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 *بالمملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية

 ناصر عقيل كدسهد. 
 قسم إدارة األعمال –أستاذ مشارك 

 محمد حسين القحطانيأ. 
 قسم إدارة األعمال –باحث 

 كلية االقتصاد واإلدارة

 جده  - زعبد العزيجامعة الملك 
 المملكة العربية السعودية

 ملخص:
في المنطقة الغربية بالمملكة العربيةة السةعودية  التعرف على واقع ممارسة إدارة سالسل اإلمداد إلى تهدف هذه الدراسة

من خالل ثالثة متغيرات للدراسةة  والطائف وينبع المكرمة ومكةمدنا في المنطقة الغربية وهي جده  أربعشملت الدراسة حيث 
دارة إدارة العالقة مع الموردينوهي  دارة العالقة مع و  العالقة مع الوسطاء والموزعين وا  الزبائن. ولهذا الغرض فلقد تةم توزيةع ا 
 75اسةتبانة وبعةد التقيةيم تبةين وجةود  31شةركة حيةث تمةت اسةتعادت  استبانة بحيث ترسل استبانة واحدة لكةل 161من  أكثر

غالبيةة الشةركات بالمنطقةة الغربيةة بشةكل  درجةة تطبيةس سلسةلة اإلمةداد فةي أن الدراسةة أظهةرتاستبانة صالحة للتحليل. ولقد 
أن تطبيةةةس  الدراسةةةة أظهةةةرتبينمةةةا  كةةةىعلى نسةةةبة تواجةةةد بةةةين جميةةةع النسةةة  %1621بدرجةةةة متوسةةةطة وذلةةةك بنسةةةبة  هةةةي عةةةام

 المتغيرات الثالثة للدراسة كانت عالية.

علةةى العالقةةة ات إدارة العالقةةة مةةع المةةوردين تبةةرز مةةن خةةالل حةةر  الشةةركأن  الدراسةةة أظهةةرتفلقةةد األول  للمحةةور فبالنسةةبة
ادلةةة بةةين الطةةرفين علةةى علةةى الحصةةول علةةى أربةةا  ومنةةافع متبوكةةذلك الحةةر  مةةع المةةوردين،  وااللتةةزام واالحتةةرامالمبنيةةة علةةى الثقةةة 

أمةا فيمةا يخة  محةور العالقةة مةع  العالقة بةين المةورد والشةركة مةن خةالل مشةاركتن فةي أنشةطتها المختل ةة. استمراريةو  المدى البعيد
المناسةة ، والعمةةل علةةى  تةةوفير منتجةةات الشةةركة فةةي الوقةةت والمكةةانالوسةةطاء والمةةوزعين فقةةد بينةةت الدراسةةة حةةر  الشةةركات علةةى 

أمةةا فيمةةا يخةة   معهةةم. مةةع الحةةر  علةةى التقةةار  والثقةةة العاليةةة المتبادلةةةهةةم عالقةةات تعةةاون وعمةةل مشةةترك بعيةةد األمةةد معتطةةوير 
 الشةةكاوى إعالم الزبةةون عةةن المنتجةةات المميةةزة، وا دارة وحةةل اهتمةةام الشةةركات تحةةت الدراسةةة بةة الدراسةةة أظهةةرتالمحةةور الثالةةث فلقةةد 

 هم.ضاوالعمل على تحسين ر  الزبائنالواردة من 

ممارسةةات  خةةالل أنتطبيقةةات سالسةةل اإلمةةداد علةةى أداء الشةةركات تبةةرز مةةن أثةةر  أن الدراسةةةوفةةي جانةة  فخةةر فلقةةد أظهةةرت 
كمةةا سالسةل اإلمةةداد تزيةةد مةةن مقةدرة الشةةركة علةةى تحقيةةس قيمةةة اقتصةادية مضةةافة وتسةةهل عمليةةة طةةر  المنتجةات فةةي منافةةذ التوزيةةع، 

تكةةاليف  لكونهةةا تقلةةلمواردهةةا بمةةا يةةىدز إلةةى زيةةادة الربحيةةة، باإلضةةافة  اسةةتخدامهم فةةي زيةةادة أربةةا  الشةةركة وقةةدرتها علةةى اهةةا تسةةإن
والعالقةةة مةةع  للعالقةةة مةةع المةةوردينأثةةر  وجةةودأظهةةرت نتةةائج الدراسةةة فلقةةد  االنحةةدار،وعنةةد إجةةراء تحليةةل  التسةةويس لمنتجةةات الشةةركة.

علةةى مسةةتوى أداء الشةةركات العاملةةة بالمنطقةةة الغربيةةة مةةن المملكةةة  ضةةمن سلسةةلة اإلمةةداد الزبةةائنالوسةةطاء والمةةوزعين والعالقةةة مةةع 
                                                 

 .6111 ديسمبر، وُقبل للنشر في 2014 أكتوبرتم تسلم البحث في  *
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توصةيات للشةركات  الدراسةةوفةي النهايةة فلقةد اقترحةت  فةي كةل العوامةل الثالثةة. ئيةإحصةابقيمةة ذات داللةة معنويةة  العربية السعودية
 بشكل عام. اإلمدادسالسل  إدارةفيما يخ  

 :مقدمة
العالم ثورة علمية ونهضة تكنولوجيا حضارية واسعة تتسم باإليقاع السريع حيث تمثةل العمليةات الخاصةة بسلسةلة يشهد 

في ك اءة وفاعلية الشركات على اختالف أحجامها وأنشطتها وأهدافها وطبيعةة عملهةا، والتةي تتطلة  أن  اهام   ااإلمداد عنصر  
حيةةث نةةتج عةةن ضةةغوم النمةةو مةةن العولمةةة وزيةةادة حداثةةة  ي أداء العمةةل.تكةةون هةةذه السلسةةلة علةةى درجةةة عاليةةة مةةن الك ةةاءة فةة

ا وتطور العميل " موجات تحسين لألعمال" وذلك خالل العقود األخيرة  بةاإلدارة باألهةداف والنتةائج ومةرورا بمراقبةة الجةودة بدء 
دارة سالسةةةل اإلمةةةداد. فسالسةةةل اإلمةةةداد إ االكليةةةة ثةةةم إدارة الجةةةودة الشةةةاملة ثةةةم إعةةةادة هندسةةةة األعمةةةال ثةةةم إدارة المعرفةةةة وأخيةةةر  

والموجةةات الجديةةدة  ،يمكةةن مةةن خاللةةن تحقيةةس مةةا ترغةة  المنظمةةة فيةةن الةةذزوذلةةك بسةةب  قيةةد التكل ةةة  مهمةةة أصةةبحت ظةةاهره
ذلةك أن إدارة سلسةلة  .والكبيرة القادمة مةن ال ةر  تقةع فةي اختةراد الجةدران بةين المنظمةة وعمالئهةا وبةين المنظمةة والمةوردين

 ، وهةينشةام بالطريقةة التةي تعظةم فعاليةة العمليةاتأز  تتعلس بإدارة تدفس المعلومات والمواد والخةدمات واألمةوال عبةر اإلمداد
ا   معروفة. أسالي تتعلس بتقديم أدوات جديدة أو تغيير أو تعديل أيض 

ةا مةوردين و ومما ال شك فين أن إدارة سلسلة اإلمداد الناجحة سوف تخ ض من التكةاليف لكةل مةن العمةالء وال تةدير أيض 
الخطر، وتبقى على أو تحسن القيمةة المضةافة وهةامل الةربب، وبصةورة متتابعةة فةإن الشةركات التةي تكةون فعالةن فةي سالسةل 
اإلمداد فهي األكثر نجاحا في دنيا األعمال اليوم. وبما أن الغاية من سلسلة اإلمداد هي إحداث نوع من التكامل بين أنشطة 

من الشروع في عمليات التخطيط والرقابة الخاصة بةالمواد واإلمةدادات والخةدمات وتةدفس المعلومةات مةن  االشركة الرئيسة بدء  
فةي إدارة  اجةذري   اإلى تقديم المنتج إلى الزبون النهائي فإن االهتمةام بإحةداث التكامةل يشةكل تغييةر   ال  وصو المورد إلى المنتجين 

نماذج األعمال الحديثةة وقةد أشةار هةذا التغييةر إلةى الشةركات العاملةة بصةورة فرديةة إلةى عةدم قةدرتها علةى المنافسةة كوحةدات 
مستقلة فالمنافسة ستكون من خالل ك اءة وفاعلية سالسل اإلمداد الخاصة بها ويشكل هذا التغييةر توجهةا اسةتراتيجيا لسلسةلة 

 اإلمداد.

 :مشكلة الدراسة
مراكز التوزيةع مكاتة  التجةارة والتةوكيالت،  ،مراكز التشغيل ،المصانع ،بما أن سلسلة اإلمداد تشمل تسهيالت المخازن 

دارة المعلومةةةات وتىكيةةةد الجةةةودة والجدولةةةة واإلنتةةةاج والتوزيةةةع  دارة المخةةةزون وا  وتشةةةمل الوظةةةائف واألنشةةةطة كةةةالتنبى والشةةةراء وا 
ك تكاد تكون تشةمل جميةع أنشةطة المنظمةة وبالتةالي كلمةا كةان درجةة تطبيةس إدارة هةذه خدمة العميل، فهي بذل اوالتسليم وأخير  

وللوصةةول إلةةى فهةةم أكبةةر إلدارة  لمنظمةةة.تلةةك ابالنسةةبة ل نشةةطةالسلسةةلة عاليةةة وجيةةدة كلمةةا ارت عةةت مىشةةرات األداء لهةةذه األ
سلسةةلة اإلمةةداد فةةي الشةةركات بالمنطقةةة سلسةةلة اإلمةةداد فةةي الشةةركات تةةىتي هةةذه الدراسةةة بهةةدف التعةةرف علةةى ممارسةةات إدارة 

الغربيةة مةن المملكةة العربيةة السةةعودية، لةذلك فةإن مشةكلة هةةذه الدراسةة تكمةن فةي معرفةةة جوانة  النجةا  أو القصةور فةةي إدارة 
 المملكةة العربيةة يسلسلة اإلمداد في هذه الشركات التي تضطلع بدور هةام لتن يةذ عمليةات التنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة فة

 .السعودية
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 :ف الدراسةأهدا
 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:

 .إدارة سالسل اإلمداد في الشركات العاملة بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعوديةدرجة تطبيس  -1

العالقةة مةع إدارة هةي   المتغيةراتمتغيرات الدراسةة الثالثةة فةي الشةركات العاملةة فةي المنطقةة الغربيةة وتلةك  درجة تطبيس -6
دارة الموردين دارة العالقة مع و  العالقة مع الوسطاء والموزعين وا   .الزبائنا 

علةةى أداء الشةةركات  والزبةةائن الوسةةطاء والمةةوزعينو  المةةوردينالعالقةةة مةةع متغيراتهةةا الثالثةةة  تطبيةةس سالسةةل اإلمةةداد اثةةر  -6
 العاملة بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.

 :للدراسةاإلطار النظري 
 :مقدمة

تكمن أهمية سالسل اإلمداد في إكسا  الشركة ميزة تنافسية تمكنها من تخ يض ن قاتها وزيادة جةودة منتجاتهةا كمرحلةة 
ا أولى من خالل شراء المواد من الموردين بىسعار ت ضيلية  على بناء شةبكة عالقةات معهةم كمةا تعتمةد المرحلةة الثانيةة اعتماد 

وقةةةد أصةةةبحت سالسةةةل اإلمةةةداد  (.6111 ،)العلةةةي تخ ةةةيض حجةةةم ال ضةةةالت أو ال اقةةةد بسةةةب  تصةةةنيع المةةةواد وتحويلهةةةاعلةةةى 
هةا تتةيب للشةركة فرصةا تمكنهةا مةن تحقيةس مةا حيةث إنا في تحقيس نجا  الشركات في دنيةا األعمةال رئيساإلدارية ال عالة سببا 

لس بإدارة تدفس المعلومات والمواد والخدمات واألمةوال عبةر أنشةطة تصير غلين وتعمل على تقليل التكاليف فهذه السالسل تتع
ةا تعظم فعالية العمليات التي تىديها الشةركة وهةي تتعلةس   ال  فضةبتقةديم أدوات جديةدة أو تغييةر أو تعةديل أسةالي  معروفةة أيض 

ين وتحسةن القيمةة المضةافة عن أن إدارة سلسلة اإلمةداد الناجحةة التةي سةوف تخ ةض مةن التكةاليف لكةل مةن العمةالء والمةورد
هةي حلقةة تبةدأ وتنتهةي مةع العميةل فكةل المةواد والمنتجةات  التوريةدوسلسةلة  (.6113، بصةورة متتابعةة )رفةاعيوهامل الةربب و 

ا  التامةة والمعلومةات والصة ات تتةدفس عبةر هةذه الحلقةة وسلسةلة اإلمةداد يمكةن أن تكةون مهمةة معقةدة بسةب  الواقةع ال علةةي جةد 
ةا وهةي  إدارة سلسةةلة اإلمةداد تمثةةل  كمةا إنمتحركةة مةةن التسةهيالت والشةةركات وذلةك مةع اختالفهةةا وتنةاقض أهةةدافها  شةةبكةأيض 

 .االمداد السليم المىمول مزيجا من العلم وال ن وذلك لتحقيس التحسين في طريس حصول

المةةةواد األوليةةةة  وعليةةن فةةةإن سلسةةلة اإلمةةةداد تنطةةةوز علةةى تحقيةةةس التكامةةةل بةةين ال عاليةةةات الموجهةةة نحةةةو الحصةةةول علةةى
وتحويلها إلى سلع وسيطة أو منتجات نهائيةة باإلضةافة إلةى توزيعهةا إلةى الزبةائن ويةىتي هةذا التكامةل مةن خةالل التنسةيس بةين 

التصنيع بتدفقات المواد األولية حس  حاجات السود وتسةعى  عمليات األعمال والموردين والموزعين بحيث يتم ربط عمليات
اإلمةةداد إلةةى تحسةةين السةةيطرة والك ةةاءة فةةي التصةةنيع والتوزيةةع مةةن خةةالل بنةةاء عالقةةات قويةةة مةةع المةةوردين ية سلسةةلة اسةةتراتيج

القةةدرة التنافسةةية وتحقيةةس رضةةا الزبةةائن مةةن خةةالل المشةةاركة فةةي المعلومةةات والتخطةةيط والتكنولوجيةةا  والمةةوزعين كيليةةة لتعزيةةز
 (.6111 ،)جواد والعوائد.

 :مفهوم سلسلة اإلمداد

خةتالف مةةن صةناعة إلةةى السالسةةل اإلمةداد فةةي كافةة الشةةركات ومىسسةات األعمةةال والخةدمات وعلةةى الةرغم مةةن اتوجةد 
أخةةرى ومةةن شةةركة إلةةى شةةركة أخةةرى إال أنهةةا تمثةةل مراحةةل تتبعهةةا الشةةركات )تسةةهيالت ووظةةائف وأنشةةطة( ويةةتم تضةةمينها فةةي 
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مةةةن التعري ةةةات الخاصةةةة بسلسةةةلة اإلمةةةداد ومةةةن هةةةذه اإلنتةةةاج والتسةةةليم للسةةةلعة أو الخدمةةةة، ويتضةةةمن االد  النظةةةرز العديةةةد 
التعري ةةات أنهةةا شةةبكة أو نظةةام مةةن الوحةةدات المهنيةةة بصةةورة مباشةةرة بإنتةةاج السةةلع والخةةدمات وتجميعةةا وتحويلهةةا وتوزيعةةن مةةن 

صةةةر وتعةةةد سلسةةةلة اإلمةةةداد مةةةن األسةةةالي  اإلداريةةةة الحديثةةةة لمواجهةةةة التحةةةديات فةةةي ع مةةةوردين إلةةةى الزبةةةائن وفةةةس طلبةةةاتهم.ال
والتكنولوجيا والمعلوماتية وتشتمل هذه السلسلة على مجموعة متكاملة من األنشطة الوظي ية وال عاليةات المتكةررة  قتصاداتاال

التي تمر عبر قنوات محددة وذلك بقصةد تحويةل المةواد األوليةة إلةى منتجةات نهائيةة جةاهزة مةع تضةمينها إضةافات ذات قيمةة 
سيحصةل علةى المنةتج النهةائي وكمةا هةو معلةوم فةإن مصةادر المةواد الخةام والمصةانع  ملموسة من وجهة نظةر الجمهةور الةذز

وأماكن البيع ال تجتمع في مكان واحد إال أن األنشطة اللوجستية تتم بشةكل متكةرر وثمةرات عةدة قبةل وصةول المنةتج النهةائي 
األعمةةال الرئيسةةة التةةي تتضةةمن ( بىنهةةا تكامةةل عمليةةات Kim, 2004عرفهةةا )كمةةا  (.6113 ،والمرسةةي إلةةى السةةود )إدريةة 

تقديم المنتجات والخدمات والمعلومات مةن جانة  المةوردين إلةى العمةالء بصةورة يحصةل فيهةا الزبةون واألطةراف ذات العالقةة 
فةي إنتةاج وتسةليم السةلعة  يسةاهمون الةذين  ينكذلك تعرف سلسلة اإلمداد بىنها سلسلة متتاليةة مةن المةورد على القيم المضافة.

دارة المخةزون وتوريةةد  أو الخدمةة إلةى المسةتخدم النهةائي وهةذا يتضةمن جميةع مظةةاهر العمةل مةن معالجةة المبيعةات واإلنتةاج وا 
وعليةن فةإن سلسةلة اإلمةداد هةي  (6113 ،)رفةاعي المةواد والتوزيةع والشةراء والتخمةين وخدمةة الزبةائن ومجةاالت أخةرى متعةددة.

توصةةيف كةةل العناصةةر والعمليةةات المتداخلةةة والالزمةةة لضةةمان الكميةةة المناسةةبة مةةن المنةةتج فةةي األمةةاكن مصةةطلب يسةةتخدم ل
البرمجيةات واالستشةارات تضةةع برمجيةات للوصةةول  المناسةبة وفةي الوقةةت المناسة  وبىقةةل تكل ةة ممكنةة وأن عديةةد مةن شةةركات

والعائد لتعظيم قيمة سلسةلة اإلمةداد لةديها ولتحقيةس عوائةد  إلى إدارة سلسل اإلمداد المعقدة للشركات الكبيرة وفس مدخل التكل ة
 كبيرة ومتعددة.

دارة عالقات سلسلة اإلمداد  :بناء وا 

نيةةة علةةى الشةة افية وااللتةةزام تسةةعى إلدامةة عالقةةات طويلةةة األمةةد مةةع المةوردين مب( إلةةى أن الشةةركات 6113 ،يةرى )سةةليمان
سةعر. أو  أفضةلاالطةراف بعضةهما بةبعض بةل يكةون التركيةز علةى  مال يهةتكون العالقة اما تقليدية ومرتبطة بالص قات حيث وت

دراك منةافع التعةاون تكون العالقة تعاونية بين الموردين والمشترين على أرضية   ,Slack) كمةا يةرى  .راسخة من الثقة المتبادلة وا 

ستىلف عالقةة الشةراكة والتقةار  بةين الشةركة والمةورد منهةا االتجاهةات  فإنها ذا توافرتهناك مجموعة من العناصر إأن  (2003
ة فةةي سةةعيها كوالمشةةاركة بالنجةةا  والثقةةة المتبادلةةة والةةتعلم المشةةترك إضةةافة إلةةى السةةلوك واألفعةةال التةةي ي تةةرض أن تمارسةةها الشةةر 

أنةن مةن أجةل البةدء بةدورة  (6113 ،)العلةي والكنعةانييةرى و  للوصول إلى عالقة الشراكة والتي تحدد مدى العالقةة مةع المةوردين.
إقامة عالقة مع الزبون فإن الشركة تبدأ بتىسةي  عالقةات مةع زبائنهةا وحتةى يةتم الوصةول إلةى ذلةك يجة  معرفةة الزبةائن وأمةاكن 

وزبائنهةا وعلةى أسةا   تواجدهم والسلع والخدمات التي يستخدمونها وي ضلونها ثةم يةتم تحديةد مةا هةو مسةتوى الت اعةل بةين الشةركة
هةةةذا الت اعةةةل سةةةوى تةةةتمكن الشةةةركة مةةةن الحصةةةول علةةةى جميةةةع البيانةةةات ذات العالقةةةة بةةةالزبون مثةةةل تقيةةةيم قناعةةةة الزبةةةون ومةةةدى 

على تكنولوجيةا المعلومةات لجمةع أكبةر قةدر  االعتماداستجابتن الترويج الموجن الذز سيىثر في أداء الشركة لذا فهي بحاجة إلى 
 شةىة ألخةرى ومةن مةادة ألخةرى تختلةف مةن منالتةي المةورد المناسة  و  اختيارمراحل  (1995)حمد، ويعرض  .ممكن من البيانات

توطيةد علةى أن  (6112)جةبالد،  ويىكةد ا التن يةذ.أخيةر وهي المسب العام ثم جمع المعلومات ثم الت اوض ثم التجربةة فالتعاقةد ثةم 
ية طويلةةة األمةةد تةةىمن مصةةالب الطةةرفين، تةةتمكن المنظمةةة مةةن خاللهةةا تحقيةةس اسةةتراتيجالعالقةةة مةةع المةةوردين ينطةةوز علةةى عالقةةة 

ويقةةدم ثةةالث اسةةتراتيجيات لسلسةةلة االمةةداد وهةةي اسةةتراتيجيات اسةةتجابة المةةوردين لتقةةديم مةةا تحتاجةةن بالتوصةةيف الةةذز تحةةدده هةةي. 
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حل متعةددة مةن أجةل خلةس سلسةلة توريةد مرا (6111شيخ دي ، )تعدد الموردين والقلة والتحالف والشركات االفتراضية. كما يقدم 
 نشةطةفةي القسةم الةداخلي يعقبهةا مرحلةة تنسةيس األ نشةطةاستراتيجية وتكتيكية ثم تكامل وتنسةيس األ خطة فعالة والتي تبدأ بتطوير
 هنةاكبةىن  (Morali and Searcy, 20013)ويةرى  تنسيس التخطي والتن يذ عبر سلسةلة االمةداد. وأخيرامع الموردين والعمالء 

 تعكةة  الطبيعةةة االقتصةةادية والبيئيةةة واالجتماعيةةة لالسةةتدامة وخاصةةة تلةةك المتعلقةةة بقيةةا  أداء سالسةةل االمةةداد. ألبحةةاثحاجةةة 
 سلسلة االمداد. أداءأن إلدارة الجودة أهمية كبرى في تحسين الرضا في  (Mellat-Parast, 2013)ويعتبر 

 :نظام تأمين سلسلة االمداد 00222 األيزو

 والةذز يتةيب للمنشةىة عنةد تطبيقةن تةىمين سلسةلة االمةداد فةي المنشةىة 62111 األيةزوالعالميةة نظةام  األيةزواصدرت منظمةة 
دارة التةىمين تحةت هةذا لوالتةي تشةمل تلةك الجوانة  الحيويةة  توكيةد تةىمين سلسةلة االمةداد ويمكةن تطبيقةن لكافةة احجةام الشةركات. وا 

نتةةاج أو مةةن مراحةل اإل أيةة مرحلةة التةةي تةىثر فةي سلسةةلة االمةداد مثةةل النقةل والتخةزين فةةيالنظةام مرتبطةة بجوانةة  عةدة للمنظمةة و 
 –الشهيرة والتي تعتمد على دورة تطويرية مستمرة من خالل المتتالية التاليةة )خطةط  (PDCA)حيث تم استخدام دورة  التخزين.
 .11111 األيةةةزوالبيئيةةةة  دارةونظةةةام اإل 9111 األيةةةزوتكامةةةل هةةةذا النظةةةام مةةةع نظةةةامي أجةةةل  ن ةةةذ(. وذلةةةك مةةةن –راجةةةع  –افعةةةل 

وتست يد المنظمات عند تطبيقها لهةذا النظةام فةي مىسسةة ممارسةات سلسةلة االمةداد وتحسةين الموثوقيةة فةي الشةركة وتحسةين نظةام 
والةذز  62111 األيةزونظةام  هنةاك كمةا إنللشركات المتميزة في سلسةلة االمةداد.  أداء ألفضلسلسلة االمداد والمقارنة المرجعية 

 حيث يقدم دليال مقترحا لتطبيس متطلبات النظام. 62111 األيزويمكن أن تستخدمن الشركات الراغبة في تطبيس 

 :الدراسات السابقة

 في المىسسي األداء على اإلمداد سلسلة إدارة تىثير مستوى  على للتعرف دراسة (6115 ،الرجال أبو)في اليمن اجرى 
 عاليةة بدرجةة اإلمةداد سلسةلة إدارة نظةام تطبةس الصةناعية الشةركات أن إلةى الدراسة أظهرتحيث  اليمنية الصناعية الشركات
الخارجيةة.  اإلداريةة القةدرات اإلمةداد وبةين نظةام إلدارة اإلداريةة القةدرات بين إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة هناك كما إن

 منظمةات فةي اإلمةداد سالسةل إدارة أداء مسةتوى  علةى للتعةرف دراسةة( 6111 ،والحةورز  الجوازيةة)فلقةد اجةرى  ردنأما في األ
 ومقيةا  ،للزبةون  االسةتجابة ومقيةا  المةوارد ومقيةا  التسليم ومقيا  العملية مقيا  في الصناعات المختل ة والمتمثلة قطاع

 6275) بةةين تراوحةةت الدراسةةة ينةةةع أفةةراد لتقةةديرات الحسةةابية المتوسةةطات أن إلةةى الدراسةةة وتوصةةلت الوقةةت. ومقيةةا  المرونةةة
ةةا  ردنوفةةي األاألداء.  مقةةايي  لجميةةع عاليةةة تقةةدير وبدرجةةة( 6295و  إلةةى والتةةي هةةدفت( 6111 ،الشةةعار) كانةةت دراسةةةأيض 

 وقةةد األردن فةةي والخدميةةة الصةةناعية للمنظمةةات المةةالي األداء فةةي الشةةراء ياتاسةةتراتيجو  اإلمةةداد سلسةةلة ممارسةةاتأثةةر  تقيةةيم
 وتمثةةل المةةالي األداء التةةابع والمتغيةةر اإلمةةداد سلسةةلة وممارسةةات الشةةراء ياتاسةةتراتيج مةةن المسةةتقلة الدراسةةة متغيةةرات تكونةةت
 القطةاعين منظمةات إن  أهمهةا النتةائج مةن مجموعةة إلةى الدراسةة وتوصةلت والخدميةة الصناعية الشركات في الدراسة مجتمع

 الشةةةراء ياتاسةةةتراتيج إن أن إلةةةى توصةةةلت كمةةةا الشةةةراء، ياتاسةةةتراتيجو  اإلمةةةداد سلسةةةلة ممارسةةةات تطبةةةس والخةةةدمي الصةةةناعي
 للمنظمةةةات المةةةالي األداء فةةةي لهةةةا تةةةىثير ال بينمةةةا الصةةةناعية للمنظمةةةات المةةةالي األداء فةةةي تةةةىثر اإلمةةةداد سلسةةةلة وممارسةةةات

 الحكوميةة المنظمةات اإلمةداد فةي سلسةلة إدارة نظةام تطبيةس نجةا  عوامةل لبحةث (6116دراسةة )الحضةيف، وفةي  .الخدميةة

 الحكوميةة المنظمةات في اإلمداد سلسلة إدارة تطبيس ألعمال الجيد باإلعداد الدراسة هذه أوصت فلقد السعودية العربية بالمملكة

شةراك لةذلك، ومحةددة واضةحة يةاسةتراتيج إيجةاد علةى ، والعمةلمشةروعاتال تلةك تن يةذ قبةل  فةي األنظمةة تلةك مةن المسةت يدين وا 

. األنظمةة تلةك مثةل تبنةت وان سةبس والتةي المختل ةة الحكوميةة الجهةات بةين المكتسةبة الخبةرات تبةادل إلى إضافة التطبيس، عملية
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 علةةةى المنظمةةةة أداء علةةةى اإلمةةةداد سلسةةةلة إدارةأثةةةر  علةةةى التعةةةرف إلةةةى والتةةةي هةةةدفت (6116 البةةةرازز،)وفةةةي دراسةةةة أخةةةرى 
 سلسةةلة إلدارة تةةىثير لوجةةود الدراسةةة الماليةةة حيةةث توصةةلت لةةألوراد الكويةةت سةةود  فةةي المدرجةةة الكويتيةةة الصةةناعية الشةةركات
 داءعلةى األ تةىثيربةىن المخةزون كةان لةن  (Magak, 2014)وفةي دراسةة فةي كينيةا وجةد . المنظمةة أداء تحسةين على اإلمداد

أن  (Wamalwa, 2014)وفةي ن ة  الدولةة وجةد  المستشة يات فةي كينيةا. أداء سلسلة االمداد كان لها تةىثير كبيةر علةى وأن
فةي السةود  الكينيةة تسةاهم فةي الميةزة التنافسةية لةدى شةركات الشةاز ،استراتيجية كىداةسلسلة االمداد المستدامة والتي تستخدم 

أن  ،السةةتراتيجيات سالسةةل االمةةداد لشةةركتي وول مةةارت وكةةارفور فةةي الصةةين (Xu et al., 2014) وفةةي دراسةةة العالميةةة.
 ."فكر عالميا وافعل محليا"حمالن الرأز القائل كما ان الشركتان تاألول  الشركتين تريان أن المستهلك لن االعتبار

 :منهجية الدراسة
في الشةركات الصةناعية بالمنطقةة الغربيةة وقةد اختةار الباحثةان مجموعةة  واإلنتاجبمدراء العمليات تم تحديد مجتمع الدراسة 

اسةةتبانة. بحيةةث ترسةةل  161مةةن  أكثةةرتةةم توزيةةع حيةةث  والطةةائف وينبةةعالمكرمةةة مةةن الشةةركات الصةةناعية فةةي مةةدن جةةدة ومكةةة 
 انوقةام الباحثةللتحليةل. اسةتبانة صةالحة  75اسةتبانة وبعةد التقيةيم تبةين وجةود  31استبانة واحدة لكل شركة حيةث تمةت اسةتعادت 

الدراسة التي بنةي عليهةا عن أسئلة  جابةالمغلقة لإل جاباتذو اإل االستبيانبإعطاء الوزن المناس  ألهمية كل عبارة من عبارات 
 .1المعروض في الجدول رقم دل خمسة أوزان حس  المكون من خمسة عبارات تعا "ليكرت"البحث باستخدام مقيا  

 (1)جدول رقم 
 مدى العبارات حسب مقياس ليكرتتوزيع 

 وزن العبارة درجة الموافقة المتوسط المرجح
 1 اأبد   1259ألقل من  -1من 
 6 انادر   6279ألقل من  -1221من 
 6 اأحيان   6269ألقل من  -6231من 
 1 اغالب   1219ألقل من  -6211من 

 7 ادائم   7إلى  – 1261من 

 عبارات(، 5الوسطاء والموزعين )العالقة مع  (،عبارات 5من أربع محاور هي العالقة مع الموردين ) االستبيانيتكون 
التكةرارات وقةد تةم اسةتخدام  عبةارات(. 11أثر تطبيس سالسةل اإلمةداد علةى أداء الشةركات )و  عبارات(، 5العالقة مع الزبائن )

المعيةةةارز وذلةةةةك بغةةةرض عةةةةرض وتوصةةةيف متغيةةةةرات العينةةةة الديموغرافيةةةةة  نحةةةةرافاالو  المتوسةةةةط الحسةةةابيو  والنسةةة  المئويةةةة
( وتحليل االنحدار وذلةك 𝑥2واختبار ) (T)أسالي  اإلحصاء االستداللي والتي تمثلت في اختبار كما تم استخدام  والمحاور.
ومعامةةل ارتبةةام  ة الدراسةةةذلةةك لقيةةا  ثبةةات أدا و  "أل ةةاكرونبةةا  "معامةةل وكةةذلك تةةم اسةةتخدام  الدراسةةة. أهةةدافتحقيةةس مةةن أجةةل 

 .الدراسة ألداةبيرسون لمعرفة االتساد الداخلي 

هةةو النظةةام العةةام لالختبةةار أو الصةةورة الصةةدد الظةةاهرز ب تةةي الصةةدد والثبةةات للدراسةةة. حيةةث تةةم االخةةذكمةةا تمةةت عملي
الخارجية لن من حيث نوع الم ردات، وكي ية صياغتها ومةدى وضةو  هةذه الم ةردات. كةذلك يتنةاول تعليمةات االسةتبانة ومةدى 

مناسبة للغرض الذز وضعت من دقتها ودرجة ما تتمتع بن من موضوعية كما يشير هذا النوع من الصدد إلى أن االستبانة 
بحسا  درجة ارتبام كةل محةور مةن  انقام الباحثحيث  . كما تمت مالحظة صدد االتساد الداخليالدراسة الحاليةفي أجلن 
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حيةث يتضةب مةن الجةدول . 6سةون كمةا يوضةحن الجةدول رقةم مع الدرجة الكلية باسةتخدام معامةل ارتبةام بير  االستبيانمحاور 
( 1211عنةةد مسةةتوى معنويةةة ) ائي  إحصةةاليةةة جةةاءت جيةةدة ودالةةة مةةع الدرجةةة الك االسةةتبيانأن معةةامالت االرتبةةام لكةةل محةةاور 

 ويدل ذلك على قوة التماسك الداخلي لالستبيان في كل محاوره.

 (0) جدول رقم
 االتساق الداخلي ألداة الدراسة

 درجة االرتبام محاور الدراسة عدد

 (**) 860. العالقة مع الموردين 1

 (**) 557. العالقة مع الوسطاء والموزعين 6

 (**) 218. العالقة مع الزبائن 6

 (**) 529. أثر تطبيس سالسل اإلمداد على أداء الشركات 1

يعطي ن   النتائج باستمرار إذا استخدم االختبةار أكثةر مةن مةرة  يعني بان نحيث إنكما قام الباحثان بمالحظة الثبات 
لقيةةةا  درجةةةة مصةةةداقية  (Cronbach Alpha) "أل ةةةاكرونبةةةا  "وتحةةت ظةةةروف مماثلةةةة، وقةةد قةةةام الباحةةةث بحسةةةا  معامةةل 

 Reliability) (، وعنةد إجةراء اختبةار المصةداقية1)صة ر،  االسةتبانة، وتتةراو  قيمتةن بةينعةن أسةئلة  عينةة الدراسةة إجابات

Test)  أداة  لمحةاور "أل ةاكرونبةا  " نجةد أن قيمةة حيةث. 6ل رقةم ا كرو نبا  كما فةي الجةدو والذز يتحدد من قراءة معامل أل
وهةذا يعنةى أن البيانةات  اقةيم مرت عةة جةد   وهةي (1225( بينما بلغت ألداة الدراسةة ككةل )1227 – 1221الدراسة تراوحت بين )

 الدراسةة ممةا انةمةن صةدد اسةتب اقةد تىكةد انكانةت تتمتةع بدرجةن صةدد عاليةة. وبةذلك يكةون الباحثة االسةتبيانالمستخرجة من 
 عن أسئلة الدراسة. جابةوصالحيتن لتحليل النتائج واإل االستبيانيىكد بشكل كبير سالمة 

 (3) جدول رقم
 لمحاور أداة الدراسة "ألفاكرونباخ " معامل

 أل ا كرونبا  معامل العبارات عدد محاور الدراسة عدد

 0.82 5 العالقة مع الموردين 1

 0.85 5 العالقة مع الوسطاء والموزعين 6

 0.81 5 العالقة مع الزبائن 6

 0.84 11 أثر تطبيس سالسل اإلمداد على أداء الشركات 1

 78.0 13 معامل الثبات لألداة ككل

 :نتائج الدراسة
 :توزيع أفراد العينة حسب درجة تطبيق سلسلة اإلمداد في المؤسسة

التةي يعملةون بهةا ومنةن نجةد  شةركاتتوزيع أفراد العينة حس  درجةة تطبيةس سلسةلة اإلمةداد فةي ال 1يوضب الجدول رقم 
كىعلى نسةبة تواجةد بةين جميةع النسة . فيمةا  %1621أن غالبية الشركات تطبس سالسل اإلمداد بدرجة متوسطة وذلك بنسبة 

أمةةا الشةةركات التةةي  %6626 كانةةت نسةةبة الشةةركات التةةي تطبةةس سالسةةل اإلمةةداد بدرجةةة عاليةةة حسةة  وجهةةة نظةةر أفةةراد العينةةة
الشةةركات التةةةي تطبةةةس سالسةةل اإلمةةةداد بدرجةةةة  اوأخيةةةر   %1127فقةةةد كانةةةت نسةةبتها  اجةةةة عاليةةةة جةةد  تطبةةس سالسةةةل اإلمةةداد بدر 

 .%1121ضعي ة بنسبة 
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 (4) جدول رقم
 توزيع أفراد العينة حسب درجة تطبيق سلسلة اإلمداد في المؤسسة

 % النسبة التكرار الفئة

 10.5 6 اجد   عالية بدرجة
 33.3 19 عالية بدرجة
 42.1 24 متوسطة بدرجة
 14.0 8 ضعي ة بدرجة

 100% 70 المجموع

 :النتائج الخاصة بمتغيرات الدراسة
 :العالقة مع الموردين -1

أن المتوسةةط العةةام السةةتجابات أفةةراد العينةةة حةةول درجةةة تطبيةةس إدارة العالقةةة مةةع المةةوردين  7رقةةم  يتضةةب مةةن الجةةدول
 كانةت( وهةذه الدرجةة تشةير إلةى أن درجةة تطبيةس إدارة العالقةة مةع المةوردين بالشةركات 623بلة  ) بالمنطقةة الغربيةةبالشركات 

عالية. وبترتي  استجابات أفراد العينة حول فقرات محور العالقة مع الموردين نجد أن العبارة )تحةر  الشةركة علةى العالقةة 
ة )تحر  الشركة على حصول أربةا  ومنةافع متبادلةة بةين الطةرفين المبنية على الثقة واالحترام وااللتزام مع الموردين( والعبار 
( بينمةةا حلةةت العبةةارة )تعمةةل الشةةركة علةةى اسةةتمرارية العالقةةة بةةين 3.7علةةى المةةدى البعيةةد( حلتةةا فةةي المرتبةةة األولةةى بمتوسةةط )

 إنتةةاجوردين بعمليةةات المةةورد والشةةركة مةةن خةةالل مشةةاركتن فةةي أنشةةطتها المختل ةةة( والعبةةارة )تحةةر  الشةةركة علةةى التةةزام المةة
مداد ( وفةي المرتبةة الثالثةة حلةت العبةارة )تةوفر الشةركة قنةوات اتصةال رسةمية وغيةر 623مرنة( في المرتبةة الثانيةة بمتوسةط ) وا 

( بينمةا حلةت العبةارة )تبةادل الشةركة مةع المةوردين المعلومةات بشة افية ووضةو ( 627رسمية بين الشركة والموردين( بمتوسةط )
وبالتةةالي فةةإن اسةةتجابات أفةةراد العينةةة تعنةةي أن درجةةة تطبيةةس إدارة العالقةةة مةةع المةةوردين (. 626خيةةرة بمتوسةةط )المرتبةةة األ فةةي

 عالية. كانت

 (5)رقم  جدول
 درجة تطبيق إدارة العالقة مع الموردين بالشركات 

 العبارة عدد
 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 1.0693 3.6 المستقبلية وتعمل معن على تطوير األداء المشتركتشرك الشركة المورد في الرىية  1
 1.1881 3.7 تحر  الشركة على العالقة المبنية على الثقة واالحترام وااللتزام مع الموردين 6
تعمل الشركة على استمرارية العالقة بين المورد والشركة من خالل مشاركتن في أنشطتها  6

 1.1141 3.6 المختل ة
 1.1644 3.7 الشركة على حصول أربا  ومنافع متبادلة بين الطرفين على المدى البعيدتحر   1
 1.0369 3.5 توفر الشركة قنوات اتصال رسمية وغير رسمية بين الشركة والموردين 7
 1.1457 3.3 تبادل الشركة مع الموردين المعلومات بش افية ووضو   3
 1.0152 3.6 وامداد مرنة إنتاجتحر  الشركة على التزام الموردين بعمليات  5

 ..3837 183 المتوسط العام
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 العالقة مع الوسطاء والموزعين -0

أن المتوسةةط العةةام السةةتجابات أفةةراد العينةةة حةةول درجةةة تطبيةةس إدارة العالقةةة مةةع الوسةةطاء  3رقةةم  يتضةةب مةةن الجةةدول
عين ( وهذه الدرجة تشير إلى أن درجةة تطبيةس إدارة العالقةة مةع الوسةطاء والمةوز 627بل  )تحت الدراسة والموزعين بالشركات 

وبترتي  استجابات أفةراد العينةة حةول فقةرات محةور العالقةة مةع الوسةطاء والمةوزعين عالية.  بالمنطقة الغربية كانتبالشركات 
حلةت  والمكان المناس (توفير منتجات الشركة في الوقت  على والموزعيننجد أن العبارة )يحر  كل من الشركة والوسطاء 

( بينمةا حلةت العبةارة )تعمةل الشةركة علةى تطةوير عالقةات تعةاون وعمةل مشةترك بعيةد األمةد 3.7في المرتبة األولةى بمتوسةط )
لمةوزعين( فةي المرتبةة مع الوسطاء والمةوزعين( والعبةارة )تحةر  الشةركة علةى التقةار  والثقةة العاليةة المتبادلةة مةع الشةركاء وا

بينهةا وبةةين  لألنشةطة المشةتركة( وفةي المرتبةة الثالثةة حلةت العبةارة )تعمةل الشةركة علةى التنسةيس المالئةم 627الثانيةة بمتوسةط )
( بينمةةةةا حلةةةةت العبةةةةارة )تعمةةةةل الشةةةةركة علةةةةى حةةةةل المشةةةةكالت باالشةةةةتراك مةةةةع الوسةةةةطاء 3.4الشةةةةركاء والمةةةةوزعين( بمتوسةةةةط )

وبالتالي فإن اسةتجابات أفةراد العينةة تعنةي أن درجةة تطبيةس إدارة العالقةة مةع  (.3.2األخيرة بمتوسط )والموزعين( في المرتبة 
 عالية.كانت  بالمنطقة الغربيةالوسطاء والموزعين بالشركات 

 (6)رقم جدول 
  الوسطاء والموزعين بالشركاتقة مع درجة تطبيق إدارة العال

 العبارة عدد
 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 1.03721 3.5 مشترك بعيد األمد مع الوسطاء والموزعين وعملتعمل الشركة على تطوير عالقات تعاون  1

 1.05399 3.5 تحر  الشركة على التقار  والثقة العالية المتبادلة مع الشركاء والموزعين 6

 1.08764 3.4 بينها وبين الشركاء والموزعين لألنشطة المشتركةتعمل الشركة على التنسيس المالئم  6

 توفير منتجات الشركة في الوقت والمكان والموزعين علىيحر  كل من الشركة والوسطاء  1
 1.24403 3.7 المناس 

تحر  الشركة على ش افية المعلومات وتوافرها بدرجات عالية بين الشركة والوسطاء  7
 1.18179 3.4 والموزعين

 1.28272 3.3  االشركة بدراسة المخاطر التي يتعرض لها الشركة والوسطاء والموزعين مع  تهتم  3

 1.28198 3.2 تعمل الشركة على حل المشكالت باالشتراك مع الوسطاء والموزعين 5

 383303 187 المتوسط العام

 :العالقة مع الزبائن -3

أن المتوسةةةط العةةةام السةةةتجابات أفةةةراد العينةةةة حةةةول درجةةةة تطبيةةةس إدارة العالقةةةة مةةةع الزبةةةائن  5رقةةةم  يتضةةةب مةةةن الجةةةدول
عاليةةة. ائن بالشةةركات ( وهةةذه الدرجةةة تشةةير إلةةى أن درجةةة تطبيةةس إدارة العالقةةة مةةع الزبةة623بلةة  ) بالمنطقةةة الغربيةةةبالشةةركات 

الزبون عن  إعالمنجد أن العبارة )تحر  الشركة على  وبترتي  استجابات أفراد العينة حول فقرات محور العالقة مع الزبائن
( بينمةةا حلةةت العبةةارة )تحةةر  الشةةركة علةةى إدارة وحةةل الشةةكاوز 622المنتجةةات المميةةزة( حلةةت فةةي المرتبةةة األولةةى بمتوسةةط )

العبةةارة الةةواردة مةةن جانةة  الزبةةون( والعبةةارة )تعمةةل الشةةركة علةةى تحسةةين رضةةا الزبةةون وبالتةةالي ضةةمان عالقةةة طويلةةة األمةةد( و 
( وفةةي المرتبةةة الثالثةةة حلةةت 625)تحةةر  الشةةركة علةةى الحصةةول علةةى والء الزبةةون لمنتجاتهةةا( فةةي المرتبةةة الثانيةةة بمتوسةةط )
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( 623العبةارة )تحةر  الشةركة علةةى إيجةاد روابةط شخصةية مةةع الزبةون تخةدم الهةدف التسةةويقي علةى المةدى البعيةد( بمتوسةةط )
منتجاتهةةا بىسةةةعار خاصةةة ومعاملةةة ت ضةةيلية للزبةةةائن( فةةي المرتبةةة األخيةةرة بمتوسةةةط  بينمةةا حلةةت العبةةارة )تقةةةوم الشةةركة بتقةةديم

 بالمنطقةةةة الغربيةةةةوبالتةةالي فةةةإن اسةةةتجابات أفةةةراد العينةةةة تعنةةةي أن درجةةةة تطبيةةةس إدارة العالقةةةة مةةةع الزبةةةائن بالشةةةركات  (.3.4)
 عالية.

 (7)رقم جدول 
  الزبائندرجة تطبيق إدارة العالقة مع 

 العبارة عدد
 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 1.3088 3.7 الواردة من جان  الزبون  الشكاوى حل و  تحر  الشركة على إدارة 1
 1.2692 3.5 تعمل الشركة على تقديم منتجات راقية ومتميزة إلشباع حاجات الزبون ورغباتن 6

 1.1796 3.7 األمدتعمل الشركة على تحسين رضا الزبون وبالتالي ضمان عالقة طويلة  6

 1.0539 3.4 تقوم الشركة بتقديم منتجاتها بىسعار خاصة ومعاملة ت ضيلية للزبائن 1

 1.2977 3.6 تحر  الشركة على إيجاد روابط شخصية مع الزبون تخدم الهدف التسويقي على المدى البعيد 7

 1.3623 3.7 تحر  الشركة على الحصول على والء الزبون لمنتجاتها 3

 1.1333 3.8 الزبون عن المنتجات المميزة إعالمتحر  الشركة على  5

 3811.1 183 المتوسط العام

 :تطبيقات سالسل اإلمداد على أداء الشركاتأثر  -4

تطبيقةةةات سالسةةةل اإلمةةةداد علةةةى أداء أثةةةر  أن المتوسةةةط العةةةام السةةةتجابات أفةةةراد العينةةةة حةةةول 2يوضةةةب الجةةةدول رقةةةم 
 أفةةرادتطبيقةةات سالسةةل اإلمةةداد علةةى أداء الشةةركات حسةة  وجهةةة نظةةر أثةةر  الدرجةةة تشةةير إلةةى أن( وهةةذه 622الشةةركات بلةة  )

تطبيقةةات سالسةل اإلمةداد علةى أداء الشةركات نجةةد أن أثةر  وبترتية  اسةتجابات أفةراد العينةةة حةول فقةرات محةور لعينةة عةالي.ا
اقتصةةادية مضةةافة( حلةةت فةةي المرتبةةة األولةةى العبةةارة )ممارسةةات سالسةةل اإلمةةداد تزيةةد مةةن مقةةدرة الشةةركة علةةى تحقيةةس قيمةةة 

( بينمةةا حلةةت العبةةارة )ممارسةةات سالسةةل اإلمةةداد تسةةهل عمليةةة طةةر  المنتجةةات فةةي منافةةذ التوزيةةع( فةةي المرتبةةة 121بمتوسةةط )
( الشةركة بشةكل مةن مثيالتهةا أربةا ( وفي المرتبةة الثالثةة حلةت العبةارة )ممارسةات سالسةل اإلمةداد زيةادة 4.0الثانية بمتوسط )

( بينمةةا حلةةت العبةةارة )ممارسةةات 629والعبةةارة )زيةةادة قةةدرة الشةةركة فةةي اسةةتخدام مواردهةةا يةةىدز إلةةى زيةةادة الربحيةةة( بمتوسةةط )
سالسل اإلمداد تقلل تكاليف التسويس لمنتجات الشركة( والعبارة )ممارسات سالسل اإلمداد تزيد األسواد المستهدفة لمنتجةات 

( وفةةةي المرتبةةةة الخامسةةةة حلةةةت العبةةةارة )ممارسةةةات سالسةةةل اإلمةةةداد زيةةةادة اعةةةداد 622وسةةةط )فةةةي المرتبةةةة الرابعةةةة بمت الشةةةركة(
مسةةتخدمين  إيجةةادالمشةترين لمنتجةةات الشةةركة بشةةكل أكبةةر مةةن مثيالتهةةا( والعبةةارة )ممارسةةات سالسةةل اإلمةةداد تزيةةد مةةن فةةر  

( بينمةا حلةت 625فةي زيةادة أعةداد الزبةائن واسةتقطا  زبةائن جةدد( بمتوسةط ) تسةاهمجدد( والعبارة )ممارسةات سالسةل اإلمةداد 
ي المرتبةةةة األخيةةةرة بمتوسةةةط فةةةي تطةةةوير اسةةةتخدامات جديةةةدة لمنتجةةةات الشةةةركة( فةةة تسةةةاهمالعبةةةارة )ممارسةةةات سالسةةةل اإلمةةةداد 

العينةةة  أفةةراد  وجهةةة نظةةر حسة بالمنطقةةة الغربيةةةتطبيقةةات سالسةةل اإلمةداد علةةى أداء الشةةركات أثةةر  وبالتةالي فةةإن أن (.623)
 .اعاليكان 
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 (0)رقم جدول 
 تطبيقات سالسل اإلمداد على أداء الشركات بمدينة جدةأثر 

 العبارة عدد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 1.1129 4.1 ممارسات سالسل اإلمداد تزيد من مقدرة الشركة على تحقيس قيمة اقتصادية مضافة 1
 1.0667 3.9 الشركة بشكل من مثيالتها  أربا ممارسات سالسل اإلمداد زيادة  6

 94789. 3.7 ممارسات سالسل اإلمداد زيادة اعداد المشترين لمنتجات الشركة بشكل أكبر من مثيالتها  6

 93122. 3.8 ممارسات سالسل اإلمداد تقلل تكاليف التسويس لمنتجات الشركة 1

 98961. 3.9 زيادة قدرة الشركة في استخدام مواردها يىدز إلى زيادة الربحية  7

 97814. 3.8 ممارسات سالسل اإلمداد تزيد األسواد المستهدفة لمنتجات الشركة 3

 1.2239 3.6 في تطوير استخدامات جديدة لمنتجات الشركة تساهمممارسات سالسل اإلمداد  5

 1.0441 3.7 مستخدمين جدد إيجادممارسات سالسل اإلمداد تزيد من فر   2

 1.1264 3.7 في زيادة أعداد الزبائن واستقطا  زبائن جدد تساهمممارسات سالسل اإلمداد  9

 1.1174 4.0 ممارسات سالسل اإلمداد تسهل عملية طر  المنتجات في منافذ التوزيع 11

 .38771 .18 المتوسط العام

الوسطاء والموزعين على أداء الشركات العاملة بالمنطقة الغربية منن و  النتائج الخاصة بأثر العالقة مع الموردين والزبائن
 :المملكة العربية السعودية

 :العالقة مع الموردين -1

سلسةةلة للعالقةةة مةةع المةةوردين ضةةمن أثةةر  ( وتحليةةل االنحةةدار وذلةةك الختبةةار وجةةودx2واختبةةار ) (T)تةةم إجةةراء اختبةةار 
 يبين النتائج. 9رقم على مستوى أداء الشركات العاملة بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية والجدول  اإلمداد

 (9)رقم  جدول
 ( وتحليل االنحدار ألثر العالقة مع الموردين 𝐱𝟐واختبار ) (T)اختبار 

 على مستوى أداء الشركات ضمن سلسلة اإلمداد

 المتغير
معامل التحديد 

(2R) 

 قيمة المعامل
() 

قيمة 
(T) 

مستوى الداللة 
(sig) 

 قيمة
(𝐱𝟐 ) 

-pقيمة 

value 

على  أثر العالقة مع الموردين ضمن سلسلة اإلمداد
 12167 6126 1216 6922 12611 12651 مستوى أداء الشركات

( ممةةا يعنةةي أنهةةا 1217( وهةةو أقةةل مةةن مسةةتوى المعنويةةة )1216( ومسةةتوز داللتهةةا )6922نجةةد أنهةةا ) (T)وبقةةراءة قيمةةة 
على مستوى أداء الشركات العاملة بالمنطقةة  للعالقة مع الموردين ضمن سلسلة اإلمدادأثر  وبالتالي فإنن يوجد ادالة إحصائي  

( المقابلةةة لهةةا P-value( وبلغةةت قيمةةة )6126) "مربةةع كةةاز" ارا بلغةةت قيمةةة اختبةةكمةة .الغربيةةة مةةن المملكةةة العربيةةة السةةعودية
( يتضب أن قيمتها أقل من قيمة مستوى المعنوية مما يشير إلى أن معنويةة 1217( وعند مقارنتها بمستوى المعنوية )12167)

كمةا  علةى مسةتوى أداء الشةركات. سلسةلة اإلمةدادللعالقةة مةع المةوردين ضةمن أثةر  مرت عةة وهةذا يىكةد علةى وجةود (𝑥2قيمة )
التغيةرات التةي يحةدثها المتغيةر المسةتقل علةى المتغيةر التةابع. وكمةا أثةر  وهو ي سر مقدار أو 2Rنجد أن قيمة معامل التحديد
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التغيةرات التةي تحةدث فةي أداء الشةركات سةببن  مةن %6521وهذا يعنى أن  12651تساوى  2Rفي الجدول السابس فإن قيمة 
شروم السالمة من  حيث إنكما نجد أن النموذج من الناحية النظرية سليم  ،إدارة العالقة مع الموردين ضمن سلسلة اإلمداد

حيةةث كانةةت  مةةن الواحةةد الصةةحيبأقةةل  الناحيةةة النظريةةة تنطبةةس عليةةن وهةةي أن تكةةون إشةةارات معةةامالت االنحةةدار موجبةةة وهةةي
على القدرة الت سيرية للنموذج في ت سةير العالقةة بةين إدارة العالقةة مةع المةوردين ضةمن  االعتمادوبالتالي يمكن  0يمةق

 .ربيةومستوى أداء الشركات العاملة بالمنطقة الغ سلسلة اإلمداد
 :العالقة مع الوسطاء والموزعين -0

للعالقةةة مةةع المةةوردين ضةةمن سلسةةلة أثةةر  وتحليةةل االنحةةدار وذلةةك الختبةةار وجةةود( x2واختبةةار ) (T)تةةم إجةةراء اختبةةار 
 يوضب النتائج. 11جدول رقم على مستوى أداء الشركات العاملة بالمنطقة الغربية و  اإلمداد

 (12)رقم  جدول
 ( وتحليل االنحدار ألثر العالقة مع الوسطاء والموزعين 𝐱𝟐واختبار ) (T)اختبار 

 على مستوى أداء الشركات سلسلة اإلمدادضمن 

 المتغير
 معامل التحديد

(2R) 

 قيمة المعامل
() 

قيمة 
(T) 

مستوى 
 (sigالداللة )

 قيمة
(𝐱𝟐 ) 

-Pقيمة 

value 

أثر العالقة مع الوسطاء والموزعين على مستوى أداء 
 12111 6229 1211 6129 12166 12125 الشركات

( ممةةا يعنةةي أنهةةا 1217( وهةةو أقةةل مةةن مسةةتوى المعنويةةة )1211( ومسةةتوز داللتهةةا )6129نجةةد أنهةةا ) (T)وبقةةراءة قيمةةة 
علةةى مسةةتوى أداء الشةةركات  للعالقةةة مةةع الوسةةطاء والمةةوزعين ضةةمن سلسةةلة اإلمةةدادأثةةر  وبالتةةالي فإنةةن يوجةةد ادالةةة إحصةةائي  

( وعنةد 12111( المقابلةة لهةا )P-value( وبلغةت قيمةة )6229) "مربع كةاز"اختبار كما بلغت قيمة  .العاملة بالمنطقة الغربية
 (𝑥2( يتضةةب أن قيمتهةةا أقةةل مةةن قيمةةة مسةةتوى المعنويةةة ممةةا يشةةير إلةةى أن معنويةةة قيمةةة )1217مقارنتهةةا بمسةةتوى المعنويةةة )
 علةى مسةتوى أداء الشةركات العاملةة. ن سلسةلة اإلمةدادللعالقة مع الوسطاء والموزعين ضمأثر  مرت عة وهذا يىكد على وجود

التغيةرات التةي يحةدثها المتغيةر المسةتقل علةى المتغيةر التةابع. أثةر  وهةو ي سةر مقةدار أو 2Rكما نجد أن قيمةة معامةل التحديةد
مةن التغيةرات التةي تحةدث فةي أداء الشةركات  %1225وهذا يعنةى أن  12125تساوى  2Rوكما في الجدول السابس فإن قيمة 

 حيةث إنكمةا نجةد أن النمةوذج مةن الناحيةة النظريةة سةليم  ،سةببن إدارة العالقةة مةع الوسةطاء والمةوزعين ضةمن سلسةلة اإلمةداد
مةةن الواحةةد أقةةل  ر موجبةةة وهةةيشةةروم السةةالمة مةةن الناحيةةة النظريةةة تنطبةةس عليةةن وهةةي أن تكةةون إشةةارات معةةامالت االنحةةدا

على القدرة الت سيرية للنموذج في ت سير العالقة بين إدارة العالقةة  االعتمادوبالتالي يمكن  0حيث كانت قيمة الصحيب
 .ومستوى أداء الشركات العاملة بالمنطقة الغربية مع الوسطاء والموزعين ضمن سلسلة اإلمداد

 :ائنزبالعالقة مع ال -3

للعالقة مع الموردين ضةمن سلسةلة أثر  ( وتحليل االنحدار وذلك الختبار وجودx2واختبار ) (T)تم إجراء اختبار كما 
 يوضب النتائج. 11جدول رقم و  .على مستوى أداء الشركات العاملة بالمنطقة الغربية اإلمداد
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 (11)رقم  جدول
 ( وتحليل االنحدار ألثر العالقة مع الزبائن 𝐱𝟐واختبار ) (T)اختبار 

 على مستوى أداء الشركات ضمن سلسلة اإلمداد

 معامل التحديد المتغير
(2R) 

 قيمة المعامل
() 

قيمة 
(T) 

مستوى 
 (sigالداللة )

 قيمة
(𝐱𝟐 ) 

-pقيمة 

value 

على  الزبائن ضمن سلسلة اإلمدادأثر العالقة مع 
 12163 6126 1211 6723 12111 12611 مستوى أداء الشركات

( ممةةا يعنةةي أنهةةا 1217( وهةةو أقةةل مةةن مسةةتوى المعنويةةة )1211( ومسةةتوز داللتهةةا )6723نجةةد أنهةةا ) (T)وبقةةراءة قيمةةة 
علةى مسةتوى أداء الشةركات العاملةة بالمنطقةة  اإلمةدادللعالقة مةع الزبةائن ضةمن سلسةلة أثر  وبالتالي فإنن يوجد ادالة إحصائي  

( وعنةد مقارنتهةا بمسةتوى 12163( المقابلةة لهةا )P-value( وبلغت قيمة )6126) "مربع كاز"كما بلغت قيمة اختبار  .الغربية
مرت عةة وهةذا يىكةد  (𝑥2( يتضةب أن قيمتهةا أقةل مةن قيمةة مسةتوى المعنويةة ممةا يشةير إلةى أن معنويةة قيمةة )1217المعنوية )
كمةةا نجةةد أن قيمةةة معامةةل  .ء الشةةركات العاملةةةعلةةى مسةةتوى أدا للعالقةةة مةةع الزبةةائن ضةةمن سلسةةلة اإلمةةدادأثةةر  علةةى وجةةود

 التغيةرات التةي يحةدثها المتغيةر المسةتقل علةى المتغيةر التةابع. وكمةا فةي الجةدول السةابسأثةر  وهو ي سةر مقةدار أو 2Rالتحديد
مةةةن التغيةةةرات التةةي تحةةةدث فةةةي أداء الشةةةركات سةةةببن إدارة العالقةةةة مةةةع  %61وهةةةذا يعنةةةى أن  12611تسةةةاوى  2Rفةةإن قيمةةةة 

شةروم السةالمة مةن الناحيةة النظريةة  حيةث إنكما نجةد أن النمةوذج مةن الناحيةة النظريةة سةليم  ،الزبائن ضمن سلسلة اإلمداد
وبالتةالي  0حيةث كانةت قيمةة مةن الواحةد الصةحيبأقةل  ارة معامةل االنحةدار موجبةة وهةيتنطبس علين وهي أن تكةون إشة

ومسةتوى  على القدرة الت سيرية للنموذج في ت سير العالقةة بةين إدارة العالقةة مةع الزبةائن ضةمن سلسةلة اإلمةداد االعتماديمكن 
 .أداء الشركات العاملة بالمنطقة الغربية

 :النتائجملخص 
بدرجةةة متوسةةطة  هةةي بشةةكل عةةام غالبيةةة الشةةركات بالمنطقةةة الغربيةةة درجةةة تطبيةةس سلسةةلة اإلمةةداد فةةي تظهةةر الدراسةةة أن -1

 .كىعلى نسبة تواجد بين جميع النس  %1621وذلك بنسبة 

بلة  المتوسةط  عاليةة حيةثبالمنطقةة الغربيةة أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيس إدارة العالقة مع المةوردين بالشةركات  -6
إدارة . وأن (623أفةةراد العينةةة حةةول درجةةة تطبيةةس إدارة العالقةةة مةةع المةةوردين بالشةةركات بمدينةةة جةةدة ) السةةتجاباتالعةةام 

مةع المةةوردين،  وااللتةزام واالحتةةرامالعالقةة مةع المةوردين تبةةرز مةن خةالل حةةر  الشةركة علةى العالقةة المبنيةةة علةى الثقةة 
العالقة بين  استمراريةو  على أربا  ومنافع متبادلة بين الطرفين على المدى البعيد باإلضافة إلى الحر  على الحصول

مداد مرنة.و  الموردين بعمليات إنتاج التزامالمورد والشركة من خالل مشاركتن في أنشطتها المختل ة، باإلضافة إلى   ا 
عالية  بالمنطقة الغربية كانتين بالشركات نتائج الدراسة أن درجة تطبيس إدارة العالقة مع الوسطاء والموزعكما أظهرت  -6

أفةةراد العينةةة حةةول درجةةة تطبيةةس إدارة العالقةةة مةةع الوسةةطاء والمةةوزعين بالشةةركات  السةةتجاباتحيةةث بلةة  المتوسةةط العةةام 
المناسةة ،  علةةى تةةوفير منتجةةات الشةةركة فةةي الوقةةت والمكةةان والوسةةطاء والمةةوزعين كةةل مةةن الشةةركات أن حةر و  .(627)

ير عالقات تعاون وعمل مشترك بعيد األمد مع الوسطاء والموزعين، مةع الحةر  علةى التقةار  والثقةة والعمل على تطو 
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المشةةتركة بينهةةا وبةةين الشةةركاء والمةةوزعين، مةةن أهةةم  العاليةة المتبادلةةة مةةع الشةةركاء والمةةوزعين، والتنسةةيس المالئةةم لألنشةطة
 مبادئ إدارة العالقة مع الوسطاء والموزعين.

عاليةة حيةث بلة   المنطقة الغربيةة مع الزبائن بالشركات بأن درجة تطبيس إدارة العالق كذلك على دراسةأظهرت نتائج الو  -1
أن و  .(623المتوسةط العةام السةةتجابات أفةراد العينةة حةةول درجةة تطبيةس إدارة العالقةةة مةع الزبةائن بالشةةركات بمدينةة جةةدة )

دارة وحةل  الةواردة مةن جانة  الزبةون، والعمةل علةى  الشةكاوى حر  الشركة على إعةالم الزبةون عةن المنتجةات المميةزة، وا 
أظهرت نتائج الدراسةة أن حةر  و  يعزز والء الزبون لمنتجاتها. األمدتحسين رضا الزبون وبالتالي ضمان عالقة طويلة 

لهةةدف التسةةويقي علةةى المةةدى البعيةةد، كتقةةديم منتجاتهةةا بىسةةعار الشةةركة علةةى إيجةةاد روابةةط شخصةةية مةةع الزبةةون تخةةدم ا
 خاصة ومعاملة ت ضيلية للزبائن من أهم مبادئ تطبيس إدارة العالقة مع الزبائن بالشركات.

أن ممارسةةةات سالسةةةل  تطبيقةةةات سالسةةةل اإلمةةةداد علةةةى أداء الشةةةركات تبةةةرز مةةةن خةةةاللأثةةةر  أظهةةةرت نتةةةائج الدراسةةةة أن -7
كمةا الشركة على تحقيس قيمة اقتصادية مضافة وتسهل عملية طر  المنتجات فةي منافةذ التوزيةع، اإلمداد تزيد من مقدرة 

تقلةل  مواردهةا بمةا يةىدز إلةى زيةادة الربحيةة، باإلضةافة لكونهةا اسةتخدامفي زيادة أربا  الشةركة وقةدرتها علةى  تساهمها إن
 تكاليف التسويس لمنتجات الشركة.

والعالقةة مةع الوسةطاء والمةوزعين  للعالقة مع الموردينأثر  وجودأظهرت نتائج الدراسة فلقد  االنحدارتحليل  إجراءوعند  -3
علةةى مسةةتوى أداء الشةةركات العاملةةة بالمنطقةةة الغربيةةة مةةن المملكةةة العربيةةة  ضةةمن سلسةةلة اإلمةةداد والعالقةةة مةةع الزبةةائن

 العوامل الثالثة.في كل  ئيةإحصا بقيمة ذات داللة معنوية السعودية

 :التوصيات
 تماشةي مةن والتىكةد الشةركة فةي اإلمةداد سلسةلة إدارة نظةام بتطبيةس فيما يتعلةس ومحددة واضحة يةاستراتيج وجود على العمل -1

 .يةستراتيجاال لهذه المنظمة في تلك والمسئولين الموظ ين تقبل إلى إضافة الشركة، رسالة ورىية مع يةستراتيجاال تلك
 التحتيةة البنيةة المطبقةة وتةوفير الجهةة واختيةار المشروع إدارة التغيير، األخرى كإدارة التطبيس نجا  عوامل بقية تىثير دراسة -6

 .وغيرها
 األربةا  تحقيةس إلةى تهةدف إذا كانةت كةفء نمةوذج تبنةي بهةا الخاصةة اإلمةداد سلسةلة تصةميم عنةد الشةركة إدارة علةى ينبغةي -6

 والتنويةع الزبةائن لطلبةات السةريعة االسةتجابة تحقيةس إلةى تهةدف إذا كانةت اإلبداعيةة السلسةلة نمةوذج وتبنةي ،التكاليف وتقليل

 المنتجات. في العالي

 .التسليم وسرعة ،والجودة التكل ة وهي الموردين اختيار في الشركة إدارة قبل من التنافسية المعايير اعتماد ضرورة -1
 .الشراكة عالقات إقامة نحو واالتجاه الموردين مع األمد طويلة عالقات بناء ضرورة على التىكيد -7
المةوردين والوسةطاء  مةع عالقةات الشةراكة بنةاء فةي والمعلومةات االتصةاالت نظةم اعتمةاد بضةرورة الشةركة إدارة علةى التىكيةد -3

 بهم. المستمر واالتصال اختيارهم في تساهم والتي والموزعين
 اإللمةام لغةرض والنةدواتعامةة  بصةورة الصةناعية المنظمةات وفةي خاصةة المصةنع فةي والتطةوير البحةث نشةام ت عيةل -5

 .األعمال أداء في الحديثة اإلدارية باألسالي 

  



 6113 (حزيران) يونيو - 1ع  ،63 مج لإلدارة، العربية المجلة 

111 

 عنالمراج
 مراجع باللغة العربية: -أوالا 
 دراسة، اليمنية الصناعات في الشركات في المىسسي األداء على التوريد سلسلة إدارةأثر " .(6115) حسين. ،الرجال أبو 

 .األردن، اليرموك جامعة، ماجستير رسالة، ميدانية"

 ، الجامعية القاهرة  الدار .االستراتيجية اإلدارة .(6113) المرسي. وجمال ثابت؛ إدري. 

  في المدرجة الصناعية الشركات في ميدانية دراسة المنظمة  أداء علال التوريد إدارة سلسلةأثر . "(6116) دهمان. تركي، البرازز 
 .األردن، عمان، األوسط الشرد  جامعة، ماجستير رسالة، المالية" لألوراد الكويت سود 

 ميدانية" دراسة األردنية  الصناعة شركات في التوريد سلسلة إدارة أداء "تقييم .(6111) سليمان الحورز.و  بهجت؛، الجوازنة ،
 .76-69(، 6) ع(، 6) مج، اليرموك أبحاث مجلة

 المنظمات في المست يدين برضا وعالقتها اإلمداد سلسلة إدارة نظام تطبيس نجا  "عوامل .(6116) هللا. عبد بن سليمان ،الحضيف 

 .1ع  ،2مج  ،األعمال إلدارة األردنية المجلة ،السعودية" العربية بالمملكة الحكومية

 للمنظمات المالي األداء على الشراء استراتيجياتو  التوريد سلسلة ممارساتأثر  "تقييم .(6111) محمود. إسحاد، الشعار 
 .العليا للدراسات العربية عمان األردن  جامعة، عمان ،منشورة غير دكتوراه أطروحة، األردن" في الخدميةو  الصناعية

 ،وائل األردن  دار عمان، .التوريد سلسلة إدارة: والمشتريات للمخازن  الحديثة اإلدارة .(6111) محمد. الستار عبد العلي 
 .للنشر

 ،والتوزيع للنشر المسيرة األردن  دار عمان، .التوريد سالسل إدارة .(6113) الكنعاني. إبراهيم محمد، وخليل الستار عبد العلي 

 ،حل  جامعة حل   .الشاملة الجودة إدارة .(1995) علي. جبالد. 
 ،والتوزيع للنشر الحامد األردن  دار عمان، .ستراتيجيةاال إدارة .(6111) نادز. شوقي جواد. 

 ،للكت  الجامعية الدار . اإلسكندرية والتوزيع اإلمداد سالسل إدارة .(6119) أحمد. محمد حسان. 

 ،السعودية العربية المملكة جده  زهران؛ دار األردن  .والمخازن  المشتريات إدارة .(1995) الغدير. راشد حمد. 

 ،شم  عين جامعة . القاهرة تحليلي مدخل: التوريد سالسل إدارة .(6113) العزيز. عبد ممدو  رفاعي. 

 ،رسالة مصر"، األغذية، صناعة على بالتطبيس  التوريد سلسلة قرارات دعم لنظام مقتر  "إطار .(6113) عوض. محمد سليمان 
 .شم  عين جامعة، دكتوراه

 الغزل قطاع على تطبيقية دراسة  التوريد سلسلة إدارة في األهداف برمجة نموذج "استخدام .(6111) محمد. صال  دي ، شيخ 
 .شم  عين القاهرة  جامعة ،دكتوراه رسالة مصر"، في والنسيج

 ،المسيرة دار األردن  . عمان،والعمليات اإلنتاج إدارة في مقدمة .(6112) سليمان. خالد عبيدات. 

 مراجع باللغة األجنبية: -ثانياا
 ISO 28000:2007. (2007). Specification for Security Management Systems for the Supply Chain, 

International Organization for Standardization (ISO). Genève, Switzerland. 

 ISO 28001:2007. (2007). Best Practices for Implementing Supply Chain Security, Assessments 

and Plans – Requirements and Guidelines. International Organization for Standardization (ISO), 

Genève, Switzerland. 

 Kim, S. (2004). “An Empirical Investigation of the Impact of Electronic Commerce on Supply 

Chain Management: A Study in the Healthcare Industry”, Unpublished Ph.D. Dissertation, the 

University of Nebraska, USA. 



 ...سالسل اإلمدادممارسات إدارة  

111 

 Magak, A. (2014). “Effects of Management of Supply Chain on Performance of Public Health 

Institutions in Migori County in Kenya”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in 

Business, 5 (11): 82-104. 

 Mellat-Parast, M. (2013). “Supply Chain Quality Management”, International Journal of Quality 

and Reliability Management, 30 (5): 511-529. 

 Morali, O. and C. Searcy. (2013). “A Review of Sustainable Supply Chain Management Practices 

in Canada”, Journal of Business Ethics, 117 (3): 635-658. 

 Slack, N. and M. Lewis. (2003). Operations Strategy. Prentice Hall. 
 Wamalwa, B. (2014). “Sustainable Supply Chain Management as a Strategic Tool for Competitive 

Advantage in Tea Industry in Kenya”, Journal of Management and Sustainability, 4 (3): 157-

164. 

 Xu, L.; Q. Xu, and X. Liu. (2014). “Wal-Mart and Carrefour’s Supply Chain Management 

Strategies in China”, International Journal of Business and Management, 9 (7): 155-161. 

  



 6113 (حزيران) يونيو - 1ع  ،63 مج لإلدارة، العربية المجلة 

117 

Supply Chain Management Practices  

In the Western Region of Saudi Arabia 

 

Dr. Abdullah A. Al Daas 
Associate Professor 

Mohammad A. Matar 

Researcher 
Faculty of Economics & Administration 

King Abdulaziz University, Jeddah 

Saudi Arabia 

 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to explore the supply chain management practices in four cities 

of the western Region of Saudi Arabia; Jeddah, Makkah, Taif and Yanbu. This study covers 

three variable; relations with suppliers, relations with brokers and distributors and relations 

with customers. The researchers distributed 120 questionnaires collecting 61 of them and 57 

questionnaires were found to be usable for analysis. This current study reveals that the 

implementation of supply chain in general in the companies under study is of middle level 

making 42.1% of all companies while the implementation of three factors under study was 

high. 

In the first factor; relations with suppliers, the study shows that companies were keen in 

building relationship with suppliers based on trust, exchanging benefits with them in the long 

term and participating in their activities. In the second factor; relations with brokers and 

distributors, it was found that companies exert their efforts to provide products in the right 

time and place, working to improve work relations with them and achieving mutual trust. In 

the third factor; relations with customers, the study reveals that companies care about 

informing customers with the availability of goods, resolving their complaints and achieving 

their satisfaction. 
In another aspect of the study, it was found that the effects of implementing supply chain 

on companies were; improving the ability of companies to gain added value, facilitating the 

availability of products, increasing their profits, utilizing the use of resources and decreasing 

marketing costs. When using regression analysis, the study shows that there were significant 

effects of supply chain management in the three factors on the performance of companies 

under study. Finally, researchers suggest some practical recommendations for companies in 

managing supply chain practices. 
 


