 ة: داف التالييسعى الباحه من خالل ث ا البحه إلى تحقي  األث: أثداف البحه:  3 /1

لتتبع سلسلة التوريد  Blockchainالتعرف على مدو مالئمة تقنية سالسل الكتل  -1
 التصنيعية في الشكل البنائي له ه السلسلة في ظل ث ه التقنية. 

لتفعيل  التعرف على نوعية أدوات إدارة التكلفة البينية التي تتناغم فيما بينهام وتصلح -2
 .Blockchainإدارة التكلفة البينية في ظل يتيح سلسلة التوريد من خالل تقنية 

سلسلة التعرف على الدور ال و يمكن أن تحققه أدوات إدارة التكلفة البينية المناسبة ل -3
 ثال الخفض اإليثابي للتكاليف. في م Blockchainتوريد 

مزايا على تدعيم ال Blockchainالتعرف على أثر تتبع سلسلة التوريد التصنيعية بتقنية  -4
 التنافسية لتلك السلسلة. 

 تنبع أثمية البحه مما يلى:   :  : أثمية البحه4 /1

مساثمة البحه في إلقاء الةوء على تقنية رقمية ثديدة وثي سالسل الكتل  -1
Blockchain .دارة سالسل التوريد التصنيعية  م ودورثا في تفعيل وا 
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ي فأثمية أن تواكل الشركات الصناعية في بيئة األعمال المصريةم التيورات الحديثة  -2
 . م ومحاولة اطستفادة منها بأكبر قدر ممكنDigital Technologyالتقنيات الرقمية 

ية ي تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينف Blockchainإيةاح مدو مساثمة سالسل الكتل  -3
لقاء الةوء على اآلثار المترتبة على تيبي  تقن ية في سالسل التوريد التصنيعيةم وا 

Blockchain .في إدارة سلسلة التوريد التصنيعية على القدرات التنافسية للمنشأة  

الكتل في  لتي تيرقت إلى استخدام تقنية سالسلا -لى حد علم الباحهع -ندرة األبحاه -4
ودعم القدرات  إدارة سلسلة التوريد التصنيعيم وأثرثا على تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية

 التنافسية. 

انيالقا  من مشكلة البحه واألسئلة البحثية وأثداف البحه يستخلص  : فروض البحه:1/5
 الباحه مثموعة الفروض التالية: 

 : توثد عالقة ارتباي  ات دطلة إحصائية بين تيبي  تقنية سالسل الكتل الفرض األول

Blockchain يل في تتبع سلسلة التوريد التصنيعية وتنسي  الثهود والعالقات ودعم تحل
 سلسلة القيمة فيما بين أيراف السلسلة. 

لكتل : توثد عالقة ارتباي  ات دطلة إحصائية بين تفعيل تقنية سالسل االثانيالفرض 
Blockchain ية على في تتبع سلسلة التوريد التصنيعية وتفعيل أدوات إدارة التكلفة البين
 امتداد السلسلة. 

: توثد عالقة ارتباي  ات دطلة إحصائية بين تفعيل تقنية سالسل الكتل الفرض الثاله
Blockchain  .في تتبع سلسلة التوريد وتعزيز المزايا التنافسية للسلسلة 

 نهج البحه المستخدم: : م1/6
ثابة يتحدد منهج البحه في ةوء أثداف البحه واألسئلة البحثية التي تحاول الدراسة اإل

 عليها ويتمثل في: 
مختلفة من : من خالل المنهج اطستقرائي التحليليم و لك بالرثو  إلى المصادر الالدراسة النظرية

كتل ودوريات ومواقع شبكة المعلومات )اطنترنت(م بهدف استقراء ما ورد في 
الفكر المحاسبي ويتعل  بموةو  البحه. و لك بهدف صياغة الثانل النظري 

 من البحه. 
الميدانية  طستنبايي م ويستخدمه الباحه حال إثراء الدراسة: من خالل المنهج االدراسة الميدانية

من خالل قوائم اطستبيان التي يتم توزيعها على عينة البحه التي سوف يتم 
 تحديدثام حتى يختبر الباحه فروض البحه. 
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 تحقيقا  ألثداف البحه سوف يتناول البحه النقاي التالية:  : محتويات البحه:1/7
 الدراسات السابقة.  -
 األثداف(.  -ألنوا ا -لمكوناتا –)المفهوم  Blockchainسالسل الكتل  -
 في تتبع سلسلة التوريد.  Blockchainاستخدام تقنية سالسل الكتل  -

يثية انعكاسات تيبي  تقنية سالسل الكتل في تتبع سلسلة التوريد على اإلدارة اطسترات -
 للتكلفة. 

 Blockchainة البينية التي تتناغم وسلسلة التوريد المعدة يبقا  لا دور أدوات إدارة التكلف -
 في خفض التكاليف البينية.

ة للتكلفةم انعكاسات تيبي  تقنية سالسل الكتل في تتبع سلسلة التوريد واإلدارة اطستراتيثي -
 على دعم المزايا التنافسية لسلسة التوريد.

 الدراسة الميدانية.  -

 توصيات. الخالصة والنتائج وال -

 مراثع البحه.  -

 ملح  البحه.  -

 : الدراسات السابقة: /2
ريدم في أثتم الباحثون بتقديم العديد من الدراسات التي تناولت إدارة التكلفة عبر سلسلة التو 

اك محاولة للكشف عن مناي  الخفض المحتملة للتكلفةم ودعم قرارات تلك السلسلةم كما أن ثن
ي المثال فا  وتناولت سالسل الكتل كتقنية رقمية ثديدة وانعكاساتها بعض الدراسات التي تمت حديث

 م ويعرض الباحه فيما يلى بعض من ث ه الدراسات: المحاسبي
 : دراسات تناولت إدارة التكلفة عبر سلسلة التوريد:2/1

أثتمت بتلخيص أثم ممارسات المحاسبة  (Anderson and Dekker, 2009)دراسة  -1
من  بيالمحاساإلدارية اطستراتيثية إلدارة تكاليف سلسلة التوريدم وبعد مراثعة األدل 

ي كافة فقبل الباحثان توصال إلى أن  أدوات إدارة التكلفة الهيكلية التي يمكن توظيفها 
ألثزاءم لتصميم المشترك لمراحل بناء العالقات التعاونية بين أيراف سلسلة التوريد ثي ا

ى أدوات والهندسة المشتركة للعملياتم والتكلفة المستهدفةم والتيوير المستمرم عالوة عل
 إدارة التكلفة التنفي ية الخاصة بمرحلة رقابة وتقييم أداء سلسلة األمداد. 

استهدفت ألقاء الةوء على فرص تحسين األداء والربحيةم  (Taylor, 2009)دراسة  -2
وتعزيز العالقات بين أيراف سلسلة التوريدم من خالل تحليل سلسلة القيمة لكل من 
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أيراف السلسلةم وفي ةوء المعلومات التي يمكن تثميعها من  وباقيالمنشأة الرئيسية 
د والمعلومات ووقت أيراف السلسلةم يمكن تصوير خريية تصف تدف  الموا ممثلي

 مستقبليةالتشغيل ألنشية السلسلةم والتي تصف الوةع الحالىم ثم تيوير خريية 
ألنشية السلسلة تصف تسلسل األداء لألنشيةم والمبنى على نظام اإلنتاج وف  
احتياثات العمالءم وتستهدف تسحين تدفقات المعلومات لثدولة أداء األنشية بين 

األنشية التي تمثل فاقدم واستخلصت الدراسة ةرورة تبنى  واستبعادمختلف األيراف 
 أساليل أكثر كفاءة إلدارة السلسلة وةمان شفافيتها. 

تعرةت ألثمية مدخل التكلفة المستهدفة كأداة  (Talha and Raja, 2010)دراسة  -3
دارة التكلفة خالل مراحل دورة حياة المنتثاتم عن يري  التكاليف المع يارية لتخفيض وا 

سلة التوريد ستقاة من قدرات البيئة الداخلية للمنشأةم ثم انتقلت إلى بيان دور إدارة سلالم
لمبكر ا واطشتراكفي تحقي  التكلفة المستهدفةم والمتمثل في تحديد الموردين األكفاءم 
ردم وث ا للمو  الفعليللموردين أثناء مرحلة التصميمم ثم في النهاية رقابة وتقويم األداء 

 فة. إدارة تكلفة سلسلة التوريد دعامة أساسية لتيبي  مدخل التكلفة المستهدما يثعل 

تيرقت إلى أثمية استخدام نظام التكلفة على  (Askarany et al., 2010)دراسة  -4
لدقةم في توفير المتيلبات من المعلومات التكاليفية والتي تتسم با (ABC)أساس النشاي 

 التفصيلم الحداثةم لتعزيز كفاءة وفعالية األداء من خالل مساثمتها في رسم صورة
لتكلفة اواةحة تحدد أين يتم استهالك المواردم وكيف تخل  القيمة للعميلم فتعدد مسببات 

مسببات  لمواردم وكيف تخل  القيمة للعميلم فتعدديتيح إمكانية تحديد أين يتم استهالك ا
 التكلفة يتيح إمكانية تحديد األنشية المةيفة للقيمةم والتي ط تةيف قيمة ويثل

سلسلةم ال امتداداستبعادثام مما يساثم في تحديد نوعية التحسينات لألداء بالمنشكت على 
 ABCعلى أساس النشاي  وانتهت الدراسة إلى أثمية أن تيب  المنشكت نظام التكلفة

 لمساثمته الملحوظة في تيوير أداء سلسلة التوريد. 

ركزت على أسلول محاسبة السثالت  (Romano and Formentini, 2013)دراسة  -5
م في المفتوحة كأحد أثم ممارسات إدارة التكلفة البينية لسلسلة التوريدم ألنها تساث

مية للمنشأةم بغرض تدعيم كفاءة استكشاف فرص خفض التكلفة خارج الحدود التنظي
 األداء لسلسلة التوريدم وتوصلت الدراسة إلى أن ثناك مثموعة من المحددات تساعد

ا أثمية في التعرف على الموردين األكثر استعدادا  لتفعيل أسلول السثالت المفتوحةم منه
 ترين. د المشالمشترو للموردم واستفادة المورد من العالقة التثارية للمشتروم وتركز عد
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( سعت إلى تحقي  ثدف رئيسي متمثل في محاولة استخدام ثداول 2006دراسة )رز م  -6
سهم التكلفة لتدنية تكاليف سلسلة التوريدم وتوصلت الدراسة إلى أن ثداول التكلفة ت
بية بشكل كبير في تخفيض تكلفة سلسلة التوريدم من خالل إعداد ثداول التكلفة التقري

خ ي التفصيلية بالصورة التي تساعد على توفير البيانات الالزمة لمتوثداول التكلفة 
لفة القرارات لتحقي  ث ا الهدفم مثل تكلفة البدائل المختلفة لتشكيله المنتثاتم تك

لير   المواصفاتم تكلفة البدائل المختلفة لمستويات الثودةم وتكلفة البدائل المختلفة
نه يمكن  يساعد  تيوير إعداد ثداول التكلفة التفصيلية بماتصنيع المنتج أو مكوناتهم وا 

 على زيادة حثم وثودة ودور البيانات التي يمكن أن توفرثا. 

( سعت إلى تحقي  ثدف رئيسي متمثل في كيف يمكن إدارة التكلفة 2010دراسة )رز م  -7
ة لتكلفاالبينية في عمليات التبادل خالل سلسلة التوريد؟ وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة 

ر باستخدام البينية لسلسلة التوريد تتأثر باستخدام اسلول التكلفة البينيةم كما أنها تتأث
لفة اسلول المفاةلة بين الوظيفة والسعر والثودةم وك لك باستخدام اسلول إدارة التك

ي إدارة فالمتزامنةم وأسلول التحسين المستمرم كما أن ثداول التكاليف تلعل دورا  ثاما  
 البينية لسلسلة التوريد. التكلفة 

ركزت على عدم مالئمة أدوات محاسبة التكاليف  (Schulze et al., 2012)دراسة  -8
ة لتحديد التقليدية في تحقي  اإلدارة الفعالة لسلسلة التوريدم حيه ط توثد معايير واةح
سلةم لسلوتثزئة التكاليفم مما يحول دون إمكانية مقارنة التكاليف وتبادلها بين أعةاء ا

ف بهدف تخصيص وتبادل التكالي ABCواقترحت نمو ثا  يعتمد على نظام تكاليف النشاي 
 ABCالناشئة عن عالقات التبادل داخل سلسلة التوريدم وتوصلت إلى أن استخدام نظام 
يراف أتاح إمكانية تحديد الوفورات التكاليفية الناشئة عن العالقات التشابكية بين أ

 حقي  وفورات على أيراف السلسلة. السلسلةم ويمكن من ت

ثدفت إلى عرض أثم األدوات التي تستخدم في إدارة التكلفة  (Belal, 2013)دراسة  -9
مداخل  البينية لسالسل التوريدم مثل اقتصاديات الصفقةم نظرية الوكالةم ثم انتقلت إلى

لتكلفة ااوةات إدارة التكلفة البينية ومنها المفاةلة بين الوظيفية والثودة والسعرم ومف
دارة التكلفة المتزامنةم ومحاسبة السثالت المفتوحةم واستخلصت أنها أدوات  البينيةم وا 

 سلسلة التوريد.  امتدادفاعلة في تيبي  برنامج التكلفة المستهدفة على 

سعت طستكشاف محددات تفعيل أدوات إدارة التكلفة  (De faria etal., 2013)دراسة  -10
ريدم واستنتثت أنها تتمثل في انخفاض مؤشر الربحية للمنتجم البينية بسالسل التو 
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وانخفاض مؤشر القيمة المتمثل في نسبة قيمة المكون من ثانل العميل/ تكلفة حيه 
يعد دليل على ارتفا  التكلفة مقابل القيمة المدركة من ثانل العميلم وتوصلت إلى أن 

د  لية لتعزيز الثقةم وتبادل المعلومات تفعيل إدارة التكلفة البينية يتيلل في األساس وثو 
 بين أيراف سلسلة التوريدم وتتسم بالشفافية. 

سعت طستكشاف ممارسات إدارة التكلفة البينية في  (Fayard etal., 2014)دراسة  -11
البينية  سالسل التوريدم والعوائد المنتظرة منهام وتوصلت أن أثم ممارسات إدارة التكلفة

على  مةم والتكلفة المستهدفةم والتحسين المستمرم وقياس التكلفةثي تحليل سلسلة القي
ن مم إط أن العوائد المنتظرة ABCأساس القيمةم م وقياس التكلفة على أساس النشاي 

يلل تلك الممارسات سواء بخفض التكلفة أو تعزيز المركز التنافسي لسلسلة التوريد يت
لة تمثل المتبادلةم وأن بيئة الثقة المتبادوثود  ليات تةمن شفافية المعامالتم والثقة 
 األساس لنثاح مثهودات إدارة التكلفة البينية.

استهدفت تحديد مدو مساثمة أسلول السثالت  (Alenius etal., 2015)دراسة  -12
التي ط و المفتوحة في توفير المعلومات الالزمة إلدارة عالقات التواف  فيم بين األنشية 

ت مباشرة بموردي المستوو األولم ولكن تمتد إلدارة العالقاتقتصر على العالقات ال
يد بموردي الموردين وكافة ايراف سلسلة التوريدم بهدف تخفيض التكلفة من خالله ترش

 استهالك المواردم وكفاءة أداء األنشية وتعزيز العوائد من المبيعات.

ى ابة التكاليف عل( سعت إلى تحديد األسلول األمثل في قياس ورق2006دراسة )كتلوم  -13
مستهدفة امتداد سلسلة التوريدم و لك باستخدام تحليل سلسلة القيمةم وتحديد التكاليف ال

ألنشيتها باطعتماد على القياس المرثعيم من أثل حل مشكلة تنافس المصالح بين 
 أعةاء السلسلةم وقامت بعمل دراسة حالة على أحدو شركات النسيج ومورديهام وأوصت

افر  لية مالئمة لتبادل المعلومات بين األيراف ترتكز على المصداقية بةرورة تو 
 والشفافية. 

( ثدفت إلى اختبار مثموعة من العوامل والشروي الالزمة لنثاح 2013دراسة )البتانونىم  -14
لى تحديد مثموعة مناسبة من الحوافز تشثع  أسلول محاسبة السثالت المفتوحةم وا 

هم عن عالقات المتبادلم وتوصلت إلى رغبة الشركات الموردين على المشاركة وترةي
محل الدراسة في افصاح مورديهم عن بيانات التكاليف حتى يمكن إدارتها وتخفيفها 
وتحقي  مزايا تنافسيةم وأن الموردين يرفةون بسبل التخوف من عدم سرية البياناتم 
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بين األيرافم  وأوصت بةرورة وثود نظام شفاف يسمح بتبادل المعلومات والبيانات
 ويحق  الثقة والمصداقية. 

( ثدفت الدراسة إلى إيةاح دور محاسبة السثالت المفتوحة 2017دراسة )محاري م  -15
لتعزيز المزايا  كأداة إلدارة التكلفة البينية في تدعيم عمليات اتخا  القرارات بسالسل التوريد

التكلفة  ة تعد مدخال  إلدارةالتنافسية للمنشكتم وتوصلت إلى أن محاسبة السثالت المفتوح
ةم وتعد بين الشركات األعةاء في سلسلة التوريدم وأنها تتكامل مع إدارة التكلفة البيني
تكاليف وسيلة لمراقبة األنشية الخارثية وزيادة كفاءة سلسلة التوريدم وتحق  وفر في ال

لفة البينية إدارة التكودعم للقدرات التنافسية وبناء عالقات توريد يويلة األثلم وأن تيبي  
 يتيلل وثود درثة عالية من الثقة بين األيراف. 

 : Blockchain: دراسة تناولت اطستخدامات المحاسبية لسالسل الكتل 2/2
تناولت مراثعة ما توصلت إليه تقنية  (Abeyratne and Monfared, 2016)دراسة  -16

يدم م والمنافع المحتملة من استخدامها في تنبع سالسل التور Blockchainسالسل الكتل 
مكانية تصميم  تكون ثاثزة لالستخدام في مختلف سالسل التوريدم ثم  Blockchainوا 

ت تعرةت لمتيلبات وتحديات تيوير تقنية سالسل الكتل بما يدعم مزيدا  من التيبيقا
 الفعلية لتلك التقية في قياعات تصنيعية مختلفة. 

بحثت في األشكال المختلفة لسالسل الكتلم وكيف يمكن  (O,Leary, 2019)سة درا -17
م استخدامها في مثاطت محاسبية متنوعةم مثل المراثعةم والمحاسبةم سلسلة التوريد
و أوغير من اشكال المعامالت التي تتةمن عدة أيراف مرتبية معا  من أثل أداء خدمة 

بعةها على البعضم وتناولت أشكال سالسل تقديم منتج بشكل اعتماديم حيه يعتمد 
الكتلم ومزايا وعيول كل شكل من ث ه األشكالم وتوصلت إلى أن تقنية الكتل تحق  

 شفافية المعامالتم وتحقي  الثقة في ث ه المقابالت. 
( ثدفت الدراسة على تقييم نظام الرقابة الداخلي في Al- mahasneh, 2019)دراسة  -18

م وقامت بدراسة تيبيقية على أمانة دبيم وتوصلت Blockchainظل استخدام تقنية 
إلى فاعلية الرقابة من خالل سالسل الكتل على مختلف الدوائر الحكومية متابعة الهثرة 
الوافدة م في دبي أيةا  حققت نزاثة وشفافية سالسل الكتل في فعالية المركز الدولي 

دبيم كما حققت سالسل الكتل شفافية للعلوم والتكنولوثيا في ديوان المحاسبة في حكومة 
تبادل األصول والمعلومات بين النظراءم والتوثي  اإللكتروني للسثالت والبيانات بما ساثم 
بشكل كبير في تحقي  فعالية المركز الدولي للعلومم وأوصت لةرورة التوسع في تيبي  
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لوحدات المتعاونة تلك التقنية في مختلف المثاطتم وخاصة التي تنيوي على سلسلة من ا
 في انثاز عمل أو مهمة معينة. 

ودورثا  Blockchainبحثت في تقنية سالسل الكتل  (Tijan etal., 2019)دراسةم  -19
عدةم  في تيوير إدارة األعمال اللوثستية وما يرتبي بها من تكاليف تتشابك فيها أيراف

وركزت الدراسة على اللوثستيات المرتبية بسالسل التوريدم وركزت الدراسة على 
ت المتبادلة اطتثاثات الحالية والمستقبلية طستخدام تقنية سالسل الكتل في إدارة المعامال

ستية سلسلة التوريدم وأظهرت أن تيبي  تلك التقنية في تتبع األعمال اللوثبين أيراف 
ن ميساثم في تقليل فرص التالعل والتزييف في المعامالتم ويساثم في تتبع المنتثات 

 لسلسلة. بداية مصادرثا األولى كمواد خامم كما أنها تساعد في منع السرقات على امتداد ا

( حاولت بيان مدو فاعلية تكنولوثيا سالسل الكتل كواثهة 2019 الشرقاويمدراسة ) -20
ت ثديدة للمحاسبةم تسعى لحماية النظام المحاسبي اإللكترونيم من خالل سلسلة  ليا

محاسبةم رقابيةم وتوصلت الدراسة إلى أن سالسل الكتل أدت إلى تغييرات كبيرة في بيئة ال
الحديثة  اراتهم لتشمل فهما  لمبادئ التقنياتعلى توسيع مه القدرةوأوثبت على المحاسبين 

رة وكيفية اطستفادة منها في دعم مختلف التيبيقات المحاسبيةم وأوصت الدراسة بةرو 
ي  العمل على تيبي  التقنية في القياعات التي أثبتت الدراسات السابقة ثدوو التيب

 بهام وةرورة توسيع مثاطت اطستفادة من تلك التقنية. 

ية (: ثدفت إلى معرفة أثر تقنية سالسل الكتل الرقمية على مسئول2019نخالم دراسة ) -21
لى عمراثع الحساباتم وتوصلت إلى أن تقنية سالسل الكتل الرقميةم لها تأثير إيثابي 
قعم مسئولية مراثع الحسابات سواء تثاه العميل أو المستفيد األصلي والمستفيد المتو 

أخرو لمراثع الحساباتم كةرورة التحق  من نظم حيه تةيف ث ه التقنية مسئوليات 
ت األمن والسالمة للسلسلةم وةرورة وثود المراثع على الشبكةم وةرورة اختبار ثغرا

 النظام والكشف عنها أن وثدت. 

( ثدفت إلى تحديد مشكالت المعاملة الةريبية ألنشية 2019دراسة )عقلم وحامدم  -22
ظمة اتها في مصرم وكيفية عالثها في بعض األنوعمليات تكنولوثيا البلوك تشين وتيبيق

يوفر  الةريبية األثنبيةم وتوصلت الدراسة إلى أن قانون ةرائل الدخل يتيلل تعديل بما
عديل تالصالحية للمعاملة الةريبية لتكنولوثيا البلوك تشين وتيبيقاتها في مصرم ك لك 

 ة الةريبية على الفحصقانون الةريبة على القيمة المةافةم وتدريل وتأثيل اإلدار 
 والتحاسل الةريبي في ظل تقنية سالسل الكتل. 
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 تي: بعد أن استعرض الباحه الدراسات السابقة يتةح اآل: التعليق على الدراسات السابقة

ة في تعزيز ساثمت الدراسة السابقة في إبراز الدور ال و تلعبه أدوات ادارة التكلفة البيني -1
لة القدرات التنافسية لسالسل التوريدم من خالل العمل على كشف مناي  الخفض المحتم

 للتكاليفم وتقوية العالقات بين أيراف السلسلة. 
ظام تكاليف في تلك الدراساتم ما بين ن تنوعت أدوات إدارة التكلفة البينية لسالسل التوريد -2

م وك لك VSAم وأسلول تحليل سلسلة القيمة TCم والتكلفة المستهدفة ABCالنشاي 
 وثميعها ترتكز على العالقات التشابكية بين مختلف OBAمحاسبة السثالت المفتوحة 

 ايراف السلسلة. 
لسلة بينية على امتداد ساتفقت غالبية الدراسات على أن اإلدارة السليمة للتكاليف ال -3

فيةم وعدم التوريدم يتيلل توافر  لية تةمن استمرارية التعاونم والثقة المتبادلةم والشفا
 التزييف في المعامالت بين مختلف األيراف. 

ة كتقنية حديث Blockchainبعض من ث ه الدراسات تناولت تقنية سالسل الكتل الرقمية  -4
 في بعض المثاطت المحاسبية. 

مية في م ما يميز الدراسة الحالية أنها ترتكن إلى استخدام تقنية سالسل الكتل الرقوأث -5
لسلسلةم تنبع سالسل التوريدم وبيان أثر  لك على تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية با

 مع بيان أثر  لك على تعزيز القدرة التنافسية لسلسلة التوريد.

 األثداف(.  -األنوا -لمكوناتا–)المفهوم Blockchain: سالسل الكتل /3
 : Blockchain: مفهوم سالسل الكتل 3/1

 Satoshi Nakamotoألول مرة كان على يد  Blockchainعلى الرغم من أن استخدام تقنية 
                 BitCoinم عندما استخدامها لتبادل التشفير في العملة الرقمية 2008عام 

(Sammali etal., 2017) م إط أنه ليس ثناك تعريف واحد متف  عليه عالميا  حول تقنية
Blockchain م فقد وصفها(Pradhan, 2018)  موز  يسثل  رقميبأنها دفتر حسابات

ركين المعامالت بشكل مشفر في شكل كتلم ويتم  لك بعد أن يتم الترخيص بالمعامالت بين المشا
لة لة المصرح بها تةاف إلى  خر كتلة في سلسال ين ييل  عليهم ُعقدم كل كتلة تشمل المعام

الكتلم ثم يصبح األمر بعد  لك منشور على كل نقية من نقاي الشبكة. وتستييع مشاثدة 
 المعامالت وط تستييع ح فها أو تغييرثا. 
بأنها نظام يتيح لمثموعة من الحواسيل  Blockchain أيةا  عرف البعض سالسل الكتل

المتصلة أنشاء سثل دفتري مركزي للتحق  من البيانات والمعامالتم والمصادقة عليها وحفظها 
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حول العالمم  (Nods)في سلسلة يويلة من البيانات المشفرة على الماليين من النقاي تسمى العقد 
م بحيه تملك كل نقية أو ثهاز حاسل أو تسمح أليراف كثيرة بإدخال المعلومات والتأكد منها

ثهة في السلسلة نفس النسخة من ث ه البيانات والمعلوماتم وفي كل مرة يتم فيها إةافة عقود 
واتفاقيات للسلسلة يتم التأكد والتحق  من صحتها قبل اةافتها وفقا  آللية اإلثما  المتبعة في 

Blockchainرم و من ط يمكن التالعل به أو التعديل م بحيه يتكون في النهاية سثل علني مشف
 .(Pradhan, 2018)عليه 

ة بأنها سثالت مةادة لالخترا م تتكون من قاعدة بيانات موزع Blockchainوعرف البعض الا 
لة على تمتاز بالقدرة على إدارة قائمة متزايدة استمرار من السثالت المسماة كتل تحتوو كل كت
مستخدمين اليابع الزمنىم مع رابي كتلة سابقةم بحيه تشكل ث ه السلسلة إتاحة البيانات لثميع ال

يه ون القدرة على تعديل تلك الكتلم وفي كل مرة يتم الدخول وتحدمع الحفاظ على أمانهام د
ر قابل التشفيرم ليصبح غي المعلومات فإن ث ا التغيير يتم تسثيله  ومصادقته تم غلقه عن يري 

المعلومات  للتعديل مرة أخروم وفي المرة القادمة التي يرغل شخص ما في أثراء تغيير فإنه يتم حفظ
لمتكررة ا( أن ث ه العملية 2018مرتبية بالكتلة السابقة )شهال والدمرداشم  في كتلة ثديدة تكون

تمت  تربي أولى نسخ المعلومات بالنسخة األخيرةم ل لك يمكن ألو يرف رؤية كل التغيرات التي
 .لكنه ط يستييع أن يسثل معاملته أو مساثمته أو يعدل عليها إط النسخة األخيرة فقي

  :Blockchain: كيف تعمل تقنية 3/2

على  لية تسثيل البيانات في أرشيف متسلسلم وفيه  Blockchain تعتمد سالسل الكتل
م تلك يتم تشفير البياناتم بما يمنع امكانية إحداه أو تالعل أو تعبير في المدخالت األصلية

 تمالبيانات المشفرة يمكن الوصول إليها ومشاركتها من قبل أو يرف لديه مشفرة الدخولم وي
مرة  تثميع المعامالت وتحديثها على فترات زمنية قصيرة )دقائ (م بما ينشأ شيئا   خر في كل

 .(Joanna, 2017)يحده فيها التحديه 
مشاركين في وا  ا ما أراد يرفا  ما إةافة معاملة ثديدة لشبكة المعامالتم يقوم ثميع ال 

ثم تترك  الشبكة بالتحقي  من صحة تلك المعاملةم دون الحاثة إلى سلية مركزية للتصريح لهمم
 ,Hitesh)الفرصة لغالبية للمشاركين في الشبكة على منح الصالحية للمعاملة واةافتها للكتل 

2017; Al- mahasnah, 2019)(  لية عمل تقنية 1ل رقم )م ويوةح الشكBlockchain 
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 Blockchain(  لية عمل 1شكل رقم )
 (.2019)المصدر مع تصرف:  بن عامرم وتحسينم 

 : Blockchain : خصائص ومميزات تقنية سالسل الكتل3/3
ختلف محل أنظار األفراد والشركات في م Blockchainثناك عدد من المميزات التي ثعلت         

 القياعاتم ومن ث ه الميزات ما يلى: 
تتحكم * ط مركزية الشبكة: على عكس الشبكات التقليدية التي تتيلل وثود سلية مركزية تسمح و 
ةم ففي في إثراء العمليةم ط تحتاج تقنية سالسل الكتل إلى يرف ثاله وسيي بين أيراف المعامل

نه وفقا  المستخدمون فيها إةافة بيانات أو تعامالت إلى ث ه السلسلة يتم التحق  م كل مرة يرغل
م بحيه (Nodx)قبل أن يتم توزيعها على ثميع العقد  Blockchainإلثما  المشاركين في 

ةافتهام وب  لك لم تحتفظ كل نقية بنسخة من السلسلة التي تتةمن الكتل التي تم التحق  منها وا 
يحافظ  لوثود يرف ثاله إلتمام العملية أو التحق  منهام فنظام اإلثما  المتبع تعد ثناك حاثة

 (Lin and Liao, 2017)على تناس  البيانات في الشبكة الموزعة 
دفتر  المعاملة التي تسثل في Blockchain* عدم القابلية للتغيير أو التعديل: يبقا  لتنقية 

لتقنية يصعل هام و لك ألن نظام التشفير ال و تقوم علية ااألستا  الموز م ط يمكن تغييرثا أو ح ف
تعديلهم وفي حالة أدخال بيانات غير صحيحة من ثانل أو يرف على السلسلة يمكن اكتشاف 

ها في ط يتم قبول وبالتاليالكتل التي تحتوو على معامالت غير صالحة أو تتةمن تالعل فورا م 
 (Singh et al., 2018)الشبكة 

ميع ثعلى  اطيال * الشفافية: تتميز سالسل الكتل بالشفافيةم فيمكن لكل مستخدم على الشبكة 
هام بالبيانات والمعامالت بتفاصيلها وتحديثهام وث ا يثعل منها قاعدة بيانات يمكن الوثو  

 (Lin and Liao, 2017)واطعتماد عليها 
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 عن الهوية الحقيقة للمستخدمم فلكلعدم الكشف  Blockchainالهوية: من أثم خصائص  إخفاء
املون مشارك عنوان يتم إنشاؤهم ويستخدمه للتعامل مع الشبكةم وإلنشاء العنوان يستخدم المتع
فيه  نوعين من المفاتيحم األول المفتاح الشخصي ال و يسمح للمشاركين بإثراء معامالت ويوثد

لمفتاح لعمومى عبارة عن كود مربوي باالتفاصيل عن الهوية الحقيقية للشخصم والثاني المفتاح ا
 .(Zheng et al., 2017)الشخصي يظهر أمام الثميع باسم مستعار أو لقل 

 بالسرعة Blockchain*الكفاءة والسرعة: تتسم التعامالت التي تحده على سالسل الكتل 
 Blockchainآلليات  التقنيوالكفاءةم مما يوفر الوقت والثهدم وما زالت عمليات التيوير 

 مستمرة بما يساثم في سرعة أعلى لتنفي  المعامالت. 
يثل أن تأخ  بصمة  Blockchain معاملة تحده على سالسل الكتل أي*الوقت الحقيقي: 

ليات الدفع الوقتم وثو الوقت الحقيقي ال و تمت فيه المعاملةم فالفواتير والمستندات والعقود وعم
 ,.Blockchain (Bansal etalتسثيل تلقائيا  في نفس الوقت في دفتر األستا  الموز  في 

حده سثيلم مثلما يم وتعتمد ث ه الخاصية على برامج حاسوبية محددة ألتمته عمليات الت(2018
لك لكل فور إثراء المعامالت يتم تحديثها في الوقت الحقيقي في دفتر اطستا  الموز م ويتيح  

م وتعمل ث ه الخاصية (Sarkar, 2018)مشارك أن يحتفظ بسثالته الخاصة به حتى اللحظة 
 على الحد من األخياءم والغش.

 :Blockchain: أنوا  سالسل الكتل 3/4 
 لنوعان رئيسيان ثما:  Blockchainسالسل الكتل يكن تصنيف 

قا  م يتم فيها بناء سالسل الكتل وف Blockchain Public: سالسل الكتل العامة النو  األول
ثراء تعديالت عليهم يالما أنه يملك  لشفرة البرنامج مفتوح المصدرم يمكن ألو شخص استخدامه وا 

ية فهي غير مركزيةم بمعنى أن تلك السلسلة تسمح بإثراء معامالت مرئ وبالتاليالخاصة بهم 
 م وقدرة على توليد المعامالت لثميع المشاركين. علنيبشكل 
موفيها يكون ثميع المشاركين  Blockchain Prirate: سالسل الكتل الخاصة الثانيالنو  

هم لالمحدد سلفا م والمصرح ط يستييع أو شخص بخالف العدد  وبالتاليمعروفين وموثو  بهمم 
ةافتها للكتلم  ها من قبل فهي شبكة مركزيةم أو أن الُعقد المصد  علي وبالتاليبإتمام معامالت وا 

تصد   سالسل الكتلم والتي تم اختبارثا مسبقا  من قبل سلية مركزية للسلسلة ثي التي يمكن أن
تمامهام ويمتاز ث ا النو  من سالسل الكتل   تيسير وبساية عملية التحق معلي الصفقات وا 

 .(Dai and Yasarhelyi, 2017)ثثوم على بيانات الكتل  أيوالسرعة وتثنل 
 :  Smart contractsوتفعيل العقود ال كية  Blockchain: سالسل الكتل 3/5
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متعاملةم يقصد بالعقود ال كيةم عملية تشفير العقود التقليدية التي تبرم بين مختلف األيراف ال
السل الكتل سوتحويلها إلى عقود  كية  اتية التنفي م و لك بتشفير إثزاء تلك العقود وتحميلها إلى 

Blockchainم نفادثا الت أوم ما ينتج عنه عقدا   كيا  ط مركزيا  ط يعتمد على ثهة في حفظ السث
 Hossien)متى استوفت ما أتف  عليه مسبقا   تلقائيويتم تنفي  الشروي المتعاقد عليها بشكل 

and Nicolette, 2017). 
دم عوبه ا الشكل ويتلك اآللية تعمل العقود ال كية المتةمنة في سالسل الكتل على الحد من 

متةمنة في م وتنفي  البنودم والتعليمات الاليقين المرتبي بشروي العقدم واتمته إثراءات الشركات
والهيئات  بدط  من اطعتماد على النصوص القانونية التي تفسرثا المحاكم  لي تلقائيالعقد بشكل 
 (Andres and Chris, 2015; Al- mahasneh, 2019)ثهة قانونية أخرو  أيالمنظمة أو 

وف سوصوط  إلى العقود ال كية وط شك أن ث ا التيور الهائل في تقنية سالسل الكتلم 
ايا ينعكس على كافة المثاطت سواء اقتصادية أو سياسية أو غيرثا؛ ألن ث ه العقود تحق  مز 

 (Al- Mahasneh, 2019)عديدة منها: 
عقد المحددةم ألن برمثة العقود ووةعها من ثوانل ال أيتثنل التأخير أو الفشل في تنفي   -

والتخلص  متلقائييةم يعمل على التحق  من بنود العقد وتنفي ثا بشكل على بنية افتراةية غير مركز 
 (Tiffamy, 2011)من األنشية غير الةرورية المتةمنة في العقد 

 وفر العقود ال كية الحماية الكاملة للمقترةين من أو احتيال من قبل أو مدينم خصوصا  فيمات -
إلى  يتعل  بتقييم الةماناتم وعدم تكرار استخدامها ألكثر من مقرضم وك لك تؤدو تلك العقود

 (Yermack, 2016)خفض التكاليف الموثهة لوكاطت التصنيف اطئتمانى 
عد سالسل الكتل على مراقبة شفافية المعامالتم وسالمة البياناتم وتسا تحق  العقود ال كية -

 Helen and)تلك البياناتم ما يوفر ةمانا  قويا  لألمان والثقة تثاه األيراف األخرو للتعاقد 

Maria, 2017) 
اء ثويتهم اثناء والعقود ال كية أليراف المعامالت إمكانية إخف Blockchainتحق  تقنية  -

السل إلى المعلومات التنظيمية على س الفوريدات مع بعةهم البعضم واطكتفاء بالوصول التعاق
 (Helen and Marla, 2017)بما يةمن ثدية المعامالت  Blockchainالكتل 

 رونة العقود ال كية على سالسل الكتلم بمعنى إمكانية تيوير وتغيير العقود بمرور الوقت متىم -
صالحية ويستييع الثميع إمكانية الوصول إلى تلك التعديالت ومنحها الاستوفت الشروي المحددةم 

م من ايراف السلسلةم وفي الوقت نفسه تتاح لكل مشارك امكانية امتالك نسخة من اطتفاقية
 .(Rui, 2017)ويحده  لك حتى لو كانت تلك التغيرات مستمرة 

 في المحاسبة:  Blockchain: انعكاسات تكنولوثيا 3/6
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ية تساءل العديد من المهتمين بمهنة المحاسبة عن الخير المحتمل من اطنتشار الواسع لتقن
سيصبح  Blockchainم وال و يهدد عمل المحاسبينم وما إ ا كان Blockchainسالسل الكتل 

 في نهاية المياف بديال  عن المحاسبين والمراثعينم بمعنى أنه سوف يقةى على تلك المهن
ل م إط أن الرد على ث ا التساؤل تةمن أن دور المحاس Sydney, 2018)؛  2019م الشرقاوي)

فسير تلن يتم القةاء عليهم بل سيتغير ث ا الدور فقيم فال يزال دور المحاسل ميلول في مثال 
على  Blockchain المعلوماتم وتصنيفها بشكل صحيح قبل إدخالها في معامالت سلسلة الكتل

بما يساثم  Blockchainع على عاتقهم مهمة فهم مبادئ ووظائف الا أعمال عمالئهام كما يق
 (Andrew, 2019)في خدمة عمالئهم واطحتفاظ بقدراتهم التنافسية 

لكتل حاله في ث ه الصدد أن ننكر الدور الفعال ال و يمكن أن تلعبه سالسل ا بأيوط نستييع 
Blockchain ص ام سواء كان عمليات مراثعة وفحفي دعم التيبيقات المحاسبية بمختلف اشكاله

 أو عمليات إدارة استراتيثية للتكلفة أو تقييم أداءم وغيرثا من المثاطت. 
ها ويرو البعض أن ثناك العديد من المزايا التي سوف تتحق  لمهنة المحاسبة وتيبيقات

 :Blockchainالمتخلفةم نتيثة تيور تقنيات سالسل الكتل 
(Rose, 2018; Alan, 2016; Nicolai, 2017, Chris etal., 2017; Amy, 2018; 

Robert and Moznosti, 2017) 
ستبدال ا* دعم النزاثة والشفافية لكل المعنيين بالمعامالت وأصحال المصالحم ويحده  لك نتيثة 

واحدم وفي  يريقة المحاسبة وفقا  للقيد المزدوج باطحتفاظ بالمعلومات على البند الواحد في دفتر
مع لى ثوقت واحد في مواقع متعددة على أثهزة حاسبات متعددةم بتواريخ محددةم دون الحاثة إ

 ت. متةمنه سثال  ميابقا  للمعامال Blockchainسثالت مختلف اإلداراتم وتصبح سالسل الكتل 
ستتولى تقييد  Blockchain* الحد من ممارسات إدارية الربحيةم نظرا  ألن سالسل الكتل 

عل المعامالت في الوقت الفعلي لحدوثهام فه ا من شأنه التقليل من عمليات التحليلم والتال
لى ب ل لمحاسبي في األرباح المعلن عنهام فال يحتاج المحللون الماليون المهتمون بالمنشكت إا

م الممارسات المزيد من الثهد لتقدير القيمة العادلة لألسهم واألصولم وط يستييع المديرون استخدا
 التي من شأنها تغيير رقم  الربح.
ةم ض تكاليف عمليات المحاسبية والمراثعإلى تخفي Blockchain * يؤدو استخدام سالسل الكتل

بةم كما يتوقع طحتواء سلسلة الكتل على كافة البيانات والمعلومات الالزمة لعمليات المحاسبة والرقا
الفهم أيةا  خفض تكاليف الخةو  للةرائلم وما يتبعه من إقرارات وعموطت لمكاتل المحاسبة وخ

 ية تقنية عبر سالسل الكتل. إلمكانية تحقي  فرض الةريبةم من خالل عمل
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لكتل * توفير خاصية التوقيت في المعامالت والبيانات المحاسبيةم حيه يؤدو استخدام سالسل ا
ة مرئى كوسيي للتبادل إلى نشر ثميع المعامالت تلقائيا م وسيكون دفتر األستا  بالكامل للشرك

أو  مهتمة بالمنشأةم ويستييعبشكل فورو لكل عميل أو دائم أو مساثمم وغيرثم من األيراف ال
اصر منهم من خالل تتبع معامالت المنشأةم إعداد ما يحتاج إليه سواء بيانات الربحية أو عن

 (Yermack, 2016)م مما يزيد من ثقة ث ه األيراف في سالمة بيانات المنشأة الماليالمركز 
تةمن من تتقنية الحديثة وما * زيادة كفاءة المحاسبة والمحاسبينم يساعد التعامل مع اآلليات ال

 أثهزة وتيبيقات على زيادة كفاءة مهنة المحاسبةم وعلى قدرة المحاسبين على التعامل مع
ه تفاعلها للمحاسبة وكيفي والمستقبلي الحاليالبرمثيات الحديثةم وث ا كله ينعكس على سير العمل 

األيراف  مع تواصل اإلبالغ لكافةم   Blockchainمع العمالءم والثمع بين التعليم األلى وتقنية 
 (Amy, 2018) ات الصلة في نفس الوقت 

 في تتبع سلسلة التوريد:  Blockchainاستخدام تقنية سالسل الكتل  /4
 : ماثية سلسلة التوريد وأثدافها: 4/1

ائها في نتيثة انفتاح األسوا  واتساعها وزيادة حدة المنافسةم أصبح نثاح المنشأة واستمرار بق
رغبات  السو  مرتبي بمدو قدرتها على إحداه تغيرات في عملياتها اطنتاثية ومنتثاتها لمقابلة

ابة ثالعمالءم والتركيز على عناصر القدرة التنافسيةم من ثودة المنتثاتم والمرونةم واطست
ة السريعةم وخفض التكلفة ألدنى حد ممكنم ووثدت المنشأة أن ثهود تحسين أنشيتها الداخلي

ن الحدود غير كافي لمواثهة الةغوي التنافسية المحيية بهام وكان عليها النظر إلى ما ثو أبعد م
ية بالداخليةم لتشمل تلك النظرة األيراف الخارثية من موردين وعمالء وكافة األيراف المرت

  Supply chainبالمنشأة والمعروفة بسلسلة التوريد 
سلسلة التوريد بأنها تعاون بين شبكة من المنظمات من خالل  Chan and Felixولقد عرف 

لمنظمات اطرتباي بين األنشية قبل اطنتاج وبعدهم في شكل حلقات متصلةم بمعنى أنها شبكة من ا
حديه  حددةم وبالتالي يعد الحديه عن سلسلة التوريدالمشتركة التي تعمل معا  لتحقي  أثداف م

ل قدر ممكن عن كيان واحد يتميز بالمرونةم وسرعة اطستثابة ليلبات العمالءم وتدنية التكاليف ألق
اج بكميات مقارنة بالمنشكت المتكاملة رأسيا م والتي تعتمد على وفورات الحثم المتولدة من اإلنت

ء في ةوء قصر دورة حياة المنتثاتم وتغيرات تفةيالت العمال كبيرةم وال و قد يصعل تعريفه
(Fayard etal.,2014)  ؛ 2006وبالتالي يمكن تحديد أثداف سلسلة التوريد فيما يلى: )الثنديم

  ;Cuganesam, 2006)2006؛ رز م2010رز م 
  .دعم المزايا التنافسية سواء على المستوو المحلى أو الدولي 
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 ياثات ورغبات العمالءم وأنشية سلسلة التوريد. تحقي  الربي بين احت 
 ستوو توفير المنتثات أو الخدمات المناسبة في الوقت المناسلم وبالسعر المناسلم وبم

 عال من الثودة. 

 تم تخفيض التكاليف على يول سلسلة التوريدم من خالل اإلدارة الكفء له ه التحالفا
 وتحسين العالقات بين أعةاء السلسلة. 

 كلة تةارل المصالح بين أعةاء سلسلة التوريد. حل مش 

  م تدف  المواد األولية عبر سلسلة التوريد لةمان وصولها في الوقت المناسلإدارة
 .وبالتكلفة المناسبة

  Supply chain management : إدارة سالسل التوريد4/2

عبر  وفقا  لدراسة المعهد األمريكي للمحاسبين اإلداريينم أصبحت إدارة سلسلة التوريد
ي زيادة الحدود التنظيمية ثي الفكرة األكثر أثمية لمواثهة تحديات المنافسةم بسبل مساثمتها ف

سلبيا   من خالل تدنية التأثير السلبى لنقاي األختنا م والتي تؤثر Throughputعائد العمليات 
تثاتم على انسيابية وتدف  العملياتم وتستهدف إدارة السلسلة تسريع معدل التدف  لكل من المن
مرورا   والمعلوماتم بين أعةاء سلسلة التوريدم بداية من الحصول على المواد الخام والمكوناتم

ي  مزايا حقبعمليات التصنيع وانتهاءا  بنقية اطستهالك من ثانل العميل النهائىم مما يساثم في ت
لم ؛ ثال 2015تنافسية للسلسلة ككل يصعل تحقيقها من ثانل أو منشأة بمفردثا )عبد اللييفم 

 (IMA,2008؛ 2013؛ الهلباوو والنشارم 2013
دفقات في يعتبر تحديد اتثاثات الت :: حركة التدفقات المختلفة في سلسلة التوريد4/3

دارة السلسلة التوريد من العوامل الهامة والمؤثرة على د سلسلةم رثة التعاون والتنسي  وا 
ت التدفقات في ث ه السلسلة على تدف  الموادم وتدف  التكاليفم وتدف  معلوما وتنيوي

( حركة 2التصميمم وتدف  اليللم باإلةافة إلى تدف  المدفوعات النقديةم ويوةح الشكل رقم )
 Moncezka etal., 2002)التدفقات المختلفة في سلسلة التوريد 
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( حركة التدفقات المختلفة بين أعةاء سلسلة التوريد2شكل رقم )  

 (Moncezka etal., 2002)المصدر: 
 ,.Fayard etal  2006)الثندوم ( تتكون حركة التدفقات مما يلى: 2وكما يظهر الشكل رقم )

2014; Moncezka etal., 2002)  
ة تدف  معلومات التصميمم انيالقا  من رغبات وتفةيالت العمالءم واعتبارات اإلدار  -1

تتدف   اطستراتيثية للتكلفةم يشترك كل من الموردين والعمالء في تصميم المنتثاتم حيه
 الءمعلومات التصميم في اتثاثين من العمالء والموردينم وبالعكس من الموردين والعم

 ت العمالء. تزداد قدرات أيراف السلسلة في تلبية يلبا وبالتاليسيةم مرورا  بالمنشأة الرئي
م تدف  معلومات اليللم وثي معلومات اليلل على المنتج النهائى من العمالءم وتساث -2

لتوريدم تلك النوعية من المعلومات في تحديد مستويات اإلنتاجم و لك منعا  ألو نقص في ا
 أو أي تراكم في المخزون. 

د ومات التكاليفم وثي تمثل تثميع لعناصر التكاليف المرتبية بحركة المواتدف  معل -3
لرئيسية ومكونات المنتثات من الموردينم وصوط  للمستهلك النهائى مع مرورثا بالمنشأة ا

ن مالمصنعةم و لك بهدف تحديد ثياكل تكاليف المنتثاتم وط شك أن توافر ث ا النو  
    الخفض المحتملة للتكاليف على امتداد السلسلة.المعلومات يساثم في تحديد مناي

دين مرورا  تدف  المدفوعات النقديةم وتمثل اتثاه المدفوعات النقدية من العمالء إلى المور  -4
 بالمنشأة الرئيسية المصنعةم وثي عبارة عن مدفوعات المواد األوليةم والمكوناتم

 وعمليات التثميعم والتصنيعم والخدمات الداعمة. 

تدف  المواد والمكونات والمنتثاتم وتشمل تدف  المواد األولية والمكونات وك لك المنتثات  -5
من الموردين باتثاه المصنعين وصوط  للعمالء النهائيينم وتستهدف إدارة سلسلة التوريد 
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تحسين انسيابية  لك التدف  بما ينعكس إيثابيا  على تخفيض مستويات المخزونم 
 لتسليمم ومنه خفض التكاليف. اطلتزام بمواعيد ا

هدا  كبيرا  في وبالنظر إلى ث ه التدفقات المعلوماتية نثد أن إدارة سلسلة التوريد إنما تتيلل ث
ل نو  من سبيل الوصول إلى خفض تكلفة المنتج النهائيم يتمثل ث ا الثهد في إدارة معلومات ك

ي فةم وتحديد مساثمة كل عةو أنوا  التدفقاتم ودعم عالقات التعاون بين أعةاء السلسل
 ثهود خفض التكلفةم للوصول إلى التكلفة المستهدفة ودعم المزايا التنافسية.

ريدم إن دراسة العالقة بين الوحدات اطقتصادية المختلفة التي تشكل عناصر سلسلة التو 
التحديات ثو  ث هيعتبر تحديا  ثديدا  للمحاسبة اإلدارية وأدوات إدارة التكلفة اطستراتيثيةم وأثم 

إلى  تنسي  األنشية وتحديد أفةلها للوحدات التي تشترك في إنتاج المنتج في مثموعها للوصول
 .(Boute, 2015)التكلفة المستهدفة 

وفي ث ا الصدد أشار عدد من الباحثين إلى عدد من األسس التي يمكن أن تساعد في 
 ;2010Kim, 2007ا: )رز مالوقوف على كيف تدار سلسلة التوريد بشكل أفةلم منه

Kajuter and Kulmala, 2005, Chan and Chan, 2004)  
ول يمكن للمنشأة أن تيب  إدارة سلسلة التوريد بكفاءة من خالل وثود قسم مستقل مسئ -1

ميم عن أنشية السلسلةم وأن يكون موقع ث ا القسم واةحا  ومتقدما  في الهيكل التنظي
ن تحدد مسئوليته وعالقته باأل لتعديل قسام األخروم بالشكل ال و يسمح له بالرقابة واوا 

 وتكامل األنشيةم خالل دورة سلسلة التوريد.
 ات  Contractsيمكن تحقي  التكامل بين أعةاء سلسلة التوريد من خالل عقود  -2

لعميل اكميات مرنة مع ثزاء سريع عند التنفي م حيه تؤدو تلك العقود إلى إمكانية قيام 
التي  بكر بحدود الكمية الميلوبةم ويحتاج المورد فقي إلى إنهاء اليلبيةبتقديم يلل م

ميل كمية تكون في حدود اطلتزامم وا  ا كان اليلل الفعلي أقل من اليلل المتوقع ييلل الع
 أقل وتلك المرونة تساعد على خفض تكلفة المخزونم أو أن العقود المبرمة لها دور

 ريد. كبير في تحسين كفاءة سلسلة التو 
ين بتؤثر عنا  المعرفة ونو  اطستراتيثية على سلسلة التوريدم وأن التفاوت النسبي  -3

وم اطستراتيثيةم وعناصر المعرفة يعد السبل الرئيسي لتفو  سلسلة التوريد على أخر 
 حيه تختلف عناصر المعرفة باختالف اطستراتيثية. 
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نثاح سلسلة التوريد عن ير  ح -4 سن اختيار اعةاء سلسلة يمكن تحقي  التكامل وا 
 التوريدم والبحه عن أفةل الير  المتاحة لخفض التكاليف خالل أنشية السلسلةم مع

 وةع حوافز تشثيعية للموردين في حالة خفض أسعار مبيعاتها للمنظمة. 

على أن نثاح المنظمة في تحقي  مركزا  تنافسيا  قويا  في عصر  (Kim, 2006)أكد  -5
سلة اطنترنت يعتمد بشكل كبير على مدو قوة اطرتباي واألداء المشترك بين أعةاء سل

 التوريدم مع ةرورة أن يتبنى مديرو الشركات ث ه الرؤية. 

نثاح ثهودثا متى أدرك -6 ت المنشأة يمكن تحقي  التكامل بين أعةاء سلسلة التوريد وا 
م وأن المرتبية بالسلسلة أن تحسين الكفاءة الداخلية لكل منها على حدة لم يعد كافيا  
أن ث ا  األمر يتيلل تفعيل أدوات إدارة التكلفة اطستراتيثية على يول السلسلةم وط شك

عود ييتيلل توحيد الثهود المشتركة لتخفيض التكلفة ودعم المركز التنافسيم وبالتالي 
 .(Holweg and Helo, 2014)على كل أيراف السلسلة  النفع

ن ومما سب  يستخلص الباحه أن نثاح سلسلة التوريد التصنيعية بشكل أساسي يعتمد على أمري
 ثما: 

 : وثود  لية تةمن قيادة كافة أيراف السلسلة وتوثيه ثهودثم نحو ثدف خفض التكلفةاألول
ن يتميز ث ه األ  الوقت الحقيقيم  لية بالشفافيةم وسرعة التنفي م والعمل فيودعم المزايا التنافسيةم وا 

 وةمان عدم التالعل وغيرثا من دعائم النثاح. 
األساليل  : وثود أساليل مالئمة إلدارة التكاليف البينية على امتداد السلسلةم وتكون ث هلثانيا

 متناغمة مع اآللية المستخدمة في قيادة وتتبع سلسلة التوريد. 
ويرو الباحه أنه في سبيل تحقي  الميلل أوط  باإلمكان استخدام تقنية سالسل الكتل 

Blockchain رم في تتبع سلسلة التوريدم من خالل استخدام مسثل البيانات غير القابل للتغي
 والقادر على التخزين المؤرخم وال و يةمن الشفافية والتتبع داخل السلسلة. 

اغم مع تقنية حقيقه من خالل تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية التي تتنأما الميلل ثانيا  يمكن ت
 وث ا ما سيتم تناوله في الصفحات التالية.  Blockchainالا 
 : استخدام تقنية سالسل الكتل في تتبع سلسلة التوريد: 4/4

تحديا  رئيسا م حيه ط تملك معظم الشركات سوو القليل  SCتمثل رؤية سلسلة التوريد 
عن مكونات ث ه السلسلةم إط أن البحه نحو نم ثة ث ه السلسلة سيساثم في ثدية تدف  المواد 
والسلع المصنعةم والمعلومات وغيرثام بما يساعد في دعم أنشية اطستدامة لكل أيراف السلسلةم 
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إلى شفافية سالسل التوريد بشكل يوعي متى رغبت في  ولحسن الحظ أن ظروف المنافسةم أدت
 اطستمرار والبقاء. 

سلة ولقد أشار البعض إلى أن اليريقة األقصر لتحسين فعالية المنشأةم وتحسين أداء سل
بين  التوريد وفتح السثالتم إنما يتحق  من خالل الروابي المثبتة على تكنولوثيا المعلومات

لسلةم بدوره إلى خفض التكاليفم وحل نقاي اطختالف بين شركاء الس شركاء السلسلةم ال و يؤدو
 (Echeverria, 2001)وفتح أسوا  ثديدة 

على تحسين قةايا الشفافية  Blockchainوعلى  لك من المحتمل أن تعمل تقنية 
لتغييرم والتتبع داخل سلسلة التوريد التصنيعيةم من خالل استخدام مسثل البيانات غير القابل ل

مكانية وصول المستخدم المتحكم بهم عالوة على نظام توزيع ط  واستخدام التخزين الموز م وا 
دارتها  Blockchainمركزي يستخدم تقنيات  لثمع معلومات المنتج الرئيسية وتخزينها وا 

(Zheng and Xue, 2019) 
رة باعتبارثا اساس لدفتر الحسابات الموز  توفر منصة مبتك Blockchainأن تكنولوثيا 

م آللية ثديدة للمعامالت تتسمم بالشفافية والالمركزيةم في الصناعات واألعمال التثارية
مكانية التعقل في  والخصائص المتةمنة في ث ه التكنولوثيا تعزز الثقة من خالل الشفافية وا 

حول ث ه  -ماليةم وعلى الرغم من الشكوك األولية التيمعاملة للبيانات والسلعم والموارد ال
ولوثيام التكنولوثيام فقد بحثت الحكومات والشركات الكبرو مؤخرا  في اعتماد وتحسين ث ه التكن

طت فقد بحثت الحكومات والشركات الكبرو مؤخرا  في اعتماد وتحسين ث ه التكنولوثيا في مثا
لى التصميم بيقات المالية واطثتماعية والقانونيةم وصوط  إمختلفة من التيبيقاتم بدءا  من التي
 والتصنيعم وشبكات سالسل التوريد. 

 : واقع تيبي  تقنية سالسل الكتل في تتبع سلسلة التوريد: 4/4/1
ليها من الحاطت الفعلية لتيبي  تقنية سالسل الكتل في إدارة سالسل التوريدم والتي تحصل ع

 الباحه ما يلى: 
 الترددات)تحديد  RFIDمع تقنية  Blockchainالصين تستخدم تقنية سالسل الكتل * في 

لشفافيةم االراديوية( في بناء سلسلة توريد األغ ية الزراعيةم وقد حققت نثاحا  كبيرا  في مثال 
وخفض التكلفة على يول السلسلةم وثودة عملية اتخا  القراراتم وتحقي  اطستدامة

 (Dickinson,   2018) 
في سلسلة التوريد بالشراكة  Blockchainقامت بتفعيل الرافعة المالية لسلسلة  IBM* شركة 
)القياس ال اتي الالمركزي من النظير إلى  ADEPTاعتمادا  على تقنية   Samsungمع شركة 

لبناء شبكة موزعة من األثهزة أو انترنت األشياء  Blockchainالنظير(م وال و يستخدم عناصر 
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)مشاركة  Bit Torrentفي النظام األساسي  تبروتوكوطثاله  ADEPTالالمركزيم يستخدم 
)للرسائل من نظير إلى نظير(م وقد  Telehash)للعقود ال كية(م و  Ethereumالملفات(م و 

لمعامالتم كما أنها حققت رةا العمالء حققت السلسلة توفير كبير في الوقت والثهدم وتكاليف ا
 .((O,Leary, 2019بشكل كبير ثدا  

 مBlockchainالفنية يورت نظام إلدارة سلسلة التوريد يعتمد على تقنية  Ship chain*شركة 
راحل لمتابعة نشايها في الخدمات اللوثستية البحريةم لتتبع البةائع من لحظة تصنيعها حتى م

لى عها إلى الوثهة النهائية )العميل(م شملت السلسلة كافة األيراف مغادرتها المصنع ووصول
لى امتداد رحلة المنتثات ث ه من المواد الخام حتى المستهلك النهائىم وفي دراسة أثريت ع
لى الشركة حول مدو نثاح ث ه السلسلةم أشادت كافة األيراف بأن سلسلة التوريد المعتمدة ع

 ركة المعلوماتم وخفةت تكاليف األنشية والمعامالتم ودعمتتقنية سالسل الكتلم سهلت مشا
 (.Tijan etal., 2019الثقة في تعامالت األيراف المختلفة في السلسلة )

 : الهيكل البنائي طستخدام سالسل الكتل في تنبع سلسلة التوريد: 4/4/2
عية في تتبع سالسل التوريد التصني Blockchainطستخدام سالسل الكتل  البنائييوةح الهيكل 

Manufacturing (MSC) Supply chain م محتويات السلسلة و لية ترتيل وتنظيم ث ه
 المحتوياتم وتصور عام لكيفية عمل ث ه السلسلة. 

 لثمع المفاتيح Blockchainحيه يتكون التيبي  المقترح من نظام توزيع ط مركزي يستخدم 
دارتهام ومعل بادل ومات لكل منتج/ مادة خام يوال دورة حياتهم وب لك ننشئ سثل توتخزينها وا 

  من لكل منتج إلى ثانل معلومات المنتج المحددة. 
علة على عندما يتحرك المنتج/ المادة خالل دورة حياته فإنه يمتلكه مثموعة من الثهات الفا

زئةم أو لةم تثار التثسبيل المثالم الموردينم المنتثينم المصنعينم الموزعينم تثارة الثم
دخولهم  المستهلك النهائيم يلعل كل من ثؤطء دورا  ثاما  في ث ا النظام من خالل أمكانية
ةافة البياناتم يالما يمتلكون مفاتيح تسثيل الدخولم ويوةح الشكل رقم ) عامة  ( نظرة3وا 
 .Blockchainعلى كيفية تتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية سالسل الكتل 



  السيد محمد الصغير دد. محم... تتبع سالسل التوريد التصنيعية فيBlockchain أثر استخدام تقنية سالسل الكتل 

146 
 

 

 .Blockchain( نظرة عامة على تتبع سلسلة التوريد بتقنية 3شكل رقم )
 (Abeyatne and Monfared, 2016)المصدر مع تصرف : 

لدخول ( أن من خالل عمليات الدخول المرخصةم تبدأ السلسلة بعمليات ا3ويالحظ من الشكل رقم )
 حيه توفر: 

م وسيكون لكل Blockchainمعلومات حول كل منتج/ مادة وحالتها الحالية على شبكة  -
 منتج رقم فريد. 

ة ملف تعريفي يحتوو على ثميع المعلومات  ات الصلةم مأثولة خالله مراحل دور   -
كل سيتم إرفا  كل منتج بعالقة معلوماتم والتي يمكن أن تكون في ش الحياة المختلفة.

م وث ه العالمة تمثل تعرف مشفر رقميا  فريد يربي QRأو رمز  RFIDأو  يرمز شريي
نظام كثزء على الشبكةم ويتم تقديم الهوية على برنامج ال اطفتراةيةمنتثا  فعليا  بهويته 
 للمنتج.  الرقميمن ملف التعريف 

د الخاص بهم على الشبكةم وال و يتم إنشاؤه عن الرقميسيكون للممثلين أيةا  ملفهم  -
اتم تسثيلم يعرض ملف التعريف ث ا معلومات مثل الوصفم الشهادةم وارتبايها بالمنتثال

للمثل بما يسمح  الشخصيللمنتج إلى الملف  الشخصيوسيكون لدو الممثل رابي الملف 
 للمثلين بتغيير خصوصية ملف تعريف ألنوا  مختلفة من الممثلين. 

لكن يثل أن يكون معتمدا  من قبل يمكن للممثلين اختيار عدم كشف ثويتهم تماما  و  -
 مسثل المدق  أو الموث  للحفاظ على الثقة في النظام. 

يقوم ممثلو النظام بتسثيل أنفسهم على الشبكة من خالل المسثلم وثي خدمة اعتماد  -
توفر أورا  اعتماد وثوية فريدة للثهات الفاعلة عند التسثيلم يتم إنشاء زوج مفاتيح 
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ل كل ممثلم يحدد المفتاح العام الفاعل داخل الشبكةم ويصاد  تشفير عام وخاص من أث
المفتاح الخاص الفاعل عند التعامل معهم النظام ُيمكن للممثلين فقي التفاعل مع الشبكة 

 من خالل مصادقة أنفسهم بالتشفير باستخدام مفاتيحهم الخاصة. 

ل تقنية سالسل ( نظرة عامة عن مكونات سلسلة التوريد في ظ3ويتةمن الشكل رقم )
 م ويظهر الشكل أن النظام يتةمن عدة من أنوا  الثهات الفاعلة: Blockchainالكتل 

  المسثلينRegisters   .تقدم ثويات فريدة للمثلين على الشبكة 
  منظمات المعاييرStandards organization  تحدد المعايير الواثل عدم تثاوزثا في

 التعامالت. 

   الموثقونCertifiers   .لتوفير شهادات للمثلين تسمح لهم بالمشاركة في السلسلة 

 زئة المنتثونم والموردونم والمصنعونم والعمالءم والموزعونم تثار الثملةم تثار التث
دارة المخلفاتم ممثل حماية البيئةم إلدخال البيانات خاصتهم بعد التصريح لهم  المعامالت بوا 

 على سالسل الكتل.

من خالل واثهة المستخدم  Blockchainسلسلة يصل إلى شبكة وكل ُممثل مستخدم لل
 في تيبي  البرنامج المستخدم بواسية الثهات الفاعلة. 

الوصول إلى البيانات حول  Blockchainيستييع كل مستخدم متصل بالسلسلة من خالل و 
ت الموثودةم المنتج المرتبي به برنامج النظامم مما يسهل إدخال بيانات ثديدة بالوصول إلى البيانا

 ,Etheraum Blockchain (Al-mahasnahومن خالل تسهيل عمليات البرمثة مثل 

قوم م وتصبح متاحة ألو شخص يBlockchain( يتم تخزين ثميع البيانات في شبكة 2019
 بتشغيل برنامج النظام مع المصادقة الصحيحة. 

 :Blockchainلسلسلة التوريد بتقنية  البنائي: مصادر الحماية والشفافية في الهيكل 4/4/3
ة عد Blockchainلسلسلة التوريد باستخدام تقنية  البنائيتتةمن عملية تصميم الهيكل 

ءات ما إثراءات تةمن شفافية معامالت السلسلةم وزيادة الثقة بين أيرافهام وتتكون تلك اإلثرا
 يلى: 
ها في كتابة مثموعة القواعد التي تحكم تعامالت السلسلة في العمليات البرمثية وتخزين -1

Blockchainم وتحدد القواعد كيفية تفاعل الثهات الفاعلة في السلسلة مع النظامم 
األحوال  فية مشاركة البيانات بين الشبكةم وتلك القواعد ط يمكن تغييرثا بأو حال منوكي

 دون البه لكل الُعقد والتحق  من قبل الثهات الفاعلة الرئيسية. 
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امم والتي يتم تمريرثا في النظ FSCأو   Fairtradeبرامج الشهادات والمعايير ومنها  -2
نشكت اثعون في الشبكة بالزيارات الفعلية للموالتي تمنح بعد أن يقوم المدققون والمر 

 (Mearian, 2017المتصلة بالسلسلةم والتحق  من استيفاء اإلثراءات القياسية )
ملك عمليات التشفير والتي تثعل من الصعوبة بمكان اخترا  بيانات السلسلة إط لمن ي -3

  ية األثما .شفرة الدخول والتعامل على السلسلةم بعد التصريح له ب لك من خالل  ل

 :Blockchain لية إدخال البيانات للسلسلةم حيه يثل على كل متعامل على  -4

 تعاملين إدخال بيانات المنتثات/ المواد الخاصة به رقميا  بما يعيى فكرة تامة لثميع الم
للمنتج/المادةم بما يمكن من اتمام  الشخصيعنهام ويوثد وصول مباشر إلى الملف 

 المعامالت. 

  استخدام العقود ال كيةSmart contracts   عين للممثلين والموردين والمنتثين والمصن
لصحيحةم وكل األيرافم بحيه ط يمكن الوصول للبيانات إط لأليرف  ات المفاتيح الرقمية ا

 وقت معين.  فيو 
  قد ععندما تتم عملية نقل مادة خام أو منتج إلى ممثل  خر يثل على كل اليرفين توقيع

عاملة لها وتوثي  التبادلم وبمثرد توقيع ثميع أيراف العقد سيتم إةافة تفاصل الم رقمي
 .Blockchainإلى 

ر أساس  لية الوصول إلى البيانات: يعمل الملف الشخصي الرقمي للمنتج/ المادة الخام كمصد-5
ويعرض  Blockchainللوصول إلى معلومات المنتج/المادة لثميع الثهات الفاعلة في سلسلة 

  ( نمو ج مثال لملف تعريف منتج/مادة:4الشكل رقم )
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( مثال نمو ج ملف تعريف المنتج / المادة4شكل رقم )  
 (Abeyatne and Monfared, 2016)المصدر مع تصرف :         

لمنتثات/ كل إدخال يتم ختمة بالوقتم وتوقيعه الرقمي من قبل الممثلينم كما يتم تسثيل شهادات ا
ي فالرقمي )كما ثو موةح بالشكل( للحفاظ على السييرة والشفافية  الشخصيالمواد في الملف 

وات ألدلدخول المستخدم إلى ملف تعريف المنتج/ المادةم ويسمح النظام بعرض ملف التعريف وفقا  
فعلةم لكل التي تم تعيينها له ا الممثلم ويشير الشكل إلى الوصول باعتباره مؤمن أو عالمة غير م

 إدخالم والتي تمثل مستوو األ ونات الممنوحة لكل مستخدم يصل إلى ث ا الملف. 
 على سلسلة التوريد التصنيعية:  Blockchain: انعكاسات تيبي  4/4/4

يدة إلى تحقي  مزايا عد Blockchainستخدام تقنية سالسل الكتل يؤدو تتبع سلسلة التوريد با
 منها: 
أن تساثم في زيادة كفاءة وفعالية تكاليف السلسلةم  Blockchainتستييع تقنية  -1

أليرافم حيه باعتبارثا أداة لبناء الثقة في العالقة بين المنشأة والعمالء والموردين وكل ا
قرار صالحيتها في توقيت ها تسثل ثميع معامالت األيراف في شكل كتل يتم اعتمادثا وا 

 . الحقيقي
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على إبرام عقود  ات كميات وفقا    Smart Contractsتساعد  لية العقود ال كية  -2
وتتولى الشبكة مراقبة تنفي ثام  Blockchainلشروي محددة يتم برمثتها على شبكة 

 نقص التكلفة عموما .  وبالتاليمما يساثم في خفض تكاليف المعامالتم 
 تبيةفي تتبع سلسلة التوريد يتيح نم ثة وتوحيد البيانات المر  Blockchainأن استخدم  -3

ستهدف ترشيد القرارات التي ت وبالتاليبكافة األيراف واألنشية على يول كتل السلسلةم 
ويل أداء فعالية التصميمم كما يتيح أيةا  امكانية تحديد وفورات التكاليف الناشئة عن تم

 نشاي من يرف إلى  خر. 

م دية كسهولة تثهيز األعمال الورقيةم حيه يتيلل التعامل مع سلسلة التوريد التقلي -4
ل ث ه كبير من األورا  والتي تكلف الوقت والمالم كما أن تلك األدوات معرةة للتلفم ك

 Blockchainالبنود ط حاثة لها في سلسلة 

م حيه يمكن الحصول على صورة Blockchainتيسير تبتع المنشأ من خالل سالسل  -5
يمنع تزييف  وبالتاليسريعة عن مصدر المنتثات والخامات وحركتها بين األيرافم 

 المنتثات والخامات. 

ى يول تشغيل انترنت األشياءم حيه تثهز المواد والخامات باستشعارات تولد البيانات عل -6
 ليها. سلسلة التوريدم وث ه البيانات مخزنة بيريقة غير قابلة للتغيير ويسهل الوصول إ

سلسلة  لكافة ايراف تحده تبنى تقنية سالسل الكتل في إدارة سلسلة التوريدم مزايا عديدة -7
 لتالياالتوريدم تساثم بال شك في دعم المزايا التنافسية لتلك السلسلةم ويظهر الثدول 

 بعض من ث ه المزايا مقارنة بالير  التقليدية إلدارة سلسلة التوريد. 

 دعلى الثهات الفاعلة في سلسلة التوري Blockchain( تأثير تقنية 1ثدول رقم )          
 Blockchainتأثير سالسل الكتل  القيود الحالية لفاعلةالثهات ا

لقدرة المحدودة على إثبات ا- ( منتج المواد الخام1)
منشأ المنتثات ونوعيتها 
 بيريقة عالية وشفافة.

 القدرة العالية على تتبع المواد الخام
وسلسلة القيمة من المواد حتى 

 المستهلك النهائى. 

حدودية القدرة على رصد م - ( المصنع/ المنتج2)
 المنتج إلى الثهة النهائية. 

لقدرة المحدودة على فحص ا -
 الثودة المقاسة للمواد الخام. 

تحقي  قيمة مةافة من نظام 
المعلومات المشترك مع موردو 

 المواد الخام وشبكات التوزيع. 
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ظام تتبع مخصصة  ات ن - ( الموز 3)
قدرات ةعيفة محدودة القدرة 

 سائل الثقة.م -لتصدي على ا

لقدرة على تسثيل شهادة إثبات ا -
الموقع وشهادة الشروي في دفاتر 

 األستا  الموز . 

نعدام الثقة والمصادقة على ا - ( تاثر الثملة4)
 مسار المنتثات

لقدرة على التحق  من منشأ ا -
 السلع وظروف تحويلها ونقلها. 

ادقة على والمصانعدام الثقة  - ( تاثر التثزئة5)
 مسار المنتثات

تبع كل منتج بين المستهلك ت -
النهائى وبائع الثملة والقدرة على 
المتابعة الفعالة إلعادة المنتثات 

 المعيبة )التالفة(.

( المستهلك 6)
 النهائى

دم الثقة فيما يتعل  بانتقال ع -
المنتجم ومقدارهم ونوعيته 
وامتثاله لمعايير الثودة 

 صدرالمحدودة والم

نظرة كاملة وشفافة على منشكت 
المنتجم ومراحله الكاملة من المواد 

 الخام إلى المنتج النهائى.

 (Litke etal., 2019)المصدر:                              
دارة انعكاسات تيبي  تقنية سالسل الكتل في تتبع سلسلة التوريد على اإل /5

 اطستراتيثية للتكلفة: 
في تتبع سلسلة  Blockchainأوةح الثزء الساب  من البحه أن تيبي  تقنية سالسل الكتل 

كشف من الشفافية والثقة في معامالت السلسلةم كما أنه ي عاليالتوريد الصناعيةم يةيف قدر 
ركيز على أماكن الخفض المحتملة للتكلفةم على الثانل اآلخر وفي ظل تزايد إدراك المنشكت أن الت

لتكاليفم رأت لالكفاءة الداخلية لكل منشأة بشكل مستقل على األخرو لم يعد مالئما  لإلدارة الفعالة 
داد حيد ثهود مختلف األيراف نحو تفعيل أدوات إدارة التكلفة على امتتلك المنشكت ةرورة تو 

 سلسلة التوريد لتتبع وتفعيل إدارة التكاليف. 
للتكلفة والتي  اطستراتيثيةوأصبح على المحاسبين اإلداريين ةرورة اطستفادة من أدوات اإلدارة 

ر المعلومات المفيدة في تيوير في إدارة سلسلة التوريدم بما يوف Blockchainتتناغم مع تقنية 
دارة العالقات   Value chainأداء السلسلةم واطثتمام بتحليل سلسلة القيمة  بغرض تنسي  وا 

 -Interفيما بين أيراف السلسلةم باإلةافة إلى تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية  
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Organizational Cost Management (IOCM)   ل الكتل التي تتناغم ومنهثية سالس
Blockchain  .في تتبع سلسلة التوريد 

فة والتي للتكل اطستراتيثيةوأصبح على المحاسبين اإلداريين ةرورة اطستفادة من أدوات اإلدارة 
 تيوير  في إدارة سلسلة التوريدم بما يوفر المعلومات المفيدة في Blockchainتتناغم مع تقنية 

دارة العال  Value chainأداء السلسلةم واطثتمام بتحليل سلسلة القيمة  قات بغرض تنسي  وا 
 -Interفيما بين أيراف السلسلةم باإلةافة إلى تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية  

Organizational Cost Management (IOCM)    التي تتناغم ومنهثية سالسل الكتل
Blockchain سلة التوريد. في تتبع سل 

ويرو الباحه أن استخدام اسلول تحليل سلسلة القيمة على مستوو سلسلة 
Blockchain  ع ممدعوما  ببعض أدوات إدارة التكلفة البينية سيساثم في دعم تفاعل المنشأة

ءة كافة أيراف السلسلة من مورديها وعمالئها وموزعيها وغيرثمم طستكشاف وسائل تعزيز كفا
عدم  تداخلة على امتداد السلسلةم مما ينتج إمكانية خفض التكاليفم وخفض حاطتالعمليات الم

م وتعزز التأكدم وتبادل المعلوماتم والتي تترثم لوفورات تكاليفية يستفيد منها مختلف األيراف
فات القيمة المقدمة للعميلم وتساثم في خفض تكاليف التخزينم وثدولة اإلنتاجم وتعديل مواص

ة ا يرو الباحه أن مهمة المحاسبين اإلداريين في سبيل رفع كفاءة تشغيل سلسلالتصميمم ل 
 يتةمن العمل على محورين ثما:  Blockchainالتوريد المدارة بتقنية سالسل الكتل 

لة أثر تيبي  تقنية سالسل الكتل في تتبع سلسلة التوريد على تفعيل أسلول تحليل سلس -
 القيمة. 

كلفة لكتل في تتبع سلسلة التوريد على تفعيل أدوات إدارة التأثر تيبي  تقنية سالسل ا -
 البينية. 

حليل ت: أثر تيبي  تقنية سالسل الكتل في تتبع سلسلة التوريد على تفعيل أسلول 5/1
 سلسلة القيمة: 

داء سلسلة أتستند فكرة سلسلة القيمة للمنشأة على أن القيمة النهائية المقدمة للعمالء تتولد عن 
لقيمةم نشية الداخلية بالمنشأةم وأن المنشأة تسعى نحو استبعاد األنشية غير المةيفة لمن األ 

في إثراء تحليل  Blockchainوث ا يتيلل تحديد األنشية األساسيةم وتساثم سالسل الكتل 
لموزعينم التسوي م وا ومديرواإلنتاجم  ومهندسيسلسلة القيمة اعتمادا  على المحاسبين اإلداريين 

 والعمالءم والموردينم وغيرثم. 
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 : سالسل الكتل ودعم تحليل سلسلة القيمة: 5/1/1
ي ير التصميم واإلنتاجم ومد ومهندسييتم تحليل سلسلة القيمة من خالل ثهود المحاسبين 

ي ف Blockchainالتسوي م والموزعينم والعمالءم والموردين في سلسل التوريدم وتساعد تقنية 
ميع ثوالتي تةمن كافة البيانات والمعلومات عن  Blocksعملية التحليل من خالل توفير الكتل 

لك تالمعامالت داخل السلسلةم بشكل دقي  وفي توقيتات حقيقيةم دون تحريف أو تزييفم وتهدف 
ث ا م و الخيوة تحديد نقاي القوة والفرص والتهديداتم والتي تعيى تصور لمستقبل سلسلة التوريد

 . (Blocher etal.,2010)القرارات المالئمة بهدف تدعيم المزايا التنافسية  طتخا يعد أساسا  
ة ويرو الباحه أن اطستعانة بتقنية سالسل الكتل سوف يدعم تحقي  أثداف تحليل سلسل

 : التاليالقيمة على النحو 
 : سالسل الكتل وتحديد أنشية سلسلة القيمة: 5/1/1/1

لمرتبية للمحاسبين اإلداريين بالمنشأة الرئيسية وك ا المنشكت ا Blockchainتتيح سالسل الكتل 
 تمكنهم من الحصول على صالحية Prirate keysبالسلسلة إمكانية الحصول على مفاتيح خاصة 

وتثميع المعلومات والبيانات عن كافة أنشية السلسلة من  Blockchainالدخول على شبكة 
لة وتثار شية المنشأة الرئيسيةم وكافة أنشية العمالء والموردين والموزعين وتثار الثمبداية أن

 فقيأامكانية النظر إلى المنشأة بشكل  Blockchainالتثزئةم على امتداد السلسلةم كما تسهل 
Horizontal view م بداية من المدخالت التي تتةمنها السلسلة بكافة خصائصها ومكوناتها 

 ا يتيح وأو تعديالت يرأت عليهام انتهاءا  بتوفير المخرثات للعمالء النهائيينم وث ومصادرثام
مكانية تحسينها   (Holweg and Helo, 2014)كيفية أداء األنشية والعمليات وا 

يمكن حصر األنشية  Blocksومن خالل الكتل  Blockchainوخالل عملية تحليل األنشية عبر 
 : اطستراتيثية المتنوعة ومنها

 األنشية التي تؤدو بشكل مختلف من المنافسين.  -
 األنشية التي تحق  تمايز واةح عن المنافسين.  -
 تكاليف التشغيل.  إثمالياألنشية  ات القيمة األكبر من  -

 األنشية  ات مسببات التكلفة المختلفة.  -

أيةا  من خالل المعامالت الواردة على سالسل الكتل يمكن للمحاسبين اإلداريين تحديد تكلفة 
األنشية تمهيدا  لمقارنتها بتكاليف أنشية المنافسينم ثم تحديد اإليرادات المحققة من كل نشايم 

بالنشايم  ونسبة مساثمة النشاي في اإليرادات العملية للسلسلةم بما يمكن من حسال العائد المرتبي
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؛ عبد اللييف 2008؛ علىم  Andreson and Dekker, 2009خصوصا  األنشية الرئيسية )
 (2015م 
 سالسل الكتل ودعم تحديد مسببات تكاليف األنشية:  5/1/1/2

وامل نحو التوةيح المالئم للعالقات التشابكية بين مختلف الع Blockchainتدفع سالسل الكتل 
م اإللكتروني التي تولد التكلفة من خالل المعامالت الشفافة المسثلة في دفتر األستا  العام الموز 

ا مسبل تسهل عملية تحديد مسببات التكلفة لكل نشايم ومتى حددن وبالتاليم الحقيقيفي توقيتها 
سل بإمكاننا تحديد مناي  الخفض المحتملة لتكاليف النشايم وتساثم سال تكلفة كل نشاي يكون

 ;Blocker etal., 2010)في تحدي مسببات التكلفة على ثاله مستويات  Blockchain الكتل

lithe etal.,2019) 
طتم : المسببات التشغيليةم حيه حصر األثزاءم وعمليات المناولةم والفحصم وتهيئة اآلاألول

 . الحقيقيفي توقيتها  اليوميشية العمل وكافة أن
ثاتم : المسببات  الهيكلية متمثلة في الحثمم وعدد خيوي اإلنتاجم ودرثة تعقيد المنتالثاني

ة م وما تتةمنه من سرعBlockchainونوعية التكنولوثيا المستحدثةم وط شك أن وثود  ليات 
على  لسالسل الكتل يساثم في التغلل البنائيتنفي  ستساعد في حصر ث ه المسببات ألن الهيكل 

 .مشكلة تعقد األنشية اإلنتاثية

ريدم : مسببات التنفي م وتوةح درثة استغالل الياقات المتاحة على امتداد سلسلة التو الثاله
املين وترتيل المصنع حسل خريية التسلسلم ونظم إدارة الثودةم ومسئولى المخلفاتم وتمكين الع
 وكلها مسببات تةمن مدو مالئمة بيئة السلسلة لتنفي  اطستراتيثيات العامة للسلسلة. 

 Supplyديد مسببات األنشية اعتمادا  على تحليل سلسلة القيمة لسلسلة توريد ط شك أن تح

chain  مدارة بتقنية سالسل الكتلBlockchain م والتي تحتوي على ثميع بيانات وأنشية
تلك سيتيح للمحاسبين اإلداريين إمكانية الدخول ل مBlocksمختلف األيراف محملة على الكتل 

الل من خ Blockchainتبارثم ممثلين للشركة الرشيدةم وتزداد أثمية المعلومات والبيانات باع
ها في الخرائي التوةيحية المتسلسلة والتي تظهر بشكل واةح العالقات التي يمكن اطستفادة من

 .Boute et al., 2014)م 2006م الثنديم 2014دعم ما يلى: )البتانونيم 
أحكام الرقابة على مسببات تكاليف التشغيل دون أو تةليل مما يخفض من استهالك  -

 الموارد. 
ن استغالل ياقات كافة أيراف سلسلة التوريد بصورة أفةلم وتحديد األنشية التي تتةم -

 فائض لترشيده أو عثز لسده. 
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لفة في عمليات التصنيعم مما يتيح ثودة أعلى وتك التكنولوثيدراسة احتماطت التيوير  -
 أقل. 

              : سالسل الكتل ودعم إدارة العالقات التشابكية لعناصر القيمة داخل المنشأة5/1/1/3
   الرئيسية:

عكس أن عملية تخفيض التكلفة وترشيدثام أو زيادة العائد المرتبي بنشاي معين ط شك سوف تن
التي يتيلل األمر تنسي  الثهود واألنشية كافة و  بالتاليعلى نشاي  خرم  باإليثال أو السلل

 ال اطيمن خالل خاصية إمكانية  Blockchainتوثد داخل المنشأةم وتساعد تقنية سالسل الكتل 
ع م -والتي تتاح للمحاسبين اإلداريين وتمكنهم من أن يتيلعوا على كافة المعامالت واألنشية

ة التي توثد في عملية معينة قد تكون فبعض األنشي -مراعاة إنها غير قابلة للتزييف أو التغيير
ة مسببات تكلفة في أنشية أخروم كما ثو الحال في ثميع أنشية التصميم تكون مسببات لتكلف

بد اللييفم الموادم والعمالةم والتكاليف غير المباشرةم والتثميعم والفحصم والمشتريات وغيرثا )ع
 (. 2006م رز م 2015

 على إمكانية تقليل عدد Blockchainوربما تؤدو دراسة ث ه العالقات التشابكية بمساعدة 
صبح ص عدد األنشية ياألنشية الالزمة لتنفي  عمل معينم وتخفيض وقت التصنيعم ومتى تم تقلي

 Blocher)خفض التكاليفم ومنها زيادة الثودةم وتخفيض خدمات ما بعض البيع  باإلمكان

etal., 2010) ات زيادة القيمة المقدمة للعميلم مما يرفع درثة الرةا على منتث وبالتاليم
 السلسلةم ويدعم المزايا التنافسية. 

متداد ادة مهارات وقدرات الموارد المتاحة على افي زي Blockchainأيةا  ستساعد سالسل الكتل 
 السلسلةم مما ينشأ فرص اةافية لتعزيز تمايز السلسلة من خالل مواصفات المنتجم وقنوات

 التوزيعم وخدمة العمالء. 
دارة العالقات التشابكية بين سالسل القيم الثزئية5/1/1/4               لمنشكت : سالسل الكتل وا 

 سلسلة التوريد:
كما أن سلسلة القيمة تتةمن عدد من المنشكت تمثل أيراف سلسلة التوريدم نثد أن كل 
منشأة من ث ه المنشكت لها سلسلة قيمة داخلية تتكون من عناصر متشابكةم وثناك أنشية 
مشتركة تستفيد منها ث ه الوحدات مثل أنشية الترويج والتوزيعم وتصميم المنتثاتم والمشترياتم 

مناولةم والتخزينم وتساعد تقنية سالسل الكتل على توفير المعلومات التي تساعد على والنقلم وال
 Smartدراسة ث ه األنشية والعالقاتم وتحديد مثاطت الخفض المحتملةم وتةمين العقود ال كية 

Contracts  اشترايات تسمح بتخفيض األنشية المتكررةم وغير المةيفة للقيمةم وثناك تساعد
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علوماتم ودقة المعامالت وعدم إمكانية تزيفها على تحقي  وفورات تكاليفيةم تستفيد شفافية الم
 (. Dickinson, 2016؛ 2015منها مختلف الوحدات الفرعية )عبد اللييفم 

 يد: : سالسل الكتل ودعم تحليل العالقات التشابكية الرأسية بين أيراف سلسلة التور 5/1/1/5
ل القيمة ة لعناصر سلسلة القيمة للمنشأة الرئيسية أو سالسإ ا كانت عملية التحليل السابق

لتكاليفم لللوحدات المكونة لسلسلة التوريدم ستلعل دورا  ثاما  في تحديد مناي  الخفض المحتملة 
لتي استلعل دورا  ثاما  في توفير البيانات والمعلومات  Blockchain فإن تقنية سالسل الكتل

يل تساعد على تحليل العالقات بين أنشية خل  القيمة بالمنشأةم وأنشية خل  القيمة بالتحل
التثزئة  الخلفي ألنشية القيمة لدو الموردينم واألمامي ألنشية خل  القيمة لدو الموزعين وتثار

عن  ن التحليالت التي تستهدف تحقي  تمايز سلسلة التوريدوالعمالءم بما يتيح قدرا  أكبر م
عن التكاليف  Blockchainمنافسيهام فإ ا استيعنا الحصول على معلومات أكثر من خالل 

 الفعلية واإليرادات الفعلية لكل نشايم ستزداد القدرة على إدارة سلسلة التوريد. 
 : سالسل الكتل ودعم العالقات مع الموردين: 5/1/1/6

لقيمة ايمثل الموردين أحد الحلقات القوية المؤثرة في سلسلة التوريدم ل ا تحليل سلسلة 
ثراء إعلى امتداد سلسلة التوريد يثل أن يأخ  في الحسبان إدارة العالقات مع الموردينم وأو 

يتخ ه المورد في منشأته بهدف تحسين ثودة إنتاثهم أو خفض العيول سينعكس بال شك على 
لعالقات وثو المنشأة الرئيسيةم ومن خالل ما تتيح سالسل الكتل من معلومات يمكن دعم االمشترو 

واد يمكن تثهيز المInternet of things مع الموردينم من خالل تفعيل  لية أنترنت األشياء 
الة حسلسلة التوريد باستشعارات تولد البيانات على امتداد السلسلة عن  مورديوالخامات لدو 

 وما يحده عليها من إةافاتم وأماكن تحركهام بما يكشف عن اماكن الخفض المحتملةالمواد 
دعم ل Blockchainللتكاليفم وقد أشار البعض إلى التسهيالت التي من الممكن أن توفرثا تقنية 

 (5العالقات مع الموردين من خالل الخصائص التي يظهرثا الشكل رقم )
 

 
الكتل لدعم العالقة مع الموردين(  ليات دعم سالسل 5شكل رقم )  
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 Hackius and Peterson, 2017))المصدر:            
من خالل ما تملك من  ليات أن تدعم عملية اختيار  Blockchainوتساعد تقنية 

لية الموردينم وليس شريا  أن يكون المورد صاحل السعر األقلم ولكن في ةوء التكلفة اإلثما
وةو  م حيه ينظر إلى المورد باعتباره مSmart Contractsالناشئة عن العقود ال كية المبرمة 

ض تكاليف الشراءم والتكاليف المرتبية بانخفاتنسل إليه كافة  Cost objectقياس تكاليفي 
راقل تالثودةم مدو التأخير في التسليم من عدمهم درثة المرونةم ودرثة اطعتماديةم ويثل أن 
مع  ث ه التكاليف بشكل مستمرم ومتى اتثهت لالرتفا  يثل التعرف على مسببات  لكم ودراستها

 المنشأةم والبحه عن مثاطت الخفض المقترحة. 
 : سالسل الكتل ودعم العالقة مع العمالء: 5/1/1/7

عالقات دورا  ثاما  في إدارة ال Blockchainتعلل سلسلة التوريد في ظل تيبي  تقنية 
يل مع العمالءم فالمعروف أن العمالء على ث ه السلسلة يملكون مفاتيح عامة وخاصة تسه

ن ثؤطء مع سلسلة الكتلم وأن أو معلومات ثديدة تةاف إلى الكتل السابقةم كما أ متعامالته
لحالية االعمالء يستييعون تقديم شكواثم بشأن المنتثاتم مما يتيح التعرف على احتياثاتهم 
دورا  ثاما   والمرتقبةم للعمل على تنفي ثا في سبيل تعزيز وطئهم للسلسلةم وتلعل سالسل الكتل

تلبية تلك  تحديد الوقت المالئمم والمكان المتف  عليهم والكميات الميلوبة بما يكفلفي مثال 
ثبات فاتورة التعامل في توقيتها  ما  Blockchain م ويتيح سلسلة الكتلالحقيقياليلباتم وا 

 (Pradham, 2018, Mearian, 2017) يلي:
 التواصل مع العميل حول المنتثات.  -
 . التشفيرل عمليات تلقى يلبات العمالء من خال  -
دارة اليلبيات.  -  التفاوض مع العمالء وا 

تم رؤية العميل لمراحل معالثة اليلبيات حيه تظهر الكتلة معلومات ثدولة اليلبا -
در وأوقات التشغيلم والتاريخ المحدد للتسليمم عالوة على إيال  العميل على مصا

ة وايمئنان العميل إلى دقالخامات المستخدمة في المنتثاتم ومدو صد  المنشأةم 
  .وعدم تةليل البيانات أو تزيفيها

أيةا  تساثم شفافية ودقة معلومات سلسلة التوريد المدارة بتقنية سالسل الكتل على توفير  
معلومات تساثم في التمييز بين العمالء وفقا  للخدمة المرتبية بكل عميلم فإ ا كانت تكاليف 

)مواصفات محددة في اليلبيةم يريقة التسليمم وتوقيته( بالتالى الخدمة المقدمة للعميل مرتفعة 
يتم التعامل مع العمالء المربحينم وث ا على عكس األنشية التقليدية لسالسل التوريدم والتي ط 
تربي التكلفة بالعميلم مما يعنى أن تكاليف العميل قد تفو  أحيانا  اإليرادات الناتثة عن التعامل 
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 التنافسياطستمرار في التعامل مع العمالء غير المربحين ةعف مركز المنشأة  معهم ويترتل على
(Piontkowski etal., 2012; Hansen etal., 2009) 

دورا  فاعال  في تعديل السلوك الشرائى للعمالء غير  Blockchainوقد تلعل تقنية 
ة في الكتل المربحينم فبإمكان المنشأة الرئيسية اتخا  عدة تصرفات انيالقا  من البيانات المتوفر 

Blocks منة لتغيير سلوكهمم وتخفيض تكلفة التعامل معهمم أو إعادة النظر في األسعار المتة
 Holweg)تكاليف التعامل معهم  ارتفا بما يعوض  Smart Contractsفي العقود ال كية 

and Helo, 2014) 
ل تلعل دورا  ثاما  في كافة مراحل تحلي Blockchainومما سب  يتةح أن سالسل الكتل 

هل مما يس الحقيقيسلسلة القيمةم من خالل توفير المعلومات الشفافة المتكاملة في التوقيت 
تثاه اة للتكلفة على امتداد سلسلة التوريد بما يدفع في مهمة الكشف عن اماكن الخفض المحتمل

  تعزيز المزايا التنافسية.

 دارة  إ: أثر تيبي  تقنية سالسل الكتل في تتبع سلسلة التوريد على تفعيل أدوات 5/2
 التكلفة البينية:         

 إدارة التكلفة البينية على أنها مدخل منظم يتم من خالله تعاون كافة Mollerعرف 
لى عاأليراف داخل سلسلة التوريد من أثل تخفيض التكاليف بيريقة أفةل من اثتمام كل منشأة 

 . (Moller etal., 2011)حدة بتخفيض تكاليفها 
لشركات ستراتيثيى لويمكن القول أن الهدف من إدارة التكلفة البينية ثو تحسين الوةع اط

لحرثة واأليراف األعةاء في سلسلة التوريدم واطستفادة من مزاياثا في تحسين عوامل النثاح ا
اخل حدود دالمتمثلة في الثودةم والتكلفةم واطبتكارم و لك بإدارة كال  من التكاليف التي تحده 

ات بين عاون وتبادل المعلومالشركةم والتكاليف التي تحده خارج حدودثا التنظيمية من خالل الت
ئى أعةاء السلسلة لتحسين ورفع كفاءة العمليات المتداخلة بينهمم وفي تصميم المنتج النها

 (. 2015؛ عبد الدايمم 2017)محاري م 
 وتساعد إدارة التكلفة البينية على تخفيض درثة عدم تناظر المعلومات بين المشترو

لتكلفة البينية و/ أو تحديد أو تغيير المواصفاتم حيه إدارة ا والموردم بما يتعل  بالموارد الخارثية
ع عندما يسبل عدم تناظر المعلومات لدو المشترو إلى يلل مواصفات من المورد قد ط يستيي

 (. 2010األخير مقابلتها في ظل سعيه إلى تحقي  أرباح مقبولة )رز م 
تتبع سلسلة التوريد سوف  في Blockchainى تقنية سالسل الكتل نويرو الباحه أن تب

يدعم ثهود إدارة التكلفة البينية على امتداد تلك السلسلةم من خالل بيانات الكتل التي تحصر 
ثميع معامالت مختلف أيراف سلسلة التوريد والتي تعيى كافة أبعاد إدارة التكلفة البينيةم والتي 
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ل الخاص بالعالقة بين ببعدين اساسيين األو (Slagmulder and cooper, 2003)حددثا 
(م أبعاد إدارة التكلفة البينيةم 6الخاص بالمنتجم ويعرض الشكل رقم ) والتاليالمورد والمشتريم 

 (.2015والتي تتةمن ما يلى: )عبد الدايمم 
خالل  : خاص بالعالقاتم ويعنى بزيادة كفاءة الشبكات بين الموردين والمشترين منالبعد األول

نية اعتمادا  دور شبكة المورد وبروتوكول الشبكة وتوفير المناخ المالئم لتيبي  إدارة التكلفة البي
رسال مثموعة من  تحكم عالقة أعةاء الشبكة بةعهم  تبروتوكوطعلى خل  شبكات توريد وا 

  C. Smart وتقنية العقود ال كية Blockchainا ما تةمنه سالسل الكتل البعضم وث 
العالقات    

 
التصنيع                        المنتج/ التصميم                                                   

                  

 ( أبعاد إدارة التكلفة البينية6شكل رقم )
 (Slagmulder and cooper, 2003)المصدر 

 

 Privateوالتي تستييع ةمان شفافية المعامالتم ويؤكد الباحه على أن سالسل الكتل الخاصة 

Blockchain  ثي األكثر مالئمة بسبل وثود منظمة أو أكثر رئيسيةم مما يزيد من إمكانية
 تيبي  إدارة التكلفة البينية.

لتوريد انتثات على امتداد سلسلة : وثو معنى برفع كفاءة عمليات تصميم وتصنيع المالثانيالبعد 
رحلة ممن خالل استخدام اسلول التكلفة المستهدفةم وثو احد أدوات إدارة التكلفة البينية في 
لمنظور اتصميم المنتثاتم وتلعل دورا  ثاما  في تحقي  التكامل بين أدوات إدارة التكلفة سواء 

 Chained targetالمستهدفة  م من خالل القياس المتسلسل للتكلفةالخارثيأو  الداخلي

costing حيه يتم استخدام مخرثات التكلفة المستهدفة على مستوو المكونات من المشتريات 
 حتى المنتج النهائى. 

 بروتوكول الشبكة
من الفاقد  الخاليعالقات المورد 

Lean 

 إدارة التكلفة البينية
تكاليف مستهدفة ثندسة 

 القيمة 
 

 تقليل عدم التأكد
 تقليل تكلفة الصفقات
 تقليل الدورة الزمنية
 التثارة األلكترونية

تحليل سلسلة القيمة بهدف 
 التحسين المستمر
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ستيةم وث ا ما تدعمه سالسل الكتل من خالل توفير معلومات عن األسعارم والتكاليف اللوث
 وأماكن الخفض المحتملة للتكاليف. 

البينيةم  تتحق  المزايا المنتظرة من تيبي  تقنية سالسل الكتل في إدارة التكلفةمما سب م وحتى 
 ,.Cooper and slagnulder, 2004; Fayard etal )يتيلل األمر توافر المتيلبات اآلتية: 

 (2006الثندوم   ;2004
ن وث ا ما يمكن تحقيقه م Focal firmتةع المنشأة الرئيسية في قيمة سلسلة التوريد  -

ثداف محددة لخفض التكلفة أ – Private Blockchainخالل سالسل الكتل الخاصة 
 من ثانل كل أيراف السلسلة.

العمالء تتولى المنشأة الرئيسية مهمة إيثاد مسارات خفض التكلفة بالتعاون مع الموردين و  -
 وتثار الثملة والتثزئة وغيرثم. 

 سية في اعتبارثا ربحية ثميع أيراف سلسلة التوريد.أن تراعى المنشأة الرئي -

ط أن ثناك من إوتتعدد أدوات إدارة التكاليف البينية التي تساثم في تحقي  المتيلبات السابقةم  
Blockchainث ه األدوات ما يتناغم وتقنية سالسل الكتل  لسلة سم ويتواف  مع أسلول تحليل 

 القيمة وثي:

  .التكلفة المستهدفة 

 سبة السثالت المفتوحة. محا 
دارة على دعم ث ه األدواتم وتفعيل إ Blockchainويتناول الباحه فيما يلى أثر تيبي  تقنية 

 التكلفة البينية. 
 

 : Target Costing: دور سالسل الكتل في تفعيل أسلول التكلفة المستهدفة5/2/1
تهدف التكلفة المستهدفة إلى تحديد التكاليف التي يثل أن يتم بها تصنيع المنتثاتم 
وتتمثل في سعر البيع المتوقع والمستمد من السو  ميروحا  منه الربح المتوقعم وتغيى التكلفة 

(م وقد ثاء توصيف Ellram, 2000م  2006المستهدفة دورة حياة المنتج بالكامل )رز م  
لمدخل التكلفة المستهدفة على أنها نظام لتخييي األرباح  الدوليللتصنيع  ارياطستشالمثلس 

دارة التكلفة يقوده سعر البيع  ال و يشت  من رغبات  -كمتغير مستقل يتبعه مقدار التكلفة –وا 
ومتيلبات العمالءم ويبدأ بمرحلة التصميم ويشمل ثميع أنشية سلسلة القيمة؛ ويتيلل تكوين 

ويعتبر أسلول التكلفة  (Ansari etal., 2006)يةم كافة التخصصات  ثماعيفري  عمل 
 -Feedالمستهدفة نظام لتعظيم الربحية في األثلين اليويل والقصير عن يري  التغ ية األمامية 
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for ward  التي تسمح بمنع التكلفة خالل مرحلة التصميم بدط  التأثير عليها خالل مرحلة اإلنتاج
(Hibbets etal.,2003) . 

بشكل كبير في دعم كافة خيوات تيبي   Blockchainوتساثم تقنية سالسل الكتل 
اسلول التكلفة المستهدفةم من خالل تشكيل فر  عمل ثماعية تةم كافة التخصصات من ثميع 

دارة المواد والمحاسبةم لتكون  أيراف سلسلة التوريدم من وظائف التصميم والتصنيع والتسوي  وا 
ا يحققه ج من  صياغة الفكرة األولية لهم وحتى استخدامه من قبل العميلم وثو ممسئولة عن المنت

زالة التنسي  واطتصال الفعال بين كافة التخصصات إلدارة العمليات الداخليةم ويساعد على إ
تحوو  م والتيData Blocksالحواثز التنظيميةم وزيادة تبادل للمعلومات من خالل كتل البيانات 

 .ة غير قابلة للتالعل بما يقلل من التعارض بين اثداف أيراف سلسلة التوريدبيانات محقق
             : سالسل الكتل وتيبي  التكلفة المستهدفة في إدارة التكلفة البينية لسلسة 5/2/1/1

 التوريد: 
مكونات  يقوم مدخل التكلفة المستهدفة بتوزيع التكاليف المستهدفة للمنتج على وظائفهم ثم

دفع  الوظائفم و لك للوصول إلى التكلفة المستهدفة على مستوو مكونات المنتجم مما يؤدو إلى
ةغي المنافسة إلى الخلف في سلسلة التوريدم وتوزيع ةغوي خفض التكلفة إلى كافة أيراف 

ناتم من خالل تحديد سعر بيع مكونات المنتجم وال و يمثل التكلفة المستهدفة للمكو  السلسلةم
 بتوفير ملفات البيانات الةخم المتةمن في الكتل المعدلة والمعتمدةم Blockchainوتقوم 

تفعيل وقدرتها على تسهيل تعاون أعةاء سلسلة التوريد للوصول إلى رقم  التكلفة المستهدفةم و 
تكرة تعاون مع الموردين والعمالء والموزعين وكافة األيراف للوصول إلى ير  مبالمشاركة وال

 .(Tang etal., 2018)لخفض تلك المكونات 
بي يتم الر  Nodsوالمسماة الُعقد  Blockchainومن خالل الروابي المتوفرة على سالسل الكتل 

ظيمية امل عبر الحدود التنبين وظائف التصميم واإلنتاج والتسوي  والمشترياتم بما يزيد التك
لسلسلة التوريدم حيه تصبح مخرثات التكلفة المستهدفة على مستوو الثزء الواحد مدخالت 

البيع  مباشرة لنظام التكلفة المستهدفة لدو الموردم ويتم إدخالها كأساس لمراقبة تحدي أسعار
             . لديه المستهدفةم كما يستخدمها المورد لتحديد التكاليف المسموح بها للثزء

and Slagmulder, 2004) (Cooper 
وتكمن الفائدة األولى من استخدام تقنية سالسل الكتل في إدارة سلسلة التوريدم في قدرتها 
على تحديد األيراف التي تحيي بالمنشأة الرئيسية في سلسلة التوريد سواء باطرتداد للخلف نحو 

الموردينم أو اطتثاه لألمام نحو الموزعينم وتثار الثملة وتثار التثزئةم  ومورديالموردين 
تمكين المنشأة من نقل علء وةغي المنافسة التي تواثهه إلى األيراف المختلفة  وبالتالي
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المتةمنة في بنية الكتل تستييع   Smart Contractللسلسلةم ومن خالل العقود ال كية 
اطلتزام بالتكاليف التي تمكن كافة األيراف من تحقي  معدل معقول المنشأة وغيرثا من األيراف 

 (Petterson and Segerstedt, 2013)من الربحية 
سلسلة التوريد إلى التكلفة  بأيرافمن ناحية أخرو ستنظر سلسلة الكتلة الخاصة 

افة أيراف المستهدفة للمكونات بمثابة ثدف ومقياس للتكلفة الخارثيةم قررته المنشأة الرئيسية وك
 كافة األيراف.  ءأداالسلسلةم وتسعى إلى أن تكون تلك التكلفة إيار لتخييي وتحفيظ 

يل التكلفة في إدارة سلسلة التوريدم وتفع Blockchainأما الفائدة الثانية طستخدام سالسل الكتل 
قيمة المستهدفة في إدارة التكلفة البينيةم ثي دعم  ليات خفض التكلفة المستهدفة )ثندسة ال
حقي  والتحليل الوظيفي( خارج حدود المنشاة الرئيسية وعلى امتداد سلسلة التوريدم من أثل ت

لالزمة امنتجم من خالل دعم وتوفير البيانات التكلفة المستهدفة لثميع مكونات ومراحل تصنيع ال
ارات لتنفي  مهارات وممارسات ثندسة القيمة ككلية لخفض التكلفة المستهدفةم وتشمل ث ه المه
دارة  والممارسات ثاله مستوياتم تةم المفاةلة بين السعر والثودةم مفاوةات التكلفة البنيةم وا 

ويوةح م  Cooper and Slagmulder, 2004)م 2015التكلفة المتزامنة )عبد اللييفم 
 ية. بدعم التكلفة المستهدفة كأداة إلدارة التكلفة البين Blockchain( عالقة 7الشكل رقم )

 

 ( سالسل الكتل والتكلفة المستهدفة كأداة إلدارة التكلفة البينية7شكل رقم )
 (Cooper and Slagmulder, 2004)المصدر : مع إةافات 

 Quality (FPQ) -ricep -Functionality: واألداء الوظيفي السعر والثودة* 
 ويستهدف ث ا األسلول التغلل على مشكالت تثاوز تكلفة التصنيع للمكونات من باقى ايراف

ات المسثلة سلسلة التوريدم واعتمادا  على الشفافية وعدم القدرة على التالعل أو التزييف للمعلوم
 وض بين كل فر  التصميم أعةاء السلسلةمم يتم التفا Blockchainعلى كتل 
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ات بما يمكن من تعديل مستويات األداء والثودة للمكونات في حالة مبالغة أو يرف لالشتراي
ادا  لتحليل والمواصفات الناشئة عن الةغوي التنافسية والتي قد ط تةيف قيمة للعميل النهائى استن

مكن تثاوزثا ال التكلفة المرتبية باأليراف والتي يسلسلة القيمة للعميلم أو عدم الفهم الكافي لدو 
 (8بتحليل سلسلة القيمة للموردين كما يتةح من الشكل رقم )

 

 
 الوظيفي واألداء( مفاوةات السعر والثودة 8شكل رقم )
 (Cooper and Slagmulder, 1999)المصدر: 

ة على شبك Nodsومداخالت و راء الُعقد  Blocksومن خالل البيانات المتةمنة في الكتل 
Blockchain  يتم التوصل إلى اطتفا  حول التعديالت في ةوء عنصر حاكم مسثل عن

 .بيانات المنتج وصورته على الشبكة يتمثل في تقييم المنتج والقيمة المسلمة للعميل
 rganizational cost investigationsO -Inter:  مفاوةات التكلفة البينية

يستند ث ا األسلول على إمكانية إحداه تغيرات ثوثرية في مواصفات المكونات أكثر مما يكمن 
تحقيقه منه باستخدام المفاةلة بين الوظيفة والسعر والثودةم وث ه التغيرات تتيلل مستويات 
تفاعل أكبر بين فر  التصميم وتيبي  أعم  ألساليل ثندسة القيمةم ويبدأ فري  مشترك من كافة 

أليراف القيم باثتماعات ومفاوةات مكثفة من أثل خفض التكلفة المبدئيةم وقد يترتل على  لك ا
إحداه تعديالت ببعض الثوانل األخرو بالمنتج أو على مستوي العمليات من بداية الحصول على 

لبينية لهم ويتيلل إثراءات مفاوةات التكلفة ا المكونةالمواد الخام حتى المنتج النهائى أو األثزاء 
توافر المزيد من الثقة واطلتزام المتبادل بين أيراف سلسلة التوريدم حيه تزداد الثقة في مرحلة 
تصميم وتيوير المنتج عن يري  اطقتراحات التي يقدمها الشركاء بعةهم لبعضم و لك في ةوء 

دورا  ثاما  ستلعل  Blockchainاطلتزام بالكشف عن بيانات التكاليفم وط شك أن سالسل الكتل 
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في ث ه الخيوةم باعتبارثا األداة األكثر شفافية ومصداقية في تقديم البياناتم والعقود ال كية 
 المبرمثة ستةمن عدم التالعل. 

 Concurrent cost Management :   إدارة التكلفة المتزامنة
فيض لبينية وتخقد ط تحق  كل من  ليات السعر والثودة والوظيفةم الفحص الميلول للتكاليف ا

المتأخرة  التكلفة وصوط  للتكلفة المستهدفة على مستوو المكوناتم وربما يرثع  لك إلى المشاركة
ن كانت تقنية  تقةى على مشكلة تأخر  Blockchainألو يرف من أيراف سلسلة التوريدم وا 

يدم ة التور مشاركات األيرافم إط أن األمر قد يتيلل أعلى مستويات التفاعل بين أيراف سلسل
كلفة البينية وعلى مستوو الوظائف  ات التكلفة العاليةم وتنتج إدارة التكلفة المتزامنة في خفض الت

ميم بصورة كبيرة بسبل زيادة الفترة الزمنية التي يستغرقها مختلف األيراف المشاركة في تص
 (Cooper and Slagmulder, 2004)المكونات وتقديم حلول ابتكارية للعمالء 

اتم وتساثم وتتمثل الفائدة المحققة من إدارة التكلفة المتزامنة في تحقي  التعاون أو أحد المكون
في تسهيل الترابي والتواصل بين أعةاء سلسلة التوريد بهدف تحقي   Blockchainتقنية 

يساعد  الثودة المنشودة عن صدور التكلفة المستهدفةم ويرو الباحه أن تبنى تقنية سالسل الكتل
ون الشفاف على تفعيل التكلفة المستهدفة كأداة إلدارة التكلفةم إط أن األمر يتيلل ةرورة التعا

ا موالموثو  فيه بين أعةاء سلسلة التوريدم ك لك ةرورة الكشف عن بيانات التكاليفم وث ا 
 Blockchainيدفع الباحه نحو تناول أحد أدوات إدارة التكلفة البنية والتي تتناغم مع تقنية 

 وتعمل ثنبا  إلى ثنل مع التكلفة المستهدفةم وثو أسلول محاسبة السثالت المفتوحة .
      : سالسل الكتل وتفعيل اسلول محاسبة السثالت المفتوحة في إدارة التكلفة      5/2/1/2

  البينية: 
إحدو  ليات إدارة  Open Book Accounting (OBA)تعد محاسبة السثالت المفتوحة 

ليفهم التكلفة البينيةم ويكشف من خاللها بعض أيراف سلسلة التوريد )الموردين( عن ثياكل تكا
سلة لتلك السل التنافسيإلى أيراف أخرو في السلسلة )المشترين( بما يساعد على تقوية الوةع 

د اهللم النهائى )عبي من خالل ثهود تخفيض التكلفة المشتركة المرتبية بالتكلفة الكلية للمنتج
2015 .) 

ويمكن القول أن محاسبة السثالت المفتوحة تعد وسيلة لتحسين فعالية تكاليف سلسلة التوريد 
(م وتتيلل ث ه 2010بوصفها أداة لتحسين الثقة في العالقة بين العمالء والموردين )رز م 

اليف لديهم وبالتالى يمكن السياسة أن يوفر المورد للمشترو إمكانية الوصول إلى بيانات التك
اعتبار سياسة السثالت المفتوحة أساسا  مالئما  إلقامة عالقات تعاون في بيانات التكاليفم ويمكن 
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؛ 2010تيبيقها في المدو اليويل والعالقات الحرثة التي تتيلل درثة عالية من التعاون )رز م 
Ellram, 2000,) 

عمالم ي عملية تبادل المعلومات بين أعةاء شبكة األوتلعل تكنولوثيا المعلومات دورا  ثاما  ف
ه ويرثع  لك إلى أثمية وثود نظم معلومات متكاملة وقنوات اتصال مفتوحة بين األعةاءم حي
خا  تمكن تلك النظم من اإلمداد بمعلومات فورية وفي الوقت المناسل مما يساثم في عملية ات

  (.2017عةاء داخل شبكة األعمال )محاري م القرارات التي من شأنها تحسين أداء كافة األ
شأنه  في تتبع سلسلة التوريد من Blockchainل ا يرو الباحه أن تبنى تقنية سالسل الكتل 

يةم وتتمثل أن يزيد من فاعلية محاسبة السثالت المفتوحة كأداة من أدوات ادارة التكلفة البين
م 2017فيما يلى : )محاري م لمحاسبة السثالت المفتوحة  Blockchainمثاطت دعم 
 (Moller etal., 2011; Abeyatne and Monfared, 2016؛ 2013البتانونيم 

التغلل على مشكلة نقص الشفافيةم حيه تؤدو مشكلة نقص الشفافية عن معلومات  -1
ة على التكاليف المتراكمة على امتداد سلسلة التوريد إلى تركيز اثتمام النشأة الرئيسي

تكاليف ية للمنتج والتي تحده داخل حدود المنشأةم دون اطثتمام بعناصر الالتكاليف الكل
أثم ما يميزثا ثو  Blockchainأيراف السلسلةم ركن تقنية  بباقيالخارثية الخاصة 

سلسلةم الشفافية حيه أنها تةمن توافر كافة البيانات والمعلومات المرتبية بكل أيراف ال
 وفي الترتيل الحقيقى لتسثيل المعامالتم كما أن وبشكل دقي  دون تحريف أو تزييفم

ية معاملة إط بعد التحق  منها من خالل الثهات التي لها صالح بأيالسلسلة ط تصرح 
 اعتماد المعامالت. 

ط تقتصر ممارسات السثالت المفتوحة على كشف المعلومات الخاصة بالمورد فقيم بل  -2
لتبادل اسلسلة التوريدم ويتم من خاللها  امتدادتمثل منهج يدعم العالقات التعاونية على 

 بتثميع أفكار مختلف Blockchainتساثم سالسل الكتل  وبالتاليالمتعدد للمعلوماتم 
ساثم األيراف نحو إدارة المراحل األولى من دورة حياة المنتج بصورة أفةلم كما أنها ت

ج متميز في وقت قصير في توفير إمكانيات تخييي الياقة وثدولة اإلنتاج وبناء منت
 ((O,Leary, 2019ووصول أسر  إلى المستهلكين 

المنظم  المنهثيللكشف  بإتاحتهاالسثالت المفتوحة  Blockchainتدعم سالسل الكتل  -3
 لمعلومات التكاليف بين الشركاءم والكشف عن الفرص اإلةافية لخفض التكلفة الكلية

 ين مختلف أيراف السلسلة. لسلسلة التوريد في إيار العالقات التشابكية ب
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 إ ا كان نثاح تيبي  محاسبة السثالت المفتوحة يتوقف على مدو اطلتزام بالكشف عن -4
يةمن ث ا  Blockchainالبيانات من ثانل مختلف األيرافم فإن تيبي  سالسل الكتل 

عدة فيما يكون قا Blocksبسبل تسثيل ثميع المعامالت والبيانات داخل الكتل  اطلتزام
انات ةخمة واةحة وحقيقيةم عالوة على أنها تتةمن بصمة الوقت التي تظهر الوقت بي

 لألحداه.  الحقيقي
فيما بين   Smart Contractsيساعد تيبي  تقنية سالسل الكتل على إبرام عقود  كية  -5

تج عنه أيراف سلسلة التوريدم وتشفير تلك العقود إلى أثزاء وتحميلها إلى الكتلم مما ين
تم  كية ط مركزيةم ط تعتمد على ثهة خارثية في حفظ السثالت أو نفا ثام ويعقودا  

 Hossein)متى استوفت ما اتف  عليه مستعا   تلقائيتنفي  الشروي المتعاقد عليها بشكل 
and Nicolette, 2017)ي م وتعمل تلك العقود ال كية على الحد من عدم اليقين المرتب
 لتوريد. اوالشفافية لدو كافة األيراف المتعاملة على سلسلة بشروي العقدم مما يبعه الثقة 

 إلى معالثة بعض معوقات تيبي  أسلول محاسبة Blockchainيؤدو تيبي  تقنية سالسل الكتل 
 السثالت المفتوحة ومنها:

 
  ف لبعض حلقات سلسلة التوريد على إنتاج معلومات تكالي المعلوماتيعدم قدرة النظام

وفر دقيقةم وتقدير تكاليف الخامات بشكل دقي  خالل مراحل اطستحوا  والتوريدم حيه ت
 ي .سالسل الكتل كافة المعلومات والبيانات المرتبية بمعامالت ثميع األيراف بشكل دق

 توريدم حيه يمتلك بعض أيراف انتشار سمة عدم تماثل المعلومات على يول سلسلة ال
م اطنتهازيالسلسلة ثميع المعلوماتم وبعةهم القليل من المعلومات مما يظهر السلوك 

حثل  ويعي  إدارة التكلفة البينيةم حيه توفر سالسل الكتل المعلومات لكل األيراف دون
 , Helen and Maria)أو تزييفم مما يوفر ةمانا  قويا  لألمان وعدم اطنتهازية 

2017) 
مما سب  يتةح أن اتثاه سلسلة التوريد نحو تبنى تقنية سالسل الكتل الرقمية          

Blockchain  في تتبع المعامالت لكافة األيراف على امتداد سلسلة التوريدم سوف يدعم ويفعل
ومنها  م مثل تحليل سلسلة القيمةمBlockchain ليات إدارة التكلفة البينية التي تتناغم ومنهثية 

التكلفة المستهدفةم ومحاسبة السثالت المفتوحةم وستساثم بشكل كبير ثدا  في إدارة العالقات 
التشابكية بين مختلف األيراف من بداية المواد الخام حتى المنتج النهائى وتسليمه للمستهلكم 

لوظيفة وستكشف عن مناي  الخفض المحتملة للتكاليفم كما أنها ستدعم  ليات المفاةلة بين ا
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م وفحص التكلفة البينيةم وط شك أن النتاج النهائى لكل ث ه  FQPtrade- offوالثودة والسعر 
 الثهود ثو تعزيز المزايا التنافسية لسلسلة التوريد ككل و ينتج عنها:

 خفض التكاليف على امتداد السلسلة إلى أدنى حد ممكن.  -
 تحسين مستويات ثودة منتثات السلسلة التوريدية.  -
 تلبى رغبات العمالء المتنوعة.  التيتدعيم أنشية التصميمات اطبتكارية  -
لبية تدعيم سرعة استثابة سلسلة التوريد للتغير في أ وا  ويلبات العمالءم وقصر مدة ت -

 تلك المتيلبات والرغبات. 
  تحسين مؤشرات البرمثةم والناتثة عن زيادة الحصة السوقية للسلسلة. -

 ية: : الدراسة الميدان/6
 (:9تظهر العالقة بين متغيرات البحه بالشكل التالي رقم ): : نمو ج الدراسة6/1
 

 

 
 لمتغيرات التابعةا                 المتغيرات الوسيية          المتغيرات  المستقلة                                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغيرات الديموغرافية:
لوظيفةم سنوات الخبرةم ا -

 المؤثل الدراسي.

 دعم المزايا التنافسية:
فض التكلفة.خ-1  
حسين ثودة   ت-2

 المنتثات. 
رعة اطستثابة.س-5  
حسين مستوو ت-6

 الربحية.

 تقنيااااة ساااااااااالسااااااااااااال الكتاااال:
(Blockchain) 

 ةط مركزية الشبك-1
 دعم القابلية للتغيير أو -2

 التعديل.    
 الشفافية. -3
 أخفاء الهوية.-4
 الكفاءة/ السرعة.-5
 التوقيت الحقيقي للمعامالت.-6

 

دعم القابلية للتغيير أو -2  
التعديل.      

الشفافية. -3  
أخفاء الهوية.-4  
الكفاءة/ السرعة.-5  

التوقيت الحقيقي للمعامالت.-6  
 

 

 

 

 

أسلول تحليل سلسلة 
 القيمة:

حليل سلسلة القيمة ت-1
الداخلية لكل منشكت 

 سلسلة التوريد.
دارة الروابي مع إ-2

 الموردين
دارة الروابي مع إ-2

 العمالء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أدوات إدارة الااااتااااكاااالاااافاااااة 
 IOCMالبينية: 

سااااااااااالااول الااتااكاالاافاااااة أ-1
 المستهدفة.

حاسااااااابة الساااااااثالت م-2
 المفتوحة.
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 نمو ج الدراسة( 9) شكل رقم
 : مثتمع الدراسة:6/2

قة بين تقنية يتمثل مثتمع الدراسة في الفئات األكثر ارتبايا  بإمكانية الحكم على شكل أو نو  العال
كلفة م وكال  منم أسلول تحليل سلسلة القيمةم وبعض أدوات إدارة التBlockchainسالسل الكتل 

 سلسلة التوريد. البنيةم وك لك األثر على المزايا التنافسية ل
 ا النو   لك ألن نوعية وثودة البيانات التي يتم الحصول عليها خالل الدراسة اطستقصائية من ث
لمتعلقة يعتمد على الردودم واستثابة المشاركين في اطستقصاءم ورؤيتهم ومعرفتهم بالممارسات ا

 : ت في اآلتيبسالسل التوريدم وأساليل إدارة التكلفة البينيةم وتتمثل ث ه الفئا
  .المديرين الماليين في الشركات الصناعية عينة البحه 
  .مديري التكاليف في الشركات الصناعية عينة البحه 
  مثموعة المهنيين من شبكةLinked in 
 اعةاء ثمعيات مهنية . 

لدراسااةم اوط شااك أن تلك الفئات تعد من وثهة نظر الباحه ثي األكثر تفهما  بين ليبيعة العالقة 
ا للتقنيات بمفاثيم سااااالساااال التوريدم وأدوات إدارة التكلفة البينيةم ايةااااا  إدراكه إلمامهامن حيه 

ديدة سات عالرقمية الحديثةم ومنها سالسل الكتلم كما أن ث ه الفئات ثي التي استخدمت في درا
 (. 2018م شاثينم Langois, 2015م Timm, 2015سابقةم في نفس المثال منها: )

 : مثتمع وعينة الدراسة: 6/3
وةااااااو  حرص الباحه على اختيار عينة الدراسااااااة من األفراد المؤثلينم ولديهم األلمام الكافي بم

ن البحه ومتغيراتهم حتى يةااااااااامن الباحه تمكن مفردات العينة من إعياء اإلثابات المالئمة ع
 استفسارات البحهم والتي يمكن اطعتماد عليهام واستخالص النتائج منها. 

من بعض الشاااااركات الصاااااناعية بالقيا  الخاص والعاملة ي ثمهورية ويتكون مثتمع الدراساااااة 
مصر العربية والتي تعمل في إيار سالسل توريد مختلفةم وتمثلت عينة الدراسة في مثموعة من 
الشااااركات التي تعمل في مثال تصاااانيع األثهزة الكهربائيةم والغزل والنساااايجم وتصاااانيع األدويةم 

مشااااركم  193وقد تم توزيع اطساااتبيان على عينة شاااملت  وتصااانيع األثاهم وصاااناعية األغ يةم
مشااركم وقد تم الكشاف عن مدو  131وقد بلغ عدد األفراد المساتثيبين على اطساتبيان بالكامل 

اساااااتثابة باساااااتخدام اسااااالول اطنحدار المتعدد م  131مالئمة قوة العينة المساااااتخدمة المكونة 
(م عند مسااااتوو ألفا F2= 0.15أثير )%م وكشااااف عن أن متوسااااي حثم الت95وبمسااااتوو ثقة 



 2020 يوليو – الثالثالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 
  

169 
 

( وبالتالي 0.8(م وث ا ما يقل قليال  عن )0.791( وكانت النتيثة الخاصة به ا اطختيار )0.05)
 يصبح حثم العينة مقبوط .

 : توصيف عينة الدراسة: 6/4
تعادة اطساااسااتمارةم ثم  193بلغ عدد اسااتثمارات اطسااتبيان التي تم توزيعها على عينة الدراسااة 

ةااح اسااتمارة من المسااترد لعدم اسااتكمال الرد على اطساائلة ويو  24اسااتمارةم وتم اسااتبعاد  155
 .( ما سب 2الثدول رقم )

 ( توصيف عينة الدراسة2ثدول رقم )   
اطستمارات 
 الموزعة

اطستمارات 
 التي لم ترد

استمارات 
 مستلمة

استمارات 
 مستبعدة

استمارات 
 صالحة

 النسبة

193 38 155 24 131 67.8% 

سااتقصااى توصاايف العينة يبقا  للخبرة والوظيفة: تم توصاايف عينة الدراسااة يبقا  لخبرة ووظيفة الم
وصااايف ( ثنا الت4(م والثدول رقم )3منهمم وك لك يبقا  للمؤثل والوظيفةم ويوةاااح الثدول رقم )

 على النحو التالي:
 

 ( توصيف العينة يبقا  للخبرة.3ثدول رقم )
 سنوات الخبرة        
 الوظيفة

 5: 1من 
 سنوات

 10: 6من 
 سنوات

: 11من 
20 
 سنة

أكثر من 
 سنة 20

 اإلثمالي

 مدير مالي
 مدير تكاليف
 Linked inمهني شبكة 

 عةو ثمعية مهنية

- 
11 
4 
3 

7 
18 
9 
6 

5 
23 
8 
3 

9 
17 
8 
- 

21 
69 
29 
12 

 131 34 39 40 18 إثمالي 

 يبقا  للمؤثل والوظيفة( توصيف العينة 4ثدول رقم )
 المؤثل           

 الوظيفة

س
ريو
الو
بك

 

دبلوم 
تير عالي

ثس
ما

وراه 
دكت

 

شهادة 
 مهنية

 إثمالي
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ف يتةح من استعراض الثداول السابقة أن العينة شملت مستويات خبرة مختلفة ومؤثالت ووظائ
بكة مختلفةم كما شملت العينة أفراد  وي مؤثالت علمية مرتفعة وشهادات مهنيةم وأعةاء من ش

Linked in .م وكلها فئات متخصصة ومهتمة بالعمل المحاسبي المهني 
 : تصميم استمارة اطستبيان لثمع البيانات: 6/5

لتحقي  أثداف الدراسااة تم تصااميم اسااتمارة اطسااتبيان طسااتكشاااف مدو تواف  سااالساال الكتل في 
مة وما تتبع ساالساالة التوريدم واسااتكشاااف أثر تلك التقنية على تفعيل أساالول تحليل ساالساالة القي

يتةاامن من إثراءاتم واثرثا على تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية وتحديدا م أساالول إدارة التكلفة 
المسااتهدفةم ثم أساالول محاساابة السااثالت المفتوحةم ثم قساام أخير يتةاامن انعكاس أثر تيبي  

ثالت تقنية ساااالسااال الكتل في تفعيل أسااالول تحليل سااالسااالة القيمة والتكلفة المساااتهدفةم والسااا
المفتوحة على تعزيز المزايا التنافسااااايةم ساااااواء خفض التكلفةم أو تحساااااين الثودةم والتصاااااميم 

 اطبتكاريم وسرعة اطستثابةم والربحيةم وقد تم اطستقرار على أقسام اطستبيان لتشمل: 
        القساااااااام األول: العوامل الديموغرافية وتشاااااااامل اطساااااااامم يبيعة العملم ساااااااانوات الخبرةم المؤثل      

 العلميم باعتبارثا من المتغيرات المؤثرة في ثمع البيانات. 
القسااااااااام الثاااني: يحتوي على عاادد من األسااااااااائلااة تتةااااااااامن عاادد من العبااارات موزعااة على              

( نقاي 5مثموعات بحساااااااال الفروض المختلفة للبحهم ويحساااااااال مقياس ليكرت المدرج  على )
 (5كالتالي ثدول رقم )

 
 ( مقياس ليكرت5ثدول رقم )

 أواف  بشدة أواف  محايد ط أواف  ط أواف  بشدة
(1) (2) (3) (4) (5) 

 : األساليل اإلحصائية المستخدمة: 6/6

 مدير حسابي
 مدير تكاليف

 Linkedمهني شااااااابكة 
in 

 عةو ثمعية مهنية

13 
27 

 15 
 

7 

6 
15 
6 
 
3 

2 
4 
3 
 
- 

1 
2 
3 
 
- 

2 
20 
2 
 
- 

24 
68 
29 
 
10 

 131 24 6 9 30 62 إثمالي 
 %100 % 18.4 %4.7 %6.8 %22.7 %47.4 النسبة
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اطساااااااااليل لتحليل بيانات الدراسااااااااة الميدانية تم اطعتماد على العديد من المقاييس واطختبارات و 
 اطحصائية على النحو التالي: 

 : Alpha Cranach: تحليل اطعتمادية )ألفا كرونباخ( 6/6/1
دة يهدف ث ا التحليل إلى التأكد من تثانس بنود المتغيرات المساااااااااتخدمة في القياسم وثناك ع

وقد استخدام معامل  Alpha Cranachمقاييس تستخدم لتحقي  ث ا الهدف من أثمها مقياس 
ياناتم المسااااتخدمةم بما يوفر المصااااداقية لدوال الب ألفا للتعرف على وثود تثانس بين المتغيرات

من الواحد الصاااااااااحيح دل على المصاااااااااداقيةم وقد بلغت قيمة   Alphaحيه كلما اقتربت قيمة 
Alpha  من واقع تشغيل برنامجSPSS ( 6كما ثي واردة في الثدول رقم ) 

 Alpha Cranbach( قيمة 6ثدول رقم )
Alpha F Prob 
0.8217 12.964 0.000 

%( تقريبا  وثي تدل على أن ثناك عالقة ثوثرية عند مساااااااااتوو معنوية 82وتظهر قيمة الفا )
 ( مما يدل على التثانس والمصداقية. 0.05)
 : المقاييس اإلحصائية الوصفية والتكرارات النسبية والمطلقة: 6/6/2

اس ترتيبي يتم بناء اإلثابات الخاصة باألسئلة الموثودة في استمارة اطستبيان على أساس مقي
 مكون من خمسة درثات تبدأ من ط أواف  بشدة وتنتهي عند أواف  بشدةم وكان المقياس

( تعنى 5على الترتيل حيه أن النقية ) 1م 2م 3م 4م 5الترتيبي ألوزان األثمية النسبة ثو 
نحو العنصر  ( تعنى الميل الةعيف1 للعنصر أو المتغير محل القياسم بينما النقية )ميال  قويا  

على ث ا  (م واعتمادا  3أو المتغير محل القياس. ويتم اعتبار نقية المنتصف ثي النقية رقم )
ى منهم ( فإن ث ا يشير إلى أن المستقص3المقياس إ ا كان متوسي اإلثابات العام أكبر من )

 الموافقة على إثابات األسئلة والعكس صحيح. يتثهون إلى
 : اختبار الفروض احصائيا :  6/6/3

 : (1)أ( الفرةية الرئيسية األولى )ف
م وفعالية أسلول تحليل سلسلة  Block chainتحليل العالقة بين ممارسات تقنية سالسل الكتل 

القيمةم متةااامنا  تفعيل دور ث ا التحليل في تتبع السااالسااالة الداخلية لكل من المنشاااأة الرئيسااايةم 
دارة الروابي والعالقات التشاااااابكية مع  وساااااالسااااال المنشاااااكت الفرعية أيراف سااااالسااااالة التوريدم وا 

دارة الروابي مع العمالء للشااااركة مثتمعه وفقا  آل راء عينة الدراسااااةم ويشااااير الثدول الموردينم وا 
(م إلى وثود عالقة ارتباي إحصاااائي إيثابية بين ممارساااات تقنية ساااالسااال الكتل وفعالية 7رقم )
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أسلول تحليل القيمةم إ  تعد ممارسات سالسل الكتل متغيرا  مفسرا م وفعالية أسلول تحليل سلسلة 
 القيمة بعدا  مستثيبا  على مستوو العينة. 
 ( 7ثدول رقم ) 

 سلة القيمةنتائج تحليل اطرتباي بين بين ممارسات تقنية سالسل الكتل وتفعيل أسلول تحليل سل
 المتغير المستقل                    

 المتغير التابع 
ممارسات تقنية سالسل الكتل 

Blockchain 
 

 0.798 أسلول تحليل القيمة

131  =N                                         0.05    <  P 

ر م وتشي(0.05)(م وعند مستوو معنوية 0.798وتشير بيانات الثدول إلى أن معامل اطرتباي )
سن فعالية ث ه النتيثة إلى أن تبني ممارسات تقنية سالسل الكتل ووفقا  آلراء العينة أدو إلى تح

دته أيةا  (م وث ا ما أك1تقبل الفرةية الرئيسية األولى )فأسلول تحليل سلسلة القيمة. وبالتالي 
قيمة نتائج تحليل اطرتباي بين ممارساااات تقنية ساااالسااال الكتلم وفعالية أنشاااية تحليل سااالسااالة ال

 (8مثتمعه على مستوو العينة كما يظهر في ثدول رقم )
 
 
 

 ة القيمة( تحليل اطرتباي بين ممارسات سالسل الكتلم وتحليل سلسل8ثدول رقم )
 المتغير التابع             

 
 المتغير 
 المستقل

 أنشية تحليل سلسلة القيمة لسلسلة التوريد
تحليل سلسلة القيمة 
للمنشأة الرئيسية 
والمنشكت المرتبية 
 بسلسلة التوريد

إدارة العالقات 
التشابكية مع 
 الموردين

إدارة العالقات 
التشابكية مع 

 العمالء

ممارساااااااات ساااااااالسااااااال الكتل 
Blockchain      0.793 0.789 0.802 

يشااااير الثدول إلى وثود عالقة ارتباي إحصااااائي إيثابية بين ممارسااااات تقنية سااااالساااال الكتل م 
وفعالية أنشية تحليل سلسلة القيمة لسلسة التوريدم ويشير  لك إلى أن ممارسات تقنية سالسل 
الكتل تسهم في زيادة فعالية  أنشية تحليل سلسلة القيمة لسلسلة التوريدم وك لك تشير بيانات 

دول إلى وثود عالقة ارتباي إيثابية بين ممارساااات ساااالسااال الكتلم وكال  من تحليل سااالسااالة الث
م ك لك  (0.793)القيمة للمنشااأة الرئيسااية والمنشااكت المرتبية بساالساالة التوريد بمعامل ارتباي 
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 عالقة ارتباي إيثابية بين ممارسات سالسل الكتل وكال  من إدارة العالقات التشابكية مع الموردين
م و إدارة العالقااات التشاااااااااااابكيااة مع الموردين بمعاااماال ارتباااي قاادرة (0.789)بمعاااماال ارتباااي 

م الثدول يوةح توافر عالقة ارتباي إحصائي إيثابية بين ممارسات سالسل الكتلم و (0.802)
تحليل سااالسااالة القيمة م وبالتالي تنعكس تلك التأثيرات على التنافساااية وزيادة الحصاااة الساااوقية 

  للشركة.
تلم ( للعالقة بين ممارساااات ساااالسااال الك2R( وال ي يقيس معامل التحديد )9ويؤكد الثدول رقم )

 وتحليل سلسلة القيمة كالتالي: 
 يدتحليل القيمة لسلسة التور على  Blockchain( أثر ممارسات سالسل الكتل 9ثدول رقم )
المتغير       

 المستقل
 المتغير 
 التابع

ممارسات سالسل 
الكتل 

Blockchain 

 
F 

 
T 

0B 1B 2R الثدولية المحسوبة  الثدولية المحسوبة 

تحليل القيمة 
 لسلسة التوريد 

 
0.756 

 
0.899 

 
0.714 

 
139.971 

 
4.00 

 
12.814 

 
1.93 

P < 0.05                           N= 131                            DF (1.75)                  

وتشاااااااااير نتائج تحليل اطنحدار إلى وثود تأثير إيثابي معنوي لممارساااااااااات ساااااااااالسااااااااال الكتل 
Blockchain في تحليل سلسلة القيمة للمنشأة الرئيسية والمنشكت الفرعيةم إ  بلغت قيمة (F) 
م (1.75)عند درثتي حرية  (4.00)م وثي أكبر من قيمتها الثدولية (139.971)المحساااااااوبة 

من فعالية تحليل  %71المتكاملم ويساااااااااتدل من  لك أن  (0.714) (R2)د وبلغ معامل التحدي
 القيمة ألنشية سلسلة التوريد يرثع إلى تقنية سالسل الكتل. 

 :)ب( اختيار الفروض الفرعية للفرض الرئيسي األول
 ةعلى مفردات أنشي Blockchainفيما يتعل  بالتأثير التفصيلي لممارسات سالسل الكتل 

ثدول رقم القيمة لسلسة التوريد كانت نتيثة اختبارثا في ثاله فروض فرعية كما في ال  تحليل
 ( وال ي يظهر ما يلي:10)

والاا ي ياادرس العالقااة بين ممااارسااااااااااات ساااااااااالساااااااااال الكتاال  (:1/1اختبااار الفرض الفرعي )ف
Blockchainم وتحليل ساالساالة القيمة للمنشااأة الرئيسااية والمنشااكت المرتبية بساالساالة التوريدم 

( نتائج اطنحدار على مسااااتوو العينة المسااااتقصااااى منهام إ  يتبين 10يتةااااح من الثدول رقم )
م وتحليل سااالسااالة القيمة للمنشاااأة Blockchainوثود تأثير معنوي لممارساااات ساااالسااال الكتل 
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وثي  (81.510)المحسااوبة  (F)الرئيسااية والمنشااكت المرتبية بساالساالة التوريد م إ  بلغت قيمة 
  )2R(م يبلغ معاااماال التحااديااد )1.93(عنااد درثااة حريااة  )4(ثاادوليااة البااالغااة اعلى قيمتهااا ال

من فعالية تحليل سااااالسااااالة القيمة للمنشاااااأة الرئيساااااية  %63م ويساااااتدل من  لك أن (0.633)
م ومن  Blockchainوالمنشكت المرتبية بسلسلة التوريد م إنما ترتبي بممارسات سالسل الكتل 

وثي اكبر من الثدولية البالغة  (9.163)المحساااااااااوبة  Tن قيمة تبين أ (T)متابعة بيتا واختيار 
 .(0.05)وثي معنوية عند مستوو  (1.93)

مة على مفردات أنشية تحليل القي Blockchain( أثر ممارسات سالسل الكتل 10ثدول رقم )
 لسلسة التوريد

            P< 0.0                                                      N= 131     

(: والاا ي ياادرس العالقااة بين ممااارسااااااااااات ساااااااااالساااااااااال الكتاال 1/2اختبااار الفرض الفرعي )ف
Blockchainإدارة العالقات التشابكية مع الموردين: م وتفعيل 

( نتائج اطنحدار على مسااااتوو العينة المسااااتقصااااى منهام إ  يتبين 10يتةااااح من الثدول رقم )
على إدارة العالقات التشااااابكية مع  Blockchainوثود تأثير معنوي ممارسااااات سااااالساااال الكتل 

 (4)متها الثدولية البالغة وثي اعلى قي (79.511)المحساااااااااوبة  (F)الموردين م إ  بلغت قيمة 
من %74م ويسااتدل من  لك أن )2R(  )0.742(م يبلغ معامل التحديد )1.93(عند درثة حرية 

فعالية إدارة العالقات التشااااااابكية مع الموردين م إنما ترتبي بتيبي  ممارسااااااات سااااااالساااااال الكتل 
Blockchain  م ومن متابعة بيتا واختيار(T)  تبين أن قيمةT  وثي اكبر  (9.021)المحسوبة

 .(0.05)وثي معنوية عند مستوو  (1.93)من الثدولية البالغة 

المتغير         
 المستقل

 المتغير
 التابع 

ممارسات سالسل 
 Blockchainالكتل 

F T 

0B 1B 2R الثااادو المحسوبة
 لية

 لثدوليةا المحسوبة 

تحليل ساااااالساااااالة القيمة 
للمنشاااااااااااأة الرئيسااااااااايااة 
والمنشااااااااااااكت المرتبياااة 

 بسلسلة التوريد

 
0.798 

 

 
0.672 

 

 
0.633 

 
 

 
81.510 

 
4.00 

 
9.163 

 
1.93 

إدارة العالقات التشااابكية 
 مع الموردين

 
0.811 

 
0.717 

 
0.742 

 
79.511 

 
4.00 

 
9.021 

 
1.93 

إدارة العالقات التشااابكية 
 مع العمالء

0.721 0.689 0.771 79.722 4.00 8.977 1.93 
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(: والاا ي ياادرس العالقااة بين ممااارسااااااااااات ساااااااااالساااااااااال الكتاال 1/3اختبااار الفرض الفرعي )ف
Blockchain:م وتفعيل إدارة العالقات التشابكية مع العمالء 

رة م إداBlockchainسل الكتل ( إلى وثود تأثير معنوي إيثابي بين سال10يشير الثدول رقم ) 
ع العمالءم العالقات التشابكية مع العمالءم حيه تدعم تلك الممارسات إدارة العالقات التشابكية م

عند درثتي حرية  (4.00)وثي أكبر من الثدولية  (79.722)المحسااااااااوبة  Fويدعم  لك قيمة 
تدل من  لك أن  )2R( )0.771(وبلغ معامل التحديد  )1.93( ية إدارة %77 ويسااااااااا من فعال

بين أن ت Tالعالقات التشابكية مع العمالء يرتبي بممارسات سالسل الكتلم وبمتابعة بيتا ومعامل 
 (. 0.05عند مستوو معنوية ) (1.93)أكبر من الثدولية  (8.977)المحسوبة  Tقيمة 
 : (2ية الثانية: )فالفرةية الرئيس-ثا

ينية م وتفعيل أدوات إدارة التكلفة البBlockchainتحليل العالقة بين ممارسااااات سااااالساااال الكتل 
ثابية (م إلى وثود عالقة ارتباي إحصاااااائي إي11العينةم ويشاااااير الثدول رقم ) آلراءمثمعة يبقا  

م وتفعيل أدوات إدارة التكلفة البينيةم إ  تعد تلك Blockchainممارساااااااااات ساااااااااالسااااااااال الكتل 
 لعينة. اسات متغيرا  مفسرا م وتفعيل أدوات التكلفة البينية بعدا  مستثيبا  على مستوو الممار 

 
 م وتفعيلBlockchain( نتائج تحليل اطرتباي بين ممارسات سالسل الكتل 11ثدول رقم )

 أدوات إدارة التكلفة البينية
 المتغير المستقل                
  المتغير التابع

 الكتلممارسات سالسل 
 Blockchain 

 0.801 تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية
P< 0.0                                                     N= 131 

م (0.05)م وعند مستوو معنوية (0.801)وتشير بيانات الثدول الساب  إلى أن معامل اطرتباي 
نة زادت م وفقا  ألراء العيBlockchainأي كلما زاد اطثتمام بتيبي  ممارسات سالسل الكتل 

(م بشأن أن 2ابعاد تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينيةم ومنها يقبل الفرض الرئيسي الثاني )ف
لة داد سلسم يدعم ويفعل أدوات إدارة التكلفة البينية على امتBlockchainتيبي  سالسل الكتل 

 التوريد التكاليفم وث ا ما أكدته نتائج تحليل اطرتباي بين ممارسات سالسل الكتل
Blockchain( كما 12) م وابعاد تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينيةم كما تظهر في الثدول رقم

 يلي:
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إدارة  وتفعيل أدوات Blockchain( تحليل اطرتباي بين ممارسات سالسل الكتل 12ثدول رقم )
 تكلفة البينيةال

 المتغير المستقل   
 التابع المتغير

 تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية
 محاسبة السثالت المفتوحة أسلول التكلفة المستهدفة

ممارسات سالسل الكتل 
Blockchain 0.813 0.798 

0.05                                            N= 13 <P  

السل سإيثابية بين ممارسات  إحصائي( إلى وثود عالقة ارتباي 12يشير نتائج الثدول رقم )
ثي أسول م و تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية المستخدمة في البحه و  Blockchain الكتل 

لممارسات االتكلفة المستهدفةم ومحاسبة السثالت المفتوحةم حيه بلغ معامل اطرتباي بين تلك 
اثم في ويشير إلى  لك إلى أن تلك الممارسات تس (0.813)يل أسلول التكلفة المستهدفة وتفع

 رتباي بين تلكزيادة فعالية أسلول التكلفة المستهدفة يبقا  آلراء عينة البحهم كما أن معامل اط 

ات م مما يؤكد أن لممارس (0.798)الممارسات وفعالية أسلول محاسبة السثالت المفتوحة بلغ 
في تتبع سااااالساااال التوريد تأثير واةااااح على تفعيل أدوات إدارة  Blockchainساااال الكتل سااااال

 حيتها. التكلفة البينية بتلك السالسلم بما يحسن الوةع التنافسي للشركةم ويساثم في تحسين رب
 (: 13ولقد أكد تحليل اطنحدار على ث ا اطرتباي كما ثو موةح في الثدول رقم )

 ينيةعلى أدوات إدارة التكلفة الب Blockchainمارسات سالسل الكتل ( أثر م13ثدول رقم )
 المتغير المستقل 
 المتغير 
 التابع

ممارسات سالسل 
 Blockchainالكتل 

 
F 

 
T 

0B 1B 2R الثدولية المحسوبة  الثدولية المحسوبة 
 1.93 13.021 4.00 139.11 0.701 0.801 0.791 تفعيل أدوات التكلفة البينية

)1.93( 0.05                     N= 131                                DF <P  

وتشااااااير نتائج اطنحدار إلى وثود تأثير إيثابي معنوي لممارسااااااات سااااااالساااااال الكتل على تفعيل 
عند  (4.00)وثي أكبر من الثدولية  (139.11)( المحساااااااااوبة Fالتكلفةم حيه بلغت قيمة )

ويسااااااااتدل على  لك أن فعالية أدوات  2R )0.701(عامل التحديد م وبلغ م)1.93(درثتي حرية 
 إدارة التكلفة البينيةم تزداد بممارسات سالسل الكتل. 
رسااااات فيما يتعل  بالتأثير التفصاااايلي مما :)د( اختبار الفروض الفرعية للفرض الرئيسيييي اليا ي

 التكلفة البينيةم يتمم على مفردات مقاييس تفعيل أدوات إدارة Blockchainساااااااااالسااااااااال الكتل 
 (:14اختبارثا كما يلي في الثدول رقم )



 2020 يوليو – الثالثالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 
  

177 
 

 بينية( تحليل عالقة ممارسات سالسل الكتل بممارسات أدوات إدارة التكلفة ال14ثدول رقم)
المتغير           

 المستقل
 المتغير

 التابع 

ممارسات سالسل 
الكتل 

Blockchain 

 
F 

 
T 

0B 1B 2R الثدولية المحسوبة  الثدولية المحسوبة 
إدارة السعر والثودة 

 واألداء الوظيفي
0.689 

 
0.588 0.708 42.51 4.00 8.163 1.93 

مفاوةات التكلفة 
 البينية

0.618 0.599 0.704 50.51 4.00 4.015 1.93 

إدارة التكلفة 
 المتزامنة

0.699 0.701 0.743 49.72 4.00 8.413 1.93 

تفعيل الكشف عن 
المعلومات من 

 خالل فتح السثالت

0.703 0.705 0.701 49.21 4.00 7.781 1.93 

دعم الثقة بالعقود 
ال كية لفتح 
 السثالت

0.701 0.699 0.803 43.91 4.00 6.930 1.93 

خفض عدم تماثل 
المعلومات عند فتح 

 السثالت

0.609 0.603 0.819 51.08 4.00 7.99 1.93 

)1.93( DF                        0.05                    N= 131     < P  

( إلى وثود تأثير إيثابي معنوي 14تشاااااااااير نتائج تحليل اطنحدار كما تظهر في الثدول رقم )
لممارسااااات ممارسااااات سااااالساااال الكتل على تفعيل معظم مقاييس إدارة التكلفة البينية لسااااالساااال 
التوريدم حيه تظهر ث ه العالقة اإليثابية بين تلك الممارسااااات مفاوةااااات إدارة السااااعر والثودة 

وثي تزيد عن قيمة  (42.51)المحساااااااااوبة له ا المقياس  (F)الوظيفي فقد بلغت قيمة واألداء 
)F(  الثدولية)1.93(عند درثتي حرية  )4.00(  2وبلغ معامل التحديدR )0.708(  ويساااااااتدل

من فعالية مفاوةات إدارة السعر والثودة واألداء الوظيفي يرثع إلى ممارسات  %71بعد  لك أن 
سااالساال الكتل م أيةااا  تظهر العالقة اإليثابية بين ممارسااات سااالساال الكتل ومفاوةااات التكلفة 

وثي تزيد عن قيمتها الثدولية  (50.51)المحسوبة له ا المقياس  (F)البينيةم حيه بلغت قيمة 
ويستدل من  لك  )0.704( 2R م وبلغت قيمة معامل التحديد)1.93(ي حرية عند درثت )4.00(

من فعالية مفاوةاااااات التكلفة البينية يرتبي بممارساااااات ساااااالسااااال الكتل م ومن خالل  %70أن 
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مة  تا( وقي مل )بي عة معا ية  (4.015)المحساااااااااوبة  Tمتاب ثدول عند  (1.93)وثي أكبر من ال
 .(0.05)مستوو معنوية 
دارة ( إلى وثود تأثير إيثابي معنوي لممارسات سالسل الكتل على إ14ول رقم )ك لك يشير الثد

يمتها وثي أكبر من ق (49.72)المحسوبة له ا المقياس  (F)التكلفة المتزامنةم حيه بلغت قيمة 
ويسااااااتدل بعد  2R )0.743(. وبلغ معامل التحديد )1.93(عند درثتي حرية  )4.00(الثدولية 
سااالسال  تقريبا  من تفعيل إدارة التكلفة المتزامنة يمكن تحقيقها من تبنى ممارسااات %70 لك أن 

ها وثي أكبر من قيمت (8.413)المحساااااااااوبة  (T)الكتلم ويؤكد  لك متابعة معامل )بيتا( وقيمة 
 .(0.05)عند مستوو معنوية  (1.93)الثدولية 

عن  سالسل الكتل وتفعيل الكشف ( أيةا  إيثابية العالقة بين ممارسات14ويوةح الثدول رقم )
وثي أكبر من  (49.21)المحسااااااوبة  (F)المعلومات من خالل فتح السااااااثالت حيه بلغت قيمة 

 )0.701 (2Rم وبلغ معاااماال التحااديااد )1.93(عنااد درثتي حريااة  )4.00(قيمتهااا الثاادوليااة 
 من تفعيل الكشااااااف عن المعلومات من خالل فتح السااااااثالت يرتبي %70ويسااااااتدل من  لك أن 

المحسااوبة  (T)م ومن خالل متابعة معامل بيتا ومعامل Blockchainبممارسااات سااالساال الكتل 
 .(0.05)عند مستوو معنوية  (1.93)وثي أكبر من قيمته الثدولية  (7.781)وال ي بلغ 

انت وفيما يتعل  بأثر ممارسااااات سااااالساااال الكتل على دعم الثقة بالعقود ال كية لفتح السااااثالت ك
مما يعنى أن تأثير  (4.00)وثي أكبر من قيمتها الثدولية  (43.91)وبة المحسااااااااا (F)قيمة 

 راء  بممارسات سالسل الكتل على دعم الثقة بالعقود ال كية لفتح السثالت يظهر بشكل قوو بين
يد  مل التثد نةم م ويؤكد  لك معا ل ي بلغ  )2R(مفردات العي من  %80بمعنى أن  )0.803(وا

دول لفتح الساااثالت يرتبي بممارساااات ساااالسااال الكتل م ك لك يظهر الثدعم الثقة بالعقود ال كية 
الت ( تأثير كبير لممارسات ث ا النظام على خفض عدم تماثل المعلومات عند فتح السث14رقم )

مع  )4.00(وثي قريبة ثدا  من قيمتها الثدولية  )51.08(المحساااااااااوبة  )F(حيه بلغت قيمة 
من خفض عدم تماثل المعلومات عند  %82مما يعنى أن  )0.819(بلغ  2Rمعامل التحديد  

 (T)فتح الساااثالت يمكن تحقيقه من ممارساااات ساااالسااال الكتل م ويؤكد  لك معامل )بيتا( وقيمة 
 . (0.05)عند مستوو معنوية  (1.93)أكبر من الثدولية  (7.99)المحسوبة 

ن ثناك عالقة إحصائية وال ي يفترض أ 2/1ومن ث ا التحليل نصل إلى قبول الفرض الفرعي ف
إيثابية بين ممارسااات سااالساال الكتل وفعالية مفاوةااات إدارة السااعر والثودة واألداء الوظيفي م 

م والاا ي ينص أن ثناااك عالقااة تااأثير إحصاااااااااااائي إيثااابيااة بين 2/2وقبول الفرض الفرعي ف 
ال ي م و 2/3ممارساااااات ساااااالسااااال الكتل ومفاوةاااااات التكلفة البينية م وقبول الفرض الفرعي ف 
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دارة التكلفة المتزامنةم  يقةى بوثود عالقة ارتباي إحصائي إيثابية بين ممارسات سالسل الكتل وا 
وال ي يقةااااى بوثود عالقة ارتباي إحصااااائي إيثابية بين ممارسااااات  2/4وقبول الفرض الفرعي 

ساااالسااال الكتل وتفعيل الكشاااف عن المعلومات من خالل فتح الساااثالت م وك لك الفرض الفرعي 
م وال ي يقةى بوثود عالقة ارتباي إحصائي إيثابية بين ممارسات سالسل الكتل و دعم 5 /2ف

م وال ي يقةاااااااااى بوثود 6 /2وك لك الفرض الفرعي ف الثقة بالعقود ال كية لفتح الساااااااااثالتم .
عالقة ارتباي إحصاااائي إيثابية بين ممارساااات ساااالسااال الكتل وخفض عدم تماثل المعلومات عند 

 فتح السثالت.
ثود عالقة و : لغرض اختبار الفرض الثاله ال ي ينص على (3الفرضية الرئيسية اليالية: )ف-هـ

دوات إدارة أإيثابية بين استخدام سالسل الكتل في تتبع سلسلة التوريدم وتفعيل  إحصائيارتباي 
 التكلة البينية ودعم المزايا التنافسية للسلسة.
المتمثلة في و اطرتباي البسيية بين المتغيرات المستقلة يتم استكشاف العالقة من خالل معامالت 

دارة التكلفة البينية في ظل سالسل الكتلم والمتغ يرات التابعة ممارسات تحليل سلسلة القيمةم وا 
 (:15والمتمثلة في مؤشرات المزايا التنافسيةم كما يظهرثا ثدول رقم )

 
 افسية للسلسة تغيرات الدراسة والمزايا التن( نتائج معامالت اطرتباي بين م15ثدول رقم )      

 المتغير التابع          
 المتغير

 المستقل 

خفض 
 التكلفة

تحسين 
 الثودة

سرعة 
 اطستثابة

تدعيم 
التصميمات 
 اطبتكارية

زيادة الحصة 
 السوقية/الربحية

إدارة السعر والثودة 
 0.69  0.61  0.89* 0.73  0.92* واألداء الوظيفي

 0.81*  0.61  0.85* 0.83*  0.89* التكلفة البينيةمفاوةات 

 0.69  0.61  0.89* 0.73  0.92* إدارة التكلفة المتزامنة

تفعيل الكشف عن 
المعلومات من خالل فتح 

 السثالت
*0.92  0.73 *0.89  0.61  0.69 

دعم الثقة بالعقود ال كية 
 0.89*  0.91*  0.89* 0.73*  0.92* لفتح السثالت
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عدم تماثل خفض 
المعلومات عند فتح 

 السثالت
*0.92  *0.73 **0.89  *0.61  *0.69 

ي ( أن كل عنصر من عناصر المزايا التنافسية لسلسة التوريد يرتب15يتةح من الثدول رقم )
تخدمة ي ارتبايا  موثبا  مع ممارسات تحليل سلسلة القيمةم وأدوات إدارة التكلفة البينية المس

%م غير أن بعض ممارسات تحليل سلسلة القيمةم والتي ترتبي 0.05معنوية البحهم وبمستوو 
رات المزايام بإدارة واستغالل العالقات ثع العمالء والموردين ترتبي بعالقات مرتفعة مع غالبية مؤش
قي  مصالح ألن تحقي  تلك المزايا يتيلل تفاعل كبير بين المنشأة وكافة أيراف سلسلة التوريد لتح

 وتميز المنتثات النهائية.العمالء 
 النتائج والتوصيات: /7
 : النتائج:7/1

في  Blockchainكان الهدف من ث ا البحه ثو التعرف على إثر تيبي  تقنية ساااالسااال الكتل 
التنافساااية  تتبع سااالسااالة التوريد التصااانيعية على تفعيل أدوات إدارة التكلفة البينية وتعزيز القدرة

 لسلسة التوريدم وقد أسفر البحه عن مثموعة من النتائج كما يلي:
 :على مستوى الجا ب النظري

نية ثديدة أحد افرازات التكنولوثيا الرقميةم وثو تق Blockchainتعد تقنية ساااالسااال الكتل  – 1
تا  ط يفرض من خاللها رقابة محكمة على المعامالت الماليةم والسييرة عليها من خالت دفتر أس

ز مركزي  منم وموز  على نيا  واسااعم دون الحاثة إلى ساالية مركزية لتوثيقهم باسااتخدام محف
 مشفر و من اقتصاديا .

على عدد من اآلليات التي تثعل منها أداة  Blockchainساااالسااال الكتل  تعتمد تعد تقنية – 2
فافيةم مناسبة لتتبع ورقابة أي نشاي يشترك فيه عدد كبير من األيرافم تشمل تلك اآللياتم الش
خف اء ثوية وعدم قابلية البيانات التي تسااثل على ث ه السااالساال للتغيير أو التالعل والتزييفم وا 

ءةم وين متف  عليهام عالوة على السااارعة والكفاالمتعاملين على الشااابكة من خالل اساااتخدام عنا
 أيةا أثبات المعامالت في توقيتها الحقيقي لتوافر بصمة الوقت على الكتل.

تعد سااااالساااال التوريد التصاااانيعيةم والتي تةاااام عدد ط حصاااار له من الموردين ومورديهمم  – 3
تيبي  تقنية سااااااااالساااااااال والعمالء وعمالئهمم وتثار ثملةم وتثار تثزئةم أحد المثاطت الهامة ل

م بما Blockchain الكتلم من خالل ربي كافة األيراف المتعاملة على امتداد السلسة في شبكة
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ةفاء صفة المصداقية والشافية على تعامالت سلسلة  يساثم في ةبي معامالت تلك السلسةم وا 
 التوريد.

ل أدوات إدارة التكلفة ساااعد تيبي  تقنية سااالساال الكتل في تتبع ساالساالة التوريد على تفعيي – 4
بشاااكل عامم وأسااالول تحليل سااالسااالة القيمة بشاااكل خاص من خالل دعم تحديد مساااببات تكاليف 

المنشكت و األنشيةم ك لك دعم إدارة العالقات التشابكية لعناصر القيمة داخل المنشأة الرئيسيةم 
يساااعد  التوريدم كماالتابعة للساالسااةم ك لك دعم العالقات التشااابكية الراسااية بين أيراف ساالساالة 

 في دعم العالقات مع العمالء والموردين.
قنية ساااالسااال الكتل في تتبع سااالسااالة التوريد على تفعيل أدوات إدارة التكلفة تيسااااعد تيبي  -5

ت البينية لساالسااة التوريدم وبخاصااة أساالول التكلفة المسااتهدفةم في ثاله محاور تشاامل مفاوةااا
لمتزامنةم فاوةااااااات التكلة البينيةم وك لك في إدارة التكلفة االسااااااعر والثودة واألداء الوظيفيم وم

وك لك تفعيل محاساااابة السااااثالت المفتوحةم في عدة محاور تةاااامن التغلل على مشااااكلة نقص 
برام ال عقود الشااافافيةم ودعم الكشاااف المنهثي المنظم عن البيانات من ثانل مختلف األيرافم وا 

تم ويخفض مشاااااكلة عدم تماثل المعلومات بين ال كية التي تةااااامن ساااااالمة وشااااافافية المعامال
 مختلف أيراف سلسلة التوريد.

 
 

 أظهرت الدراسة الميدانية وتحليل اطرتباي ما يلي: على مستوى الجا ب الميدا ي: 
م Blockchainمارسااااات تقنية سااااالساااال الكتل إيثابية بين م إحصااااائيوثود عالقة ارتباي -1

لداخلية امتةمنا  تفعيل دور ث ا التحليل في تتبع السلسلة م وفعالية أسلول تحليل سلسلة القيمة
دارة الرو  ابي لكل من المنشاااأة الرئيسااايةم وساااالسااال المنشاااكت الفرعية أيراف سااالسااالة التوريدم وا 

دارة الروابي مع العمالء للشركة  .والعالقات التشابكية مع الموردينم وا 
م Blockchainسااااالساااال الكتل ية مارسااااات تقنإيثابية بين م إحصااااائيوثود عالقة ارتباي -2

ن م مما يعني أوتحليل سااالسااالة القيمة للمنشاااأة الرئيساااية والمنشاااكت المرتبية بسااالسااالة التوريد
 تيبي  تلك التقنية يسااااثم في زيادة القدرة على اتتبع تلك الساااالسااال والكشاااف عن مناي  خض

لمعلنةم اء المعلنة وغير التكلفة المحتملةم بما يسه في تقديم منتج يشبع حاثات وتوقعات العمال
 التي يسعى إليهام وتثعله أكثر رةا على منتثات الشركة.

 Blockchainساااااالسااااال الكتل إيثابية بين ممارساااااات تقنية  إحصاااااائيوثود عالقة ارتباي -3
مما يعني أن تيبي  تلك التقنية يساااثم في تفعيل  وتفعيل إدارة العالقات التشااابكية مع الموردينم



  السيد محمد الصغير دد. محم... تتبع سالسل التوريد التصنيعية فيBlockchain أثر استخدام تقنية سالسل الكتل 

182 
 

شاااياءم بما يمكن من تثهيز المواد والخامات لدو موردي سااالسااالة التوريدم وتتبع  لية أنترنت األ
 . تحركها مما يكشف عن أماكن الخفض المحتملة للتكاليفم ومثاطت التعاون

 Blockchainساااااالسااااال الكتل مارساااااات تقنية إيثابية بين م إحصاااااائيوثود عالقة ارتباي -4
تواصل مع وتفعيل إدارة العالقات التشابكية مع العمالءم حيه تساثم تلك التقنية في دعم سرعة ال

لتي االعمالء حول المنتثاتم وتسااهيل التفاوض معهمم وتسااهيل تلقي يلباتهم عبر  لية التشاافير 
 تحفظ السرية.   

م وتفعيل Blockchainإيثابية بين ممارساااات ساااالسااال الكتل  إحصاااائيوثود عالقة ارتباي -5
دعم تلك حيه ت أسول التكلفة المستهدفة كأحد أدوات إدارة التكلفة البينية المستخدمة في البحهم

حدود  التقنية كافة مراحل تيبي  التكلفة المسااااااتهدفة )ثندسااااااة القيمةم والتحليل الوظيفي( خارج
البيانات  قنية في دعم وتوفيرالمنشأة الرئيسيةم وعلى امتداد سلسلة التوريدم كما تساعد تلك الت

م الالزمة لتنفي  مهارات وممارسااااااات ثندسااااااة القيمة ككلية لخض التكلفة المسااااااتهدفةم ك لك دع
دارة التكلة و المهارات الثالثة المفاةلة بين الوظيفة والسعر والثودةم ومفاوةات التكلفة البينيةم  ا 

 المتزامنة.
م وتفعيل Blockchainإيثابية بين ممارساااات ساااالسااال الكتل  إحصاااائيوثود عالقة ارتباي -6

حيه  مأسول محاسبة السثالت المفتوحة كأحد أدوات إدارة التكلفة البينية المستخدمة في البحه
كما  تدعم تلك التقنية الكشاااف المنهثي المنظم لمعلومات التكاليف بين شاااركاء سااالسااالة التوريدم

ام فيما بين أيراف السلسةم بما يةمن اطلتز  Smart contractsتساعد على إبرام عقود  كية 
 ومصداقية المعامالتم والخفض الحقيقي للتكاليف البينية.

م Blockchainإيثابية بين ممارساااااات تقنية ساااااالسااااال الكتل  إحصاااااائيعالقة ارتباي توثد -7
م المزايا لى دعوانعكاس  لك ع ودعمها ألسلول تحليل سلسلة القيمةم وأدوات إدارة التكلفة البينية

دعيم التنافسية لسلسة التوريدم من خالل خفض التكلفةم وتحسين الثودةم وسرعة اطستثابةم وت
 التصميمات اطبتكاريةم وزيادة الحصة السوقية/الربحية.

  : التوصيات:7/2
م والتي تحق  دعم النزاثة Blockchainرورة أن تكون ممارساااات تقنية ساااالسااال الكتل ةااا-1

وتعمل على الحد من ممارسااااااااات إدارة الربحيةم وتوفر خاصااااااااية التوقيت الحقيقي والشاااااااافافيةم 
بيقهام للمعامالتم وغيرثا من المميزات من أولويات إدارة سااالسااالة التوريدم وتعمل ثاثدة على تي
حديثة ط ساااايما في ظل ما تشااااهده بيئة األعمال سااااريعة التغيرم مما يتيلل اطثتمام باألنظمة ال

 رار الشركة وبقائها.التي تةمن استم
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ل إدارة ساالساالة التوريد في الشااركات الصااناعية على تحقي  اطسااتفادة الكاملة ةاارورة أن تعم-2
ثية من تقنية ساااالسااال الكتل في دعم أسااالول تحليل سااالسااالة القمة كأحد أدوات اإلدارة اطساااتراتي

دارة التكلفة البينية فم والفعال في خفض تكاليم بما يساااعد في تحقي  التأثير المباشاار للتكلفةم وا 
 .في تحسين اإلنتاثيةم وزيادة سرعة اطستثابة ليلبات العمالء

ل إدارة ساالساالة التوريد في الشااركات الصااناعية على تحقي  اطسااتفادة الكاملة ةاارورة أن تعم-4
ثية من تقنية سااااالساااال الكتل في دعم أساااالول التكلفة المسااااتهدفة كأحد أدوات اإلدارة اطسااااتراتي

دارة التكلفة البينيةللتكلفة فم والفعال م بما يساااعد في تحقي  التأثير المباشاار في خفض تكاليم وا 
لمزايا افي تحساين اإلنتاثيةم وزيادة سارعة اطساتثابة ليلبات العمالءم والدعم في اتثاه تحساين 

 التنافسية لتلك السلسة.
كاملة حقي  اطسااتفادة الةاارورة أن تعمل إدارة ساالساالة التوريد في الشااركات الصااناعية على ت-5

 Open bookمن تقنية ساااااااالسااااااال الكتل في دعم أسااااااالول محاسااااااابة الساااااااثالت المفتوحة 
accounting دارة التكلفة البينية ساااااااعد في م بما يكأحد أدوات اإلدارة اطسااااااتراتيثية للتكلفةم وا 

د في الكشااف عن بيانات التكاليفم والكشااف عن الفرص اإلةااافية لتخفيض التكاليفم مما يساااع
 تحسين اإلنتاثيةم وتلبية يلبات العمالءم وزيادة سرعة اطستثابة لتلك اليلبات.

لشااركات نحو زيادة اطسااتثمارات في التقنيات الحديثة في إدارة سااالساال التوريد ةاارورة توثه ا-3
ملكه تلك التصااااااااانيعيةم وتوفير األثهزة والبرمثيات الالزمة للتبادل اإللكتروني للمعلوماتم لما ت

 لتقنيات من قدرات عالية على زيادة القدرات التنافسية لتلك الشركات. ا
م Blockchainرورة مةاااعفة الثهود البحثية التي تتناول تيبيقات تقنية سااالساال الكتل ةاا-4

اساابيم بما يثري الفكر المحوما تتةاامنه من ممارساااتم وثوانل التيوير المحتملة له ه التقنيةم 
 ومثاطتها التيبيقية.‘النظرية لمحاسبة التكاليف  ويحق  الواقعية بين األير

 :ومن الدراسات المقترحة في هذا المجال 
م ودورثا في Blockchainعلى تفعيل تيبي  تقنية ساااالسااال الكتل  دارساااة أثر بيئة التصااانيع-

 .قياس تكاليف المنتثات
قيمةم ودعم القيمة المقدمة على تتبع مسارات تدف  ال Blockchainدور تقنية سالسل الكتل -

 للعميل.
 وتحليالت البيانات الةااااااااخمة وال كاء اطصاااااااايناعي واثميته في Blockchainالتكامل بين  -

 تفعيل أدوات اإلدارة اطستراتيثية للتكلفة.
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 في بيئة ية المسااااااتدامةعلى تحق  الميزة التنافساااااا Blockchainأثر تقنية سااااااالساااااال الكتل -
 األعمال المصرية.

 مراثع البحه:  /8
 المراثع العربية:  8/1

ات (م إيار مقترح طختيار وتحفيز المورد للكشف عن بيان2013البتانونىم عالء محمد ) -
بينيةم التكلفة في ظل استخدام اسلول محاسبة السثالت المفتوحة كأداة إلدارة التكلفة ال

صورةم م كلية التثارةم ثامعة المنللدراسات التثاريةالمثلة المصرية دراسة استيالعيةم 
 .207 -191م العدد األولم ص 7المثلد 

لتوريد ( تأثير الربي والتكامل بين ممارسات إدارة سلسلة ا2014البتانونىم عالء محمد )  -
مثلة ية"م وادارة التكاليف اطستراتيثية عمى دعم القدرة التنافسية لمنشكت األعمال الصناع

ويفم العدد األولم سثامعة بنى   - سبة والمراثعة المثلة العلمية لكمية التثارةالمحا
 .176-112يونيوم ص. 

 ( تفعيل دور أدوات المحاسبة اإلدارية في إدارة تكاليف2006الثنديم نهال أحمد  ) -
 -ميةم المثلة العلمية ألكاديمثلة البحوه اإلداريةسمسمة التوريد   منظومة مقترحة"م 

 .33-22ت للعلوم اإلداريةم المثلد الرابعم ص السادا
(م دراسة تحليلية ألثر فعالية تكنولوثيا 2019م )المعاييم منى حسن أبو الشرقاوي -

في البيئة المحاسبية وانعكاساتها على قياعات األعمال  Blockchainسالسل الثقة 
 . 1مالعدد 23م كلية التثارةم ثامعة عين شمسمالمثلد المحاسبيمثلة الفكر المختلفةم 

خل المحاسبة اإلدارية المتقدمة: مد( م 2013)تهانيالهلباووم سعيد محمود.م النشارم  -
  م بدون ناشر.إدارة التكلفة

 (م استكشاف تقنية البوكشين وتيبيقاتها في2019بنى عامرم زثراءم تحسين م  طءم ) -
 .2019م مارسم والتمويل اطسالمي اطقتصاد موسوعةالمالية اطسالميةم 

 (م ثورة بلوك تشين العالم على أعتال التغييرم2018شهالم اشرف الدمرداشم مصيفي ) -
 م نوفمبر.215مثلة األثرام للكمبيوتر واطنترنت واطتصاطتم العدد 

لة ( ثداول التكلفة كأداة لتدنية تكاليف سلس2006رز م محمود عبد الفتاح إبراثيمم ) -
امعة ثم كلية التثارةم المثلة المصرية للدراسات التثاريةالتوريدم مع دراسة تيبيقيةم 

 .38 -1م ص 2م العدد 30المنصورةم مثلد 



 2020 يوليو – الثالثالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 
  

185 
 

ادل خالل (م إدارة التكلفة البيئية في عمليات التب2010رز م محمود عبد الفتاح إبراثيمم ) -
صورةم م ثامعة المنراسات التثارةالمثلة المصرية للدسلسلة التوريدم مع دراسة تيبيقيةم 

 . 92 -1م ص 3م العدد 34المثلد 
طستراتيثية عبد الدايمم صفاء محمدم محددات إدارة التكلفة البينية في ظل متيلبات اإلدارة ا -

م 19م كلية التثارةم ثامعة عين شمسم المثلد المحاسبيمثلة الفكر مع دراسة ميدانيةم 
 .1096 -1057م ص 4العدد 

دارة لييفم محمد محمد يسم أثر التكامل بين أسلول تحليل سلسلة القيمة وأدوات إعبد ال -
ثلة مالتكلفة البينية في تعزيز المزايا التنافسية تسلسل التوريد: دراسة استيالعيةم 

م 2015م الثانيم كلية التثارةم ثامع بنى سويفم المثلد الثالهم العدد المحاسبة والمراثعة
 .308 -235ص  

(م أثر خصائص الشركة على تيبي  أسلول السثالت المحاسبة 2010اهللم فايزة )عبيد  -
يةم المفتوحة كأحد أساليل المحاسبة اإلداريةم مع دراسة استيالعية في الشركات المصر 

 .286 -237(م ص ص 1م العدد )مثلد المحاسبة واإلدارة والتأمين
كالت المعاملة الةريبية (م مش2020م )العاييعبد  سميحيعقلم يونس حسنم حامدم  -

 ف مصر )دراسة دولية مقارنة(م Blockchainألنشية وعمليات تكنولوثيا البلوك تشين 
 -322م ص 1م العدد24م كلية التثارةم ثامعة عين شمسم المثلد مثلة الفكر المحاسبي

338 . 
دخل م -(م إدارة تكاليف سلسلة التوريد لدعم القدرة التنافسي2006كتلوم حسن رمةانم ) -

م رسالة دكتوراه غير راسة تيبيقية في الثمهورية العربية السوريةد -مقترح استراتيثي
 منشورةم كلية التثارة/ ثامعة عين شمس. 

 (م دور محاسبة السثالت المفتوحة كأداة إلدارة التكلفة2017أحمدم ) ثانيمحاري م  -
الفكر  مثلةسة استيالعيةم البيئية في تدعيم عمليات اتخا  القرارات بسالسل التوريدم درا

 . 931 -874م ص 3م العدد 21م كلية التثارةم ثامعة عين شمسم المثلد المحاسبي
 ( أثر استخدام تكنولوثيا سالسل الكتل )البلوك شين(2020م )صبريالم أيمن محمد خن -

سم م كلية التثارةم ثامعة عين شمالمحاسبيمثلة الفكر على مسئولية مراثع الحساباتم 
 . 802 -743م ص ص 1م العدد 24د المثل

 مية.م المكتبة األكاديدراسات في المحاسبة اطدارية المتقدمةم 2012ثاللم سمير رياضم -
  المراثع باللغة اطنثليزية: 8/2
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 قائمة اطستبيان  ملح  الدراسة: /9
 السيد/.................................................

ت كأحد اتثاثا Blockchainيستهدف ث ا اطستقصاء التحق  من أثر تيبي  تقنية سالسل الكتل 
لمعامالتم تكنولوثيا األعمال الرقمية في تتبع سلسلة التوريد التصنيعيةم وما تحققه من شفافية ا

دوات إدارة التالعل بهام وك لك توقيتاتها الحقيقةم على على تفعيل أوعدم القدرة على تزييفها أو 
سلةم و لك التكلفة  البينية لسلسة التوريدم وانعكاس  لك على تعزيز القدرة التنافسية لتلك السل

من خالل تصميم قائمة استقصاء تتةمن مثموعة من األسئلة حول مةمون سالسل الكتلم 
كال   تحليل سلسلة القيمة لمنشكت سلسلة التوريدم وك لك تفعيل وانعكاساتها على تفعيل أسلول

كلفة من أسلول التكلفة المستهدفةم وأسلول محاسبة السثالت المفتوحة كأثم أساليل إدارة الت
ل على البينية لسالسل التوريدم ثم مثموعة أسئلة للكشف عن انعكاسات تيبي  تقنية سالسل الكت

 السالسل.  دعم المزايا التنافسية لتلك
ثر ويرو الباحه أن إلسااااهامكم باسااااتيفاء بيانات قائمة اطسااااتقصاااااء المرفقة ساااايكون له أكبر األ 
ف طسااتكمال ث ا البحهم حيه أن القائمة تحتوي على مثموعة من األساائلة التي تسااتهدف التعر 

 على وثهات نظركم بغية الوصول إلى رؤية موةوعية متكاملة عن ث ا الموةو .

http://www.ssrn,com/
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غراض لسيادتكم تعاونكم الصاد م مع التأكيد على أن ما يرد من بيانات سيستخدم فقي ألوأشكر 
 البحه وبمنتهي السريةم مع خالص شكري وتقديريمممممممممممممممممممم

 
 

 ( أمام اإلثابة المناسبة:برثاء وةع عالمة ) أوط : بيانات عامة:
 المؤثالت العملية:  المؤثالت العلمية

   مدير مالي                                بكالوريوس تثارة أو ما يعادله
      مدير تكاليف                                          دبلوم عالي                                

                   LinkedInمهني من شبكة   ماثستير محاسباااااااة                
          عةو ثمعية مهنية                          دكتوراه أو زمالة              

  -              شهادة مهنية                               
  : ثانيا : أسئلة اطستقصاء 

تحليل سااالسااالة على مثموعة من الممارساااات التي تدعم  Blockchain: تتةااامن ساااالسااال الكتل األول الساااؤال
 :القيمة لسالسل التوريدم فالرثاء تحديد مدو موافقتك على اطثار المحتملة لتلك الممارسات على ث ا التحليل

 

 

 Blockchainاطثار المحتملة لممارسات سالسل الكتل 
 على أنشية تحليل سلسلة القيمة لسالسل التوريد

ط 
أواف  
 بشدة

ط 
 أواف 

 
 محايد

 
 أواف 

أواف  
 بشدة

 :دعم تحليل سلسلة القيمة لمنشآت سلسلة التوريد
  حديد مدو مساثمة كل نشاي في خل  القيمة.ت-1

أخرو ط و تقسيم أنشية المنشأة ألنشية تةيف قيمة للعميل  -2
  تةيف قيمة. 

   دارة الروابي فيما بين األنشية المؤداة بالمنشأة .إ-3

ات التكلفة المختلفة لكل نشاي يساثم في فهم تحديد د مسبب-4
 سلوك التكاليف. 

فة واإليراد المرتبي بكل نشايم واألصول تحديد التكل -5
 المخصصة له. 

بأفةل  المقارنة بين تكلفة أداء النشاي داخليا  مقارنة -6
 المنافسين. 

 لكشف عن مناي  دعم كفاءة أداء األنشية.ا -7
 :إدارة العالقات/ الروابط مع الموردين 

     

 

 

 

 دكتور/ محمد السيد محمد الصغير         

 جامعة سوهاج-كلية التجارة-أستاذ مساعد       
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المرتبية  لفةالتك إثماليالموردين في ةوء  اختيارالمساعدة في -
 بكل منهم.  

منها عند التفاوض  لالستفادةل مورديها دعم أنشية تحديد ربحية ك -
 مع ثؤطء الموردين.  

 المتداخلة العمياتلتي تساعد على دعم كفاءة توفير المعلومات ا-
 فيما بين المورد والمشترو. 

كل وفير معلومات لتقييم  ثار القرارات على سالسل القيمة الخاصة بت-
 الموردين . 

 إدارة العالقات/ الروابط مع العمالء:
 ء. يد التكلفة المرتبية بخدمة كل فئة من العمالدعم تحد -
 عم وتسهيل إدارة العالقات مع العمالء في سبيل تحديد كفاءة أداءد-

 األنشية  
 علومات التفاوض مع العمالء إلدارة اليلبيات . متقديم  -
قديم معلومات إعالم العميل بمعالثة اليلبيات وتشمل ثدولة ت -

 التسليم.  .اليلبياتم التشغيلم 
لتكلفة على مثموعة من الممارسات التي تدعم أدوات إدارة ا Blockchain: تتةمن سالسل الكتل السؤال الثاني

عيل األدوات لساااالسااال التوريدم فالرثاء تحديد مدو موافقتك على اطثار المحتملة لتلك الممارساااات على تف البينية
 التالية:

لوب سالسل الكتل على دعم أساالثار المحتملة لممارسات 
 التكلفة المستهدفة:

عم عملية تحديد العمالء المستهدفين قبل تصميم المنتج وبعد د -
 تكوين فكرة المنتج. 

ة رغبات العمالء في تصميم المنتج واألنشي استقصاءتسهيل -
 قة لالمتع
 ثميع رغبات العمالء ودعم تةمينها لتصميم المنتج. دعم ت -
سهيل عملية عرض بدائل التصميم والتي تستهدف تخفيض التكلفة ت-

 عمى العمالء.  
وثامش  التكلفة المستهدفة في ةوء سعر البيع دشفافية تحديدعم  -

 الربح المستهدف. 
عم المشاركة اآلمنة  للتخصصات الوظيفية المتنوعة عند تصميم د-

 المنتج. 
إلى التكاليف المستهدفة لمستهدفة للمنتج تسهيل تثزئة التكلفة ا-

 على مستوو المكونات. 
لوب االثار المحتملة لممارسات سالسل الكتل على دعم أس

 :محاسبة السجالت المفتوحة
عن بيانات التكاليف وعالقات الشراكة بين كافة  اإلفصاحدعم  -

 المنشكت أيراف سلسلة التوريد.
مان دقة عمليات تبادل المعلومات التي تعتبر سرية بين مختلف ة-

 . التوريدأيراف سلسلة 
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ةمان الشفافية في عرض ثياكل التكلفة في عالقات الشراكة بين  -
 أيراف سلسلة التوريد. 

ةمان دعم أسلول ثندسة القيمة في عالقة الشراكة من خالل فتح  -
 سثالت البيانات.

ئد بين العوا باقتساماح عن بيانات التكلفة اإلفص ارتبايةمان  -
 حثم المبيعات أو انخفاض التكلفة.  ارتفا أيارف الشراكة عند 

على تحسين  المعلومات التكاليفية المتبادلة استخدام اقتصارةمان  -
 كفاءة التكلفة.

فساية على مثموعة من الممارساات التي تدعم المزايا التنا Blockchain: تتةامن ساالسال الكتل الساؤال الثاله
 وات التالية:لسالسل التوريدم فالرثاء تحديد مدو موافقتك على اطثار المحتملة لتلك الممارسات على تفعيل األد

سلة االثار المحتملة لممارسات سالسل الكتل في تتبع سل
 التوريد على دعم المزايا التنافسية لتلك السلسة:

 تخفيض التكلفة. -
 تحسين مستويات الثودة.  -
 المرونة.   /اطستثابةتدعيم سرعة  -
 . اطبتكاريةتدعيم مستوو  -
 قيةالربحيةم والمرتبية بزيادة الحصة السو  مؤشراتتحسين  -

     

 


