
أهمية إدارة عالقات الموردين
(SRM) لقطاعات األعمال

سنتطرق خالل هذا المقال إلى مواضيع تعزز مفهوم
إدارة عالقات الموردين وتبين أهميته وهي اكلتالي:

تقــوم إدارات عالقــات المورديــن  فــي المنظمــة بــدور جوهــري فــي تعزيــز العالقــات اإلســتراتيجية  
ــن  ــن الطرفي ــدة بي ــة الوطي ــاء العالق ــذا بن ــات، ل ــذه الجه ــة له ــزودي الخدم ــن وم ــع الموردي م

تعتبر أساس لهيلكة منظومة سالسل اإلمداد وتحسين أدائها. 

تعتبــر إدارة عالقــات المورديــن علــى أنهــا هــي إحــدى راكئــز منظومــة سالســل اإلمــداد  وتعــرف 
بأنهــا مبــدأ تنظيمــي يقــوم علــى توطيــد عالقــات المنظمــة مــع المورديــن ومــزودي الخدمــة 
وينتــج عــن هــذه العالقــة إضافــة إســتراتيجية لتنميــة األعمــال والمشــاركة فــي عوامــل النجــاح 

للكا الطرفين. 

عنــد وضــع اإلســتراتيجية العامــة للمنظمــة تكــون إدارة سالســل اإلمــداد أحــد 
المشــاركين الرئيســين فــي وضــع هــذه اإلســتراتيجيات. ومــن أهــم العناصــر 
التــي تشــارك بهــا إدارة سالســل اإلمــداد هــو تبنــي اإلســتراتيجيات للعالقــة 
مــع المورديــن ومــزودي الخدمــة، ومــن أهــم األهــداف اإلســتراتيجية  إلدارة 

عالقات الموردين هي

تعريف إدارة 
عالقات الموردين

تقليص التاكليف 
(Cost reduction)

المورديــن  تصنيــف 
الخدمــة.  ومــزودي 
 S u p p l i e r s )

(segmentation

اإلســتراتيجيات  تطويــر 
بيــن  العالقــة  لبنــاء 
 Strategies) الطرفيــن. 

(development

تنفيــذ اإلســتراتيجيات حســب الخطــة 
ومــزودي  المورديــن  مــع  بالتعــاون 
داخــل  المصلحــة  وأصحــاب  الخدمــة 

 ((Strategies execution .المنظمة

درجة الرضا عن نجاح 
إختيار الموردين / 

مزودي الخدمة

االستثمار غير 
الاكف من قبل 

الطرفين (أو 
أحد األطراف) 
إلنجاح هذه 

العالقة. 

تأهيل الموردين 
 (Supplier qualification)

تحسين المنتجات وتوفيرها 
في الوقت المطلوب. 

تقليص تاكليف إجراءات 
الشراء وسالسل اإلمداد. 

تحسين إجراءات التصنيع 
وإسداء الخدمات. 

تقليص التاكليف 
المباشرة والغير مباشرة.

توفير تاكليف التخزين 
واألعمال اللوجستية. 

توفير تاكليف التخزين 
واألعمال اللوجستية. 

الفحص والتدقيق 
(Supplier audit)

التقييم ألداء الموردين  بعد التوريد أو إسداء الخدمة 
 (Supplier evaluation) بعد لك عملية شراء

 Supplier quality) اإلستمرار في التقييم الدوري وتحسين نوعية األداء للموردين/ مزودي الخدمة
 (assurance SQM

قيادة ضعيفة 
لفريق إدارة 
العالقة من 
الطرفين. 

أن تكون 
الرؤية غير 

واضحة 
للطرفين.

عدم التفاهم 
على األهداف 

الرئيسية 
وتنفيذ 
اإلجراءات.

نقص 
اإلحترافية 

في التعامل 
بين الطرفين

الثقة والمشاركة 

في تحمل المخاطر.

المرونة 

والشفافيه

التعامل مع األنظمة 

واإلستفادة منها. 

تحسين فعالية أداء 
المنظمة 

 Performance)
(improvement

يعتمد بناء إجراءات وسياسات إدارة عالقات الموردين على  الخطوات 
التاليه لتحقيق النتائج االيجابية وتوطيد العالقة بين الطرفين:

من أجل تقييم نجاح العالقة بين الطرفين يجب وضع مؤشرات لقياس 
األداء ومراجعتها بصفة دورية وعند تطوير مؤشرات األداء البد من أخذ 

العناصر التالية بعين االعتبار:

هناك عدة تحديات  تكون عائق باستمرار العالقة بين الطرفين (المنظمة 
(الطرف األول)، الموردين ومزودي الخدمة الطرف الثاني) وتؤدي إلى فشل   

الوصول إلى األهداف اإلستراتيجية، منها على سبيل المثال :

من أجل تعزيز العالقة وبناء الشراكة اإلستراتيجية بين 
الطرفين ال بد من المنظمات القيام بالتالي:

وهنالك عدة نتائج إيجابية لتحسين العالقة مع الموردين 
ومزودي الخدمة منها:

عـــبدالله صــالح الطاســان 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جمعية سالسل االمداد والمشتريات

اإلضافة والمشاركة في 
تحسين خدمات ما بعد البيع 

 Value addition & after)
(sales services

تقليص تسليم المنتج لألسواق أو 
إكمال الخدمة في الوقت المتعاقد 

علية مع المستفيد النهائي. 
(Shorter delivery)

تحسين نوعية المنتج المقدم للعميل 
أو الخدمة المسداة للمستفيد 

(Quality improvement) .النهائي

األهداف 
اإلستراتيجية

السياسات واإلجراءات 
(الحوكمة)

عناصر نجاح العالقة بين 
المنظمة والمورد/ مزود 

الخدمة

التحديات التي تواجه 
الطرفين الستمرارية 

العالقة

اإلضافة المرجوة من 
ديمومة العالقة
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درجة التجانس في 
العالقات االيجابية 

بين الطرفين
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