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 ملخص

ألثر كفايات سلسلة التوريد في ذكاء  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف
الوسيط لقدرات سلسلة التوريد في الدور اختبار : سلسلة التوريد

شركة تنتمي ) 14( تكون مجتمع الدراسة منو . المناصيرمجموعة 
وتألفت عينة الدراسة من عينة عشوائية من  .لمجموعة المناصير

ولتحقيق . المديرين ورؤساء األقسام العاملين في مجموعة المناصير
هدف الدراسة، تم تصميم استبانة بناًء على أحدث الدراسات ذات 

. فقرة لقياس جميع متغيرات الدراسة) 63(العالقة تألفت من 
وجود أثر ذي داللة  :وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها

وجود . إحصائية لكفايات سلسلة التوريد في قدرات سلسلة التوريد
أثر ذي داللة إحصائية لقدرات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة 

وجود أثر ذو داللة إحصائية لكفايات سلسلة التوريد في . التوريد
دور وسيط  كما توصلت الدراسة إلى وجود .ذكاء سلسلة التوريد

جزئي لقدرات سلسلة التوريد في أثر كفايات سلسلة التوريد في ذكاء 
وبناًء على النتائج التي تم التوصل إليها قدمت  .سلسلة التوريد

  .مجموعة من التوصيات العلمية والعملية
كفايات سلسلة التوريد، قدرات سلسلة التوريد، وذكاء  :الكلمات المفتاحية

 .سلسلة التوريد
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                                Abstract 
 
 
This study aims to explore the impact of 
supply chain competencies on supply chain 
agility: Examining the mediating role of supply 
chain capabilities in Almanaseer Group. The 
study population comprises (14) companies 
owned by Almanaseer Group. The sample 
consists of a random sample of managers and 
heads of departments working at Almanaseer 
Group. In order to achieve the study objective, 
a specific questionnaire was designed based 
on the latest relevant studies and consisted of 
(63) items to measure all the study variables. 
The study achieved a set of results; there is a 
statistically significant impact for supply chain 
competencies on supply chain capabilities; 
there is a statistically significant impact for 
supply chain capabilities on supply chain 
agility. There is a statistically significant 
impact for supply chain competencies on 
supply chain agility; also, the study showed 
that there is a partial mediating role for supply 
chain capabilities in the impact of supply chain 
competencies on supply chain agility. Based 
on the study results, a set of scientific and 
empirical recommendations were provided. 
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