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الهادفةيةاالستراتيجهي:(المكان)التوزيعباستراتيجيةيقصد

.المستهدفينلعمالئهامتاحةالمنظمةمنتجاتجعلإلى

نيةوالمكاالزمنيةالمنفعةخلقفيمهمادوراالتوزيعيلعب

المنتجلىعالحصولللمستهلكتتيحالمكانيةفالمنفعةللعمالء

إنماوللعميلمكانأقرباختياريعنيوالالمالئمالمكانفي

لعميللتتيحالزمانيةالمنفعةأما,لهمكانأنسباختيارتعني

.يطلبهالذيالوقتفيالمنتجتوفير



يعأهمية التوز

المنفعة,الشكليةالمنفعة,المكانيةالمنفعة)المنفعةتحقيق-1

.(الزمنيةالمنفعة,الحيازية

.االتصالعملياتتقليص-2

.تعميق العالقة داخل سلسلة التوريد-3

.تبادل المعلومات والمعرفة-4



تعريف قناة التسويق

بعضهامعالمترابطةالتنظيماتمنمجموعةعنعبارةهي

تهلكالمسإلىالمنتجإيصالعملياتتتضمنوالتيالبعض

.الصناعيالمستخدمأوالنهائي



وظائف الوسطاء
:تتضمن وظائف أعضاء قناة التوزيع ما يلي

ينالمستهلكعنالمعلوماتبجمعالوسطاءيقوم:المعلومات-

.التسويقيةالبيئةفيأخرىوعواملوالمنافسين

صميمتفيالوسطاءمشاركةخاللمنالترويجيتم:الترويج-

.مستهلكينالجذبفيللتأثيرالترويجيةاالتصاالتوتفعيل

السعرلىعباالتفاقالمنتجعننيابةالوسيطيقوم:التفاوض-

ديدوتح(صناعي,مستهلك)المشترينمعللمنتجالنهائي

.الصفقةإتمامليتمالالزمةالشروط

النقديوالتجارياالئتمانتقديمعلىالوسطاءيعمل:التمويل-

لىعيساعدمماللمنتجاتالمقدمبالشراءيقومونو,للعمالء

.األسواقفيبسهولةالمنتجاتتصريف



تجاتبالمنالمتعلقةالمخاطرالوسطاءيتحمل:المخاطرتحمل-

)رالمخاطوتشمل,إليهاالحاجةوقتحتىوتخزينشراءمن

التلف,المستهلكينأذواقتغير,األسعارانخفاض

.(الخ....والتقادم

ينبالمصنّعباالتصالالوسطاءيقوم:(الطلب)العروض-

المكانبالمشترونيحتاجهاالتيالمنتجاتوتأمين,للمنتجات

.المناسبينوالزمان



مستوى قناة التسويق
ينفذونالذينالوسطاءطبقاتعددالتسويققناةبمستوىيقصد

إلىالمنتجمنالمنتجاتبتدفقالمتعلقةاألعمالمنجزء

.الصناعيالمشتريأوالنهائيالمستهلك

إلىاءالوسططبقاتلعددوفقاالتسويققنواتتصنيفيمكن

:همارئيسيننوعين

Directمباشرةتسويققنوات-1 marketing
channels:

هوونمطهاالوسطاءمنطبقةأيتضمالالتيالقنواتهي

.«مستهلك-منتج»

Indirectمباشرةغيرتسويققنوات-2 marketing
channels:منأكثرأوطبقةتضمالتيالقنواتهي

.الوسطاء







استراتيجية التوزيع المباشر

يتمحيث,المباشرةالتسويققنواتعلىاالستراتيجيةهذهتعتمد

دوننظمةللمالمستهدفينللعمالءمباشرةبصورةالمنتجتسليم

كالاألشمنعددالتوزيعاستراتيجياتوتتخذ,وسطاءأيوجود

:هي

توزيعذمنافبفتحالمنظمةقيامفييتمثل:الثابتالتوزيع-1

.للعمالءمباشرةمنتجاتهالبيعبهاخاصة

لتابعيناالتوزيعمندوبيقيامفييتمثل:المتحركالتوزيع-2

.للمشترينبالبيعللمنتجين

توزيعفياآلالتاستخدامعلىالمنظمةتعتمد:اآلليالتوزيع-3

:لمث(عميل-آلة)هوالمباشرالتوزيعفنمط,الخدماتأوالسلع

.آلةباستخدامالمثلجةالمشروباتتوزيع



مواقعهايفبتوظالمنظمةقيامفييتمثل:باإلنترنتالتوزيع-4

لتوزيعافنمط,منتجاتهالتوزيعكمنافذاإلنترنتشبكةعلى

.(عميل-إنترنت(هوالمباشر



استراتيجيات التوزيع غير المباشر
,اشرةمبالغيرالتسويققنواتعلىاالستراتيجيةهذهتعتمد

وزيعالتوسطاءخاللمنالعمالءإلىالمنتجتسليميتمحيث

,(صناعيونموزعون,تجزئةتجار,جملةتجار,وكالء)

جياتباستراتيتأخذالتيللمنظماتمتاحةبدائلثالثةوتوجد

:هيمباشرالغيرالتوزيع

Intensive(الشامل)المكثفالتوزيعاستراتيجية-1
distribution:

منفذأيبالمنظمةمنتجاتتوفيرعلىاالستراتيجيةهذهتعتمد

.المشتريإليهيذهبأنيتوقعأمامهامتاحتوزيعي

زكالخبالميسرةالسلعحالةفياالستراتيجيةهذهتطبق

.الخ....والشاي



:Selective distributionاالنتقائياستراتيجية التوزيع -2

اللها عدد محدود من منافذ التوزيع يتم من خبانتقاء يقوم المنتج 

.تسّوقوتطبق هذه االستراتيجية في حالة سلع ال, توزيع منتجاته

Exclusive distributionاستراتيجية التوزيع المقتصر-3

و عدد قليل يقتصر هنا المنتج على توزيع منتجاته على وكيل وحيد أ

.خاصةوتطبق هذه االستراتيجية في حالة السلع ال, جدا من الوكالء 



:التوزيعمؤسسات

,التسويقيالنظامداخلمهمادوراالتوزيعمؤسساتتلعب

كهااستهالمركزإلىإنتاجهامركزمنوالخدماتالسلعبتحريك

بتجارأوالجملةبتجارالمؤسساتهذهوتتمثل,واستخدامها

.التجزئة

األنشطةمجموعةالجملةتجارةمفهوميضم:الجملةتجارة-أ

إلىوأ,المفرقتاجرإلىوإيصالهاالسلعانسيابتضمنالتي

.الصناعيينالمستخدمينإلىأو,آخرينجملةتجار



لبيعهالعالسبشراءيقومونالذينالجملةتّجارالنشاطهذايضم

.كذلعنالناتجةوالتكاليفالمخاطريتحملونوهملحسابهم

سرةوالسماالوكالءأيضايضمالجملةتّجارإلىوباإلضافة

البائعينبينالتبادلعملياتبتسهيليقومونالذين

,عمولةمقابلالتسويقيةالنشاطاتبعضتأديةمع,والمشترين

هوماك,لحسابهمواليبيعونها,مادياوالموادالسلعواليمتلكون

.للتجاربالنسبةالحال



(:المفرق)تجارة التجزئة-ب

ببيع السلع تشمل تجارة التجزئة األنشطة التسويقية التي تتعلق

.والخدمات للمستهلك النهائي



مفهوم التوزيع المادي

النقلعملياتيتضمننشاطعنعبارةهوالماديالتوزيع

الالزمةحنوالشوالتأمينوالتغليفوالتعبئةوالمناولةوالتخزين

.المستهلكإلىالمنتجمنوالخدماتالسلعلتدفق



التوزيع المادي
كان هو النشاطات المستخدمة لنقل أو تحريك المنتجات من م-

.اإلنتاج إلى أماكن الموزعين والمستهلكين

:التالية( الوظائف)ويشمل التوزيع المادي النشاطات -

.معالجة الطلبيات-1

.إدارة المخزون-2

.مناولة المواد-3

.المستودعات-4

.نقل المنتجات-5



معالجة الطلبيات-1

تهلكين ومن في هذه المرحلة يتم استقبال الطلبيات للسلع من المس

.ثم يتم معالجتها

:وهذا يتطلب ثالث أمور هي

.إدخال أمر الطلب-

.يةإرسال الطلب لدائرة المستودعات للتأكد من وجود الطلب-

.تجهيز الطلبية من خالل تغليفها وشحنها-



إدارة المخزون.2

منواسعةتشكيلةعلىالمحافظةالمرحلةهذهتتضمن-

.نالمحتمليالمستهلكينورغباتحاجاتلمقابلةالمنتجات

راءبالشمايعرفوهوالمخزونلضبطفعالنظاميتطلبهذا-

.الالزمبالوقت



مناولة المواد.3

.كوتعني نقل السلع من نقاط اإلنتاج إلى نقاط االستهال-

:هناك عدة أمور يجب مراعاتها في عملية المناولة هي-

.خصائص المنتجات-1

.حجم الصندوق الذي تنقل به السلع: وحدة الحمل-2



المستودعات.4

بومناسمالئمبشكلالسلعبهاتحفظالتياألماكنوهي-

.ليهاإالحاجةعندنقلهاعلىالعملثمومنالمطلوبةبالكمية

:هي,المستودعاتمنأنواعثالثهناك-

.المنظمةقبلمنمملوكةتكون:الخاصةالمستودعات-1

ةزمنيلفتراتالمنظمةتستأجرها:المؤجرةالمستودعات-2

.محددة

متخصصةلشركاتمملوكةوهي:العامةالمستودعات-3

.والتخزينبالمناولة



نقل المنتجات. 5

المنفعة )ا تتضمن نقل المنتجات نهائيا ألماكن استخدامها فعلي-

(.المكانية

:هناك مجموعة من وسائل النقل التي يمكن استخدامها وهي-

.النقل البري-1

.السكك الحديدية-2

.النقل البحري-3

.النقل الجوي-4

.النقل عبر األنابيب-5


