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                                           Abstract 

      The researcher chooses the technology of Material 

Management as a title for the thesis, where the researcher observed 

that purchases and warehouses in Sudan need more to be done in 

order to keep pace with development and conform with time 

dictation.  

     The research problem is represented in the difficulty of 

applying the approach of material management and coordination 

between the different related activities, as well as the patent 

contradiction between purchase and warehousing  goals and the 

difficulty to chose a decision in respect of utilizing the along with a 

balance between the positivities and negativities. The research 

problem is also concerned with the increase of error ratio when the 

manual system is used which in turn may lead to increase of total 

costs. 

    The research aims to resolve the problem by clarifying the 

potential solutions. To achieve such objective the following 

hypotheses have been tested: 

1. There is a relationship between the use of technology in 

material management and performance. 

2. There is a relationship between the material management and 

the coordination between purchase and warehousing goals. 

3. There is a relationship is between the use of technology in 

material management and the size of working power. 

4. The utilization of technology in material management affects 

the relationship. 

5. There is a correlation that is statistically significant between 

the material management and inventory control. 
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     The research adopted the historical approach review previous 

studies, the descriptive approach by the use of case study method . 

   The research proved the validity of hypotheses and refuted the 

third and fourth. 

     The research suggests a number of recommendations the most 

important of which are the following: 

1. To increase interest in the material management because it 

represents a profit center. 

2. Technology should be used material management in order 

to reach the best possible performance level. 
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 مستخلص الدراسة

أن المشتريات والمخازن  الهدف األساسي من البحث هو دراسة المشكلة ، حيث     
 في السودان تحتاج الي الكثير لتلحق بركب التطور ومواكبة العصر.

وتتلخص مشكلة الدراسة في صعوبة تطبيق مدخل إدارة المواد والتنسيق بين 
األنشطة المختلفة المرتبطة بها ، والتعارض بين أهداف الشراء والتخزين ، وصعوبة 
اتخاذ قرار باستخدام التكنولوجيا مع الموازنة بين االيجابيات والسلبيات ، وارتفاع 

 ارتفاع التكاليف الكلية. إليوي مما يؤدي نسبة الخطأ عند استخدام النظام اليد
دراسة المشكلة وتوضيح الحلول الممكنة وفي سبيل ذلك تم  إلييهدف البحث      

 اختبار الفروض التالية:
 .ءواألداهناك عالقة بين استخدام التكنولوجيا في إدارة المواد  .1
 والتخزين.هناك عالقة بين إدارة المواد والتنسيق بين أهداف الشراء  .2

 هناك عالقة بين استخدام التكنولوجيا في إدارة المواد وحجم القوة العاملة. .3

 يؤثر استخدام التكنولوجيا في إدارة المواد علي ترشيد الوقت. .4

 هناك عالقة بين إدارة المواد ومراقبة المخزون. .5

تم استخدام المنهج التاريخي لعرض تسلسل المشكلة ومنهج دراسة الحالة ،     
 فروض عدا الفرضين الثالث والرابع .الفروض للتحليل تأكد صحة ال إخضاعبعد و 

 وختمت الدراسة بتوصيات أهمها:    
 المواد ألنها تمثل مركز ربح. بإدارةضرورة االهتمام  .1
يجب استخدام التكنولوجيا في إدارة المواد للوصول الي أفضل مستوي أداء  .2

 ممكن.


