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 المقدمة العامة:

 العامل من جعلت قد مفهومها يف اّليت و اجلديد االقتصادي القاموس أفرزىا مفردة باعتبارىا " العولمة ان

 على الضوء بدورىا عكست قد ، جاره عند حيدث ما جار كلّّ فيها يعرف اجلدران، ىشة صغرية قرية

 والّتسويق .الالإنتظام ، الالزللية ادلنافسة فظهرت  العامل، حتكم أصبحت جديدة اقتصادية مفاىيم عدة

 ادلؤسسة تربط اّليت للعالقة مضافة قيمة بإعطاء الطلب، و العرض بني يوفق اّلذي العلم باعتباره

 . بادلستهلك

ّكبريا،" الّتسويق فقدّعرفّ إذّملّيعدّيقتصرّعلىّرلردّالبيعّبشكلوّالّتقليديّاّلذيّكانّيعرفّّ"ّتطورا
الطلبّوّّّبو،ّبلّتعدىّذلكّوّمرّبعدةّمراحلّبدءاّمنّالبيعّالكميّمثّالّنوعيّلينتهيّبالبيعّحسبّ

ّإالّادلنتجاتّاّليتّالّتحكمّيفّعمليةّاإلنتاج،ّفالّننتجّالرغبةّاّليتّيبديهاّادلستهلك،ّوّأخرياّوصوالّإىلّ
ّميكنّتسويقهاّيفّالسوقّواليتّتليبّحاجياتّوأذواقّادلستهلكّ.

فهيّمطالبةّبأكثرّمنّأّّومباّأنّادلؤسسةّاالقتصاديةّاجلزائريةّتعيشّيفّىذاّاحمليطّالذيّيتميزّبادلنافسة،
ّ ّانضمامها ّيفّظّل ّخاصة ّاحلاصلّيفّالعاملّو ّالعادليةّّيّوقتّمضىّأنّتواكبّالّتطور إىلّادلنظمة

أمامّمستهلكّّلّلتجارةّوكذاّالشراكةّاألوروبية،ّفإهناّاليومّتواجوّخطراّأكيداّسينزعّعنهاّصفتهاّتلكّ
ستتعرضّذلاّمنّقبلّادلؤسساتّاألجنبيةّاّليتّّاّليتّالذيّأصبحّأكثرّاحلاحا.ّناىيكّعنّادلنافسةّالشرسة

اعتمدتّالعادليةّمبنتجّجديدّوّمطابقّللمواصفاتّالعادليةّ،ّميزتوّالوفرةّوّالّتنوعّبأقّلّسعرّوّحسبّ
ّرغبةّادلستهلكّ.

ّلتنوعّأدواتوّوّاّليتّم ّنّلّلتسويقّأمهيةّقصوىّيفّادلرحلةّالقادمة،ّوّىذا ّأ ّفإّنوّيّتضحّجليا نّوّهبذا
ّ ّتسويقية ّسياسة ّتّتبع ّمؤسسة ّأي ّجعل ّعلى ّقادرا ّمزجيا ّتعطي ّأن ّادلنافسةّّشأهنا ّوجو ّيف تقف

ومنّبنيّأدواتّّ" الّتسويق "ىيّالوجوهّلعملةّواحدةّمرحبةّيفّفالمنتج، السعر، الّترويج و الّتوزيع .
نتجّإىلّادلستهلك،ّوّاّلذيّدلاّيكتسبوّمنّأمهيةّيفّعمليةّإيصالّادل " الّتوزيع" ادلزيجّالّتسويقيّادلهمةّ

مازالّيعاينّإىلّيومناّمنّعدةّمشاكلّأمههاّالّندرةّوّعدمّالّتنوعّوّالوقتّالّضائعّيفّالصفّبانتظارّ
ّالعمليةّ ّكحلقةّوصلّإنّصلحت،ّصلحتّهبا الدور.ّفمنّعمليةّاإلنتاجّإىلّاالستهالكّيأيتّالّتوزيع

ّككّل. ّاالقتصادية
ّ ّسقوطّاحلواجزّاّليتّستعّر" الّتوزيع" فعملية ّو ّالعودلة ّفائقنيّيفّظّل ّاىتماما ّو فّدونّشكّتطورا

ّاجلمركيةّوّاحلدوديةّبنيّالدولّمباّفيهاّاجلزائرّوّتوجههاّاالقتصاديّاجلديدّ.
ّادلنطلق،ّارتأيناّأنّنوجوّدراستناّحنوّىذهّاال ّمهماّيرتكزّعليوّّّداة المهمةوّمنّىذا باعتبارىاّجزءا

ّاالقتصادي ّماّتسويقّادلؤسسة ّو ّاّليتّنتجتّعنّاخلوصصة ّاحلالية ّالداخلية ّادلنافسة ّيفّظّل ّاجلزائرية ة
أفرزتوّمنّسباقّقصدّالبقاءّيفّالّتواجدّبنيّادلؤسساتّالوطنيةّوّماّيفرضوّمنّتأقلمّوّجتديدّوّمسايرةّ
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ّقصدّ ّرلاىدة ّو ّحتد ّمن ّتفرضو ّما ّو ّالقادمة ّاألجنبية ّاخلارجية ّادلنافسة ّمن ّو ّجهة، ّمن للوضع
ّستمرار.ّاال

ّومنّخاللّىذاّميكنّطرحّاإلشكاليةّالتاليةّ:
ّما مدى تطبيق سياسة التوزيع على مستوى مركب الحليب متيجة، وما دورها في تحقيق أهدافه؟.

ّومنّىذهّاالشكاليةّتتفرعّاألسئلةّالتاليةّ:
ّ؟ّّماذاّيقصدّبالتوزيع-
ّ؟ّماّىيّاسرتاجتياتّالتوزيعّ-
ّ؟ّماّىوّواقعّالتوزيعّيفّمركبّاحلليبّمتيجة-

 أهمية البحث:

ّتعدّدراسةّسياسةّالّتوزيعّيفّادلؤسسةّاالقتصاديةّمهمةّلالعتباراتّالّتاليةّ: 
ّأمهيةّالسياساتّوّاإلسرتاتيجياتّالّتسويقيةّبشكلّعامّيفّظّلّظروفّادلنافسةّ.1ّ-
ّسويقيّوّاّلذيّىوّأساسّادلفهومّالّتسويقيّالسليم.ّأمهيةّالّتوزيعّباعتبارهّأحدّركائزّادلزيجّالّت2ّ-
ّيف3ّّ- ّاّلذيّأصبحّسببا ّو ّاحلالية ّادلنافسة ّيفّظّل ّمنّطرفّادلؤسسة ّادلختارة ّالّتوزيعية ّالقناة أمهية

ّبقاءىاّأوّزواذلاّيفّظّلّالظروفّاالقتصاديةّاجلديدةّ.
ّمنهجية البحث:

جّوصفيّحتليلي،ّحبيثّيفّادلنهجّاالولّاعتمدناّعلىّمنّأجلّحتليلّادلوضوعّوّمعاجلتوّمتّاعتمادّمنه 
ّعليوّمنّخاللّدراسةّحالةّعلىّ ّادلنهجّالثاينّاعتمدنا االدبياتّاليتّتطرقتّاىلّموضوعّالتوزيع،ّاما

ّمستوىّمركبّاحلليبّمتيجة.ّ
ّتنظيم البحث:

ّفصولّ،  ّالبحثّيفّثالثة ّ،ّاثنانلقدّنظم ّنظرية ّدلركبّّمنها ّميدانية ّحالة وّاألخريّتطبيقيّدراسة
ّاحلليبّمتيجةّ.

وّاّلذيّعنّوناهّ:مفاىيمّأساسيةّحولّالتوزيعّبشرحّالّتوزيعّبقنواتوّادلتعددةّالفصل األ ول وّقدّاىتمّ-
ّوّادلتنوعةّ،وّاسرتاجتياتّالتوزيعّ،وّالتوزيعّادلاديّ.

وّالقوةّالبيعيةّخصصّلدراسةّادارةّادلبيعاتّوّالقوةّماّالفصلّالثاينّوالذيّعنوناهّ:ّادارةّادلبيعاتّأ-
ّالبيعيةّ.

ّمتيجةالحليب دراسة حالة مركب وّاّلذيّعنّوناهّ:ّالفصل األخير وّاىتمّ-
  اادلركبّعامةّ،ّوواقعّسياسةّالتوزيعّخاصة.ّمبعرفةّواقعّالّتسويقّهبذ
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 مقدمة الفصل :

 السعر، اؼبنتج، جانب  إذل التسويقي اؼبزيج عناصر وأحد للتسويق، األساسية الوظائف من التوزيع يعترب

 والًتويج،

 يف ووضعها النهائي  اؼبستهلك إذل اؼبنتج من واػبدمات السلع وتدفق بانسياب تسمح اليت اغبلقة ويبثل
 والوقت اؼبناسبُت . اؼبكان

 سواء اؼبتدخلُت من  ؾبموعة على االعتماد من بد ال بل تلقائي بشكل واػبدمات السلع توزيع يتم ال

  .اؼبستهلكُت ورغبات حاجات وإشباع ربقيق أجل من مؤسسات، أفراد،أو كانوا

 البيع، إجراءات على  اقتصارىا وعدم النشاط ؽبذا التام التفهم ضرورة يتطلب التوزيع نشاط أن غَت

 النهائيُت اؼبستهلكُت إذل منتجيها، أيدي من واػبدمات السلع، تدفق تسهيل على ينطوي جهد واعتباره

 .الصناعي اؼبستهلك أو 

  :التالية العناصر إذل الفصل ىذا يف وسنتعرض

  .مفاىيم أساسية حول التوزيع :األول المبحث

  .التوزيع قنوات :الثاني المبحث
اسًتاذبيات التوزيع و التوزيع اؼبادي .المبحث الثالث :  
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 مفاىيم اساسية حول التوزيع : الفصل االول

 

 التوزيع ماىية :األول المبحث

 سوف األخَتة ؽبذه السيئ فاالستخدام والتجارة، االقتصاد يف أساسية وظيفة عصرنا يف التوزيع أصبح

 .اؼبنتجات نقص يف سبب ويكون واػبدمات اؼبنتجات سوق يف فجوة وجود إذل يؤدي

 دوره و التوزيع تعريف :األول المطلب

 التوزيع تعريف :أوال

 :منها البعض سنستعرض يلي ما ويف التوزيع تعريف إذل اؼبفكرين من العديد تعرض لقد
 باستخدام اؼبستعمل أو اؼبستهلك إذل ؼبوردينا أو اؼبنتجُت من اؼبنتجات إيصال عملية ىو" التوزيع -

 1 ."التوزيع  منافذ
 منظمات إذل باللجوء أو وحدىم اؼبنتجُت هبا يقوم اليت الوظائف من ؾبموعة عن عبارة ىو" التوزيع -

 اؼبوافقة والكميات وبالشكل الوقت اؼبكان، يف النهائي اؼبستهلك إذل النهائي اؼبنتج نقل أجل من أخرى
 2 ."اؼبستعملُت  غباجات

 إذل واػبدمات السلع إيصال أجل من الشركة سبارسها اليت النشاطات صبيع عن عبارة ىو" :التوزيع -
 الرضا من فعالية درجة ربقق التكاليف وبأقل اؼبطلوبة وبالكمية اؼبناسبُت واؼبكان الوقت يف اؼبستهلكُت

 3 ."اؼبستهدفُت اؼبستهلكُت لدى والوالء (
 واػبدمات السلع انسياب على تعمل اليت األنشطة ؾبموعة عن عبارة" أنو على التوزيع يعرف كما -
 الوسطاء من بعدد مرورا أو مباشرة بطريقة الزبون إذل وصوؽبا غاية واذل اإلنتاج عمليات من االنتهاء بعد

  4."للزبائن والكافية الالزمة للخدمات اؼبقدمُت
 تسمح اليت والعمليات الوسائل ؾبموعة أنو على التوزيع تعريف يبكننا السابقة التعاريف خالل ومن

 5 :إذل العمليات ىذه وتنقسم النهائيُت اؼبستعملُت إذل اؼبؤسسة من واػبدمات السلع  بانتقال

                                                           
1
 553،ص7775زكي خليل اؼبساعد،التسويق يف اؼبفهوم الشامل ،دار الزىران ،األردن ، - 

2 - marc vendercammen ,marketing :l’essentiel pour comprendre, décider et agir ,deboeck, 

France,2006,p384 
3
 64،عبد الغفور عبد السالم،مبادئ التسويق ،دار صفاء للنشر و التوزيع ،األردن،ص زياد ؿبمد الشرمان - 

4
،فرع بلحيمر ابراىيم ،اؼبزيج التسويقي من منظور التطبيقات التجارية اإلسالمية ،رسالة دكتورا ،كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية - 

  757،ص 6003علوم التسيَت،جامعة اعبزائر ،
5 - denis lindon et f .jallat, marketing :études ,moyens d’actions et stratégies, donod, France,5

ème
 

édition,2007,p157. 
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 هبا يقوم واليت اؼبستهلكُت إذل اؼبنتجُت من واػبدمات السلع ملكية نقل عن عبارة ىو :التجاري التوزيع
 ذبار أو اعبملة ذبار( مؤسسات أو )اؼبؤسسة يف البيع قوى( يف أفراد يكونوا أن يبكن اؼبوزعون الذين

 ،)التجزئة
 النقل وسائل طريق عن اؼبستهلكُت اذل اؼبادية بصورهتا اؼبنتجات انتقال عملية يشمل :المادي التوزيع
  .واؼبناولةن والتخزي

لوظيفة التوزيع بأهنا تشمل ركنُت أو بعدين أساسُت نبا قنوات التوزيع  و اؼبالحظ فبا سبق من التعاريف
)اليت سنتطرق اليها بشئ من التفصيل يف اؼببحث الثاين ( والتوزيع اؼبادي ،و التكامل و التفاعل بينهما 

  ( اؼبوارل يوضح مكونات نظام التوزيع.1والشكل رقم ) 1وبقق التدفق الفعال للسلع و اػبدمات
 : مكونات نظام التوزيع 10الشكل رقم 

 
 32المصدر: مرجع نفسو، ص 

 )اؼبادي التوزيع التوزيع، قنوات( الفرعية األنظمة من ؾبموعة من يتكون نظاما التوزيع اعتبار يبكن وعليو
 ربقيق وبالتارل واػبدمات للسلع الفعال التدفق ربقيق أجل من بينها فيما وتتناسق وتتفاعل تتكامل اليت

 اؼبناسبُت والزمان اؼبكان يف )وخدمات سلع( اؼبنتجات توفَت هبدف واغبيازة اؼبكانية الزمنية، اؼبنفعة
 سابقة التعاريف ومن.ون اؼبستفيد أو اؼبستهلكون هبا ويقبل يرضى اليت واألسعار بالكميات وكذلك
 :التالية النقاط على باالعتماد التوزيع تعريف يف تشًتك أهنا نرى الذكر

                                                           
1
 العكروف حفيظة ،اسًتاذبية التوزيع يف مؤسسة انتاجية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة اؼباجيسًت ،كلية العلوم اإلقتصادية - 

 66،ص 6076-6077وعلوم التسيَت و علوم التجارة ،جامعة اعبزائر ،اعبزائر 
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 واؼبستهلكُت؛ اؼبنتجُت بُت ربط حلقة وتشكل التسويق يف إجبارية مرحلة التوزيع -
 . هبا للقيام أخرى مؤسسات إذل اللجوء أو الوظيفة هبذه القيام للمؤسسة يبكن_ 

 . والطلب العرض بُت اؼبوازنة خالل من اؼبنتج قيمة التوزيع ىبلق -
 .للمستهلك واؼبكانية الزمنية الشكلية، اؼبنافع التوزيع وبقق -

 التوزيع دور :ثانيا

 ذلك و اؼبستهلك كبو اؼبنتجات تصريف تسهيل يف هبا قومي اليت الوظائف طريق عن يساىم التوزيع إن
  1 :دبعٍت أي اؼبتاحة و اؼبالئمة الظروف يف
 .فيو يرغب الذي الزمان و اؼبكان يف اؼبستهلك تصرف ربت اؼبنتج وضع يتم التوزيع خالل من -
 النقل، ( مباشرة تسويقو على تساعد اليت و للمنتج الضرورية اػبدمات كل يضيف التوزيع -

 ن(....التخزي
 يف تكون اغبجم صغَتة كميات إذل وىذا اؼبنتجُت يوزعها اليت اؼبنتجات من الكبَتة األحجام تقسيم -

 من كل إذل بالنسبة يلعبها اليت اإلهبابية األدوار خالل من التوزيع دور يتجلى و .اؼبستهلك متناول
 :اؼبستهلك و اؼبنتجُت

 :للمنتج بالنسبة- 1

 كامل خالل متواصلة بصفة اؼبنتجات بتوفَت يسمح أنو حيث اإلنتاجية للعملية التنظيم التوزيع وبقق
 مناطق عدة إذل منتجاتو بانسياب يسمح كما اؼبسبقة،  الطلبيات و التخزين عملية خالل ومن السنة،

 و التخزين، تكاليف من التقليل أو االبتعاد و اإلنتاج عملية توقف عدم يف يساىم أنو إذل باإلضافة
 األخرى القرارات يف ويؤثر اإلنتاجية للعملية استمرارية يبثل بأنو للمنتج بالنسبة دوره حصر يبكن

 .للتسويق
 :للمستهلك بالنسبة- 2

 يضعو إذ إليها حباجة ىو اليت اؼبنتجات وقت أي يف و كان أينما تصرفو ربت يضع و رغباتو يليب أنو
 تفرض بالتارل و كبَتة بكميات  الشراء يف التعامل بعدم لو يسمح كما اإلنتاجية، اؼبشاكل عن بعيدا
 .اؼبنتجُت إذل مباشرة توجو ول  سيحدث كان الذي األمر يبتلكها ال يكون قد أمواال عليو

 وأىدافو التوزيع أىمية :الثاني المطلب

 و اؼبنتجُت ترضي شروط يف الطلب و العرض موازنة و تقريب يف التوزيع أىداف و أنبية تكمن
 .اؼبستهلكُت

 التوزيع أىمية :أوال

                                                           
1
 -jaque lindane et denis  l’endon ,théorie et pratique du marketing ,d’undo ,5

ème
 édition ,paris 

France,1997,p332. 
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 :1اؼبستهلكُت و اؼبنتجُت من لكل بالنسبة يلعبها اليت اإلهبابية األدوار خالل من التوزيع أنبية تظهر
 :يلي فيما للمنتجُت بالنسبة التوزيع أنبية تكمن :للمنتجين بالنسبة- 1
 اؼبخازن؛ يف تكدسها ومنع اؼبنتجات بتصريف التوزيع يسمح -
 توفَتعلى  يساعد بالتارل و الطلب يف التحكم و التنظيم طابع اإلنتاجية العملية على التوزيع يضفي -

 السنة؛ مدار علي اؼبنتجات
 خلل فأي البعض، ببعضها اؼبًتابطة التسويقي اؼبزيج عناصر باقي أداء يف الكفاءة ربقيق على يساعد -
 .العناصر باقي فاعلية على حتما يؤثر التوزيع وظيفة أداء يف
 .التكاليف زبفيض يف ويساىم البيع تقنيات يف التحكم على التوزيع يساعد -
 .وزبائنها اؼبؤسسة بُت ودائمة قائمة الصلة إبقاء يف بارزا دورا لو التوزيع -
 .تسويقو على تساعد اليت الضرورية اػبدمات للمنتج التوزيع يضيف -
 :يلي فيما للمستهلك بالنسبة التوزيع أنبية تكمن :للمستهلك بالنسبة- 2
 ذبعل اؼبنافع ىذه اغبيازية، و الشكلية الزمنية، اؼبكانية، اؼبنفعة من كل خلق على التوزيع يساعد -

 .للمؤسسة ووفاء إقباال أكثر اؼبستهلك
 مع تتماشى جديدة استهالكية ثقافة إنشاء يف ويساىم اؼبعيشي باؼبستوى باالرتقاء التوزيع يسمح -

 .للمستهلك اليومية اغبياة متطلبات
 .باؼبنتجُت دائم اتصال على اؼبستهلك يبقي التوزيع -
 .ورغباتو حاجاتو تليب اليت السلعة على اؼبستهلك حصول إمكانية ربقيق -

 التوزيع أىداف :ثانيا

 للربنامج الفرعية واألىداف للمؤسسة العامة األىداف عن دبعزل التوزيع أىداف ربديد السهل من ليس
 2 :يلي ما يف التوزيعي لنشاط ا أىداف أىم تتمثل عموما لكن التسويقي،

 يسبق دل جديدة أسواق إذل توصيلها طريق عن اؼبؤسسة ؼبنتجات االنتشار من أكرب درجة ربقيق -
 .فيها تقديبها

 .فيو تنشط الذي السوق من اؼبؤسسة حصة ربسُت -
 اؼبناسبُت والوقت اؼبكان يف السلعة توفَت طريق عن اؼبستهلك رضا ربقيق يف التوزيع كفاءة رفع -

 . فبكنة تكلفة وبأقل اؼبطلوبة وبالكميات
                                                           

1
فع تنافسية اؼبؤسسة اإلنتاجية  يف اعبزائر ،ورقة حبثية قدمت اظباعيل بوخاوة ،عطوي عبد القادر ،التوزيع كأداة للمقاربة التسويقية لر - 

اكتوبر  50-67، 6006بأعمال اؼبلتقى الدورل حول تنافسية اؼبؤسسات اإلقتصادية  و ربوالت احمليط ،جامعة ؿبمد خيضر ،بسكرة ،
 53،ص 

2
 . 656_657ص 6006ناجي معال ،رائف توفيق ،أصول التسويق ،دار وائل لنشر ،األردن ، - 
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  واإلمداد الالزمة االتصال بعمليات القيام تسهيل خالل من واؼبستهلك اؼبنتج بُت الفجوة سد -
 .الضرورية باؼبعلومات

 يف عليها واغبفاظ التسويقي النشاط تكاليف إصبارل من ىامة نسبة سبثل اليت التوزيع تكاليف تقليص -
 .الدنيا مستوياهتا
  التوزيع وظائف :الثالث المطلب

 .)اؼبالية التجارية، اؼبادية،( التوزيع وظائف إذل اؼبطلب ىذا يف سنتطرق
 التوزيع وظائف :أوال

 إذل اؼبنتج من بفعالية وتدفقها اؼبنتجات بانسياب تسمح اليت اؽبامة الوظائف من عددا بأداء التوزيع يقوم
 أىم وتتمثل الوسطاء، دبساعدة أو لوحدىم اؼبنتجُت هبا قام سوءا تتم أن هبب الوظائف ىذه .اؼبستهلك

 :يلي فيما التوزيع وظائف
 اؼبكانية اؼبنافع ربقيق إذل هتدف اليت التسويقية اجملهودات صبيع تتضمن :المادية الوظائف 1

 التوزيع بنظام يسمى ما تكون بينها فيما متفاعلة ـبتلفة وأنشطة عمليات شكل والزمنية،وتأخذ
  1 يف: العمليات ىذه اؼبادي،وتتمثل

 تبذل  اليت اجملهودات خالل من وسوقها، اؼبؤسسة بُت الًتابط بتحقيق النقل وظيفة تسمح :النقل
 إضافة يف يساىم كونو يف النقل أنبية ترجع االستهالك أماكن إذل اإلنتاج أماكن من اؼبنتجات وصيللت

 .للسلعة واؼبكانية الزمنية اؼبنافع
 أو ةوالبديل اؼبتشاهبة السلع من كبَت عدد ذبميع خالؽبا يتم اليت العملية ىو التجميع :والتجزئة التجميع
 اؼبستهلكُت ورغبات حاجات بإشباع التنويع ىذا ويسمح واحدة، سلعية ؾبموعة داخل اؼبتنافسة
 إذل اؼبنتجات من الكبَتة الكميات تقسيم خالؽبا يتم اليت العملية يف فتتمثل التجزئة أما اؼبختلفة،
.االستهالكية الوحدة أو لألسرة اليومي االستهالك لتناسب نسبيا أصغر كميات
 ظهور غبُت باؼبنتجات االحتفاظ خالل من والطلب العرض بُت التوفيق على التخزين يساعد :التخزين
 .الزمنية اؼبنفعة خلق إذل يؤدي فبا عليها الطلب

 بيع طنقا خلق خالل من اؼبنتجات، تشكيالت بُت التناسب من نوع بإحداث التوزيع يقوم :التناسب
 بتوفَت يسمح فبا االستعمال، خاصية نفس ؽبا لكن متعددة وأنواع ـبتلفة عالمات ذات ؼبنتجات خاصة

 ـبتلف بُت واالختيار اؼبقارنات إجراء من وسبكنو اؼبشًتي ورغبات حاجات تناسب مرضية اختيارات
 .اؼبعروضة اؼبنتجات

                                                           
1
نادية تانبي ،دور التوزيع يف اإلسًتاذبية التنافسية  للمؤسسة اإلنتاجية ،مذكرة زبرج ضمن نيل شهادة اؼباجيسًت ،كلية العلوم  - 

 04ص 6002- 6005اإلقتصادية  وعلوم التسيَت و العلوم التجارية ،جامعة ؿبمد بوضياف باؼبسيلة ،
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 1 :التالية النشاطات التجارية وظائفلا تتضمن :التجارية الوظائف 2
 اؼبناقشة ىذه هتدف مشًتكة، مصلحة تربطهما طرفُت بُت اؼبناقشة يعٍت التفاوض :التجاري التفاوض
 .طرف كل أىداف ربقيق يف يساىم مرضي اتفاق إذل الوصول

 اؼبنتجات، عرض تقنيات بينها من ـبتلفة وسائل استعمال خالل من الطلب تقوية يبكن :الطلب تقوية
 زبفيضات منح أقساط، على كالتسديد للزبائن تسهيالت تقدًن البيع، عملية وبعد أثناء خدمات تقدًن
 الشرائية العادات يف ربدث قد اليت للتغَتات الدائمة اؼبراقبة الطلب تقوية تتطلب اخل، ...دورية

 لتلك استجابتها مدى و ومالءمتها التوزيع قنوات كفاية و فاعلية من التأكد بغية للمستهلكُت
 .التغَتات
 ةوالعالم االسم تداول خالل من للمنتجُت ىامة تروهبية بوظائف التوزيع يقوم :واإلعالم اإلشهار
 بُت وصل حلقة لكونو نتيجة اؼبزدوج اإلعالمي الدور إذل باإلضافة يقدموهنا، اليت للمنتجات التجارية
 طريق عن اؼبستهلكُت إذل اؼبنتجُت من اؼبعلومات انسياب عملية يسهل حيث واؼبستهلك، اؼبنتجُت

 .اعبديدة رغباهتم و حاجاهتم حول اؼبنتجُت إذل اؼبستهلكُت من اؼبعلومات ينقل مث اإلعالن،
 على دائما يبحث فاؼبستهلك التوزيع، عملية أثناء اؽبامة االعتبارات من تعد اػبدمة إن :الخدمات

 أو الغيار قطع توفَت والصيانة اإلصالح البيع، بعد ما كخدمات اػبدمات أفضل لو يقدم الذي اؼبوزع
 واحملافظة الزبائن والء ضمان بغرض اػبدمات ىذه تقدم اخل،...السلع واستبدال بإرجاع تتعلق مزايا تقدًن
 على اؼبؤسسة تساعد أن يبكن كما غَته، دون منتج طرف من يتم تقديبها كانت إذا خاصة عليهم
 .جدد زبائن كسب

  2 :يلي فيما للتوزيع اؼبالية الوظائف حصر يبكن :المالية الوظائف 3
 بالتقسيط، البيع اآلجال، على كالبيع االئتمانية اػبدمات من العديد التوزيع يقدم :االئتمان خدمات

.اخل...االئتمان بطاقات قبول
 لتغَت نتيجة السلعة بيع عدم أو األسعار تغَتات عن الناصبة اؼبخاطر التوزيع يتحمل :المخاطر تحمل
 خالل الضياع و التلف عن الناصبة اؼبخاطر عن فضال الزبائن، والء درجة تغَت أو )التقادم( اؼبوضة

 .التخزين  النقل ملياتع
 

 ويباع عنو، ومعلن ومتميز، مبتكر، منتوج أي أن مفاده منطق من أنبيتو لقداستمد التوزيع وكخالصة :

 ال فاألمر اؼبناسب واؼبكان الوقت يف ذباىوا يكن دل ما للمستهلك، شيء  أي يعٍت ال قد جذاب بسعر

                                                           
1
 56- 54بق ذكره ،صاظباعيل بوخاوة ،عطوي عبد القادر ،مرجع س - 

2
 05نادية هتامي ،مرجع سبق ذكره ،ص - 
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 إذل اؼبنتوج ىذا هبا يصل اليت الكيفية إذل هبتازه  بل مناسب، وبسعر جيد، منتج تقدًن عن يتوقف

وبالكميات  لو، اؼبناسب الوقت  ويف يريده، الذي اؼبكان يف ، الصناعي اؼبشًتي أو النهائي، اؼبستهلك
 .التكاليف وبأقل اؼبطلوبة،
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 التوزيع قنوات الثاني: المبحث
 إذل باإلضافة وأنبيتها التوزيع بقنوات اػباصة التعاريف من ؾبموعة دراسة إذل سنتطرق اؼببحث ىذا يف

 ووظائف أىداف إبراز إذل ذلك بعد نقوم مث ومستهلكيها للسلعة اؼبنهج يف اؼبتمثلة ـبتلف عناصرىا

 ىذا لبتم مث التوزيع، قنوات

 .التوزيع قنوات بأنواع اؼببحث

 التوزيع قنوات طبيعة :األول المطلب

 تعترب منتجاهتا واليت تصريف يف اؼبؤسسة عليها تعتمد اليت العناصر وأىم أبرز من التوزيع قنوات تعد

 .اؼبؤسسة داخل التوزيع يف مهمة حلقة

 التوزيع قنوات مفهوم :أوال

 تكون أن يبكن أساسية احتياجات لو ربقق واليت يرغبها اليت السلع على النهائي اؼبستهلك حصول

 العديد مفهومها يتضمن وقنوات التوزيع السلع تصريف على تساعد اليت التوزيع قنوات إحدى بواسطة

 :يلي ما يف أبرزىا ذكر يبكن اليت اؼبتميزة التعاريف من

 ربريك اؼبتضمنة باألنشطة القيام يتولون الذين الوسطاء من مًتابطة بأهنا "ؾبموعة التوزيع قناة تعرف- 7

 الزمنية اؼبنافع خلق يتم طريقها وعن استعماؽبا، أو استهالكها أماكن إذل إنتاجها مكان السلعةمن

1للسلعة" واغبيازية واؼبكانية
 

 تنطوي واليت التسويق أنشطة يف بنصيب تشارك التوزيعية اؼبنشآت من بأهنا "ؾبموعة أيضا وتعرف- 6

2االستهالك مراكز إذل اإلنتاج مناطق من واػبدمات السلع ربرك على
 

 واػبدمات السلع ربويل يف يشاركون الذين األفراد أو اؼبنظمات من بأهناؾبموعة التوزيع قناة تعرفو - 5 

 .3األعمال" منظمات أو النهائيُت اؼبستهلكُت إذل اؼبنتجُت من توقفها يف حركة وذلك

 مراكز من حركتها يف اؼبؤسسة وخدمات سلع تسلكو الذي أهنا طريق على" التوزيع قناة وتعرف- 2

4التسويقية" األنشطة من العديد تقدم اليت اؼبؤسسات من ؾبموعة خالل مراكزاالستهالك، إذل اإلنتاج
 

 اليت اػبارجية الواجهة من التسويقية اؼبؤسسات إذل النظر بواسطتها يستطاع اليت "الوسيلةكما أنها - 5

 من واػبدمات السلع تدفق نتيجة تنشأ قد اليت اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة الفجوات سد خالؽبا من يبكن

 .اؼبستهلك" إذل اؼبنتج

                                                           
1
 650ناجي معال ،مرجع سبق ذكره ،ص - 

2
 363،ص 7776ؿبمد سعيد عبد الفتاح ،ادارة التسويق ،الدار اعبامعية ،مصر  - 

3
 574ؿبمد فريد الصحن ،مرجع سبق ذكره ،ص - 
 266،ص 7775التطبيق ،دار النشر ،مصر ،سعد عبد اغبميد ،التسويق الفعال ،األساسيات و طلعت أ4
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 من حركتها أثناء اؼبؤسسة وخدمات سلع تنتهجها اليت الطريقة تلك ىي التوزيع قناة فإن آخر ودبعٌت

 اإليصال مهمة عاتقها على أخذت اليت اؼبؤسسات على باالعتماد وذلك األخَت، اؼبستهلك إذل اؼبنتج

 الوظائف من بالعديد القيام يتولون بذاهتا، مستقلة مؤسسات يف الوسطاء، اؼبؤسسات ىذه وتتمثل

1التسويقية
 . 

 التوزيع قنوات أىمية :ثانيا

 تتطلع هبا وظائف اليت والوظائف األنشطة من ؾبموعة خالل من ؼبسها يبكن التوزيع قنوات أنبية إن

 نقاط عدة حددت فقد اؼبنافع، خلق اؼبعلومات، الطلب، إشارة واػبدمية، التسهيلية الوظائف التعامل،

 : 2التوزيع وىي قنوات عملية سبثل

 .الصناعيُت واؼبشًتين اؼبستفيدين اؼبستهلكُت، مع اؼبباشر االتصال ربقيق 1-

 .اؼبنتجات لتصريف النهائية النقطة تعترب 2-

 .اػبدمات فيو وتقدم اؼبنتجات فيو تعرض الذي اؼبكان سبثل 3-

 اؼبعروضة واػبدمات السلع اسعار حول التفاوض يف مهما دورا التوزيع قنوات يف العاملون يلعب 4-

 .لديهم

 .منتجات من لديو ما شراء على واغبث اإلقناع يف فعال دور التوزيع قنوات يف للعاملُت 5-

 التوزيع قنوات عناصر :ثالثا

 3 والوسطاء. اؼبستهلك اؼبنتج، يف متمثلة التوزيع قنوات يف أساسية عناصر ثالثة ىناك 
 .خدماتية أو استهالكية، أو زراعية، أو صناعية، اؼبنتجات تكون قد: المنتج 1-

 .صناعيا مشًتيا أو أسرة أو فردا يكون وقد :للسلعة )المستهلك( المستعمل 2-

 أو بالشراء يقوم من كل ىو والوسيط آخر شكل أي أو ذبزئة أو صبلة ذبار يكونون قد :الوسطاء 3-

 .األخَت واؼبشًتي اؼبنتج عدا التوزيع قناة خالل من البيع
 التوزيع قنوات ووظائف أىداف :الثاني المطلب

 اليت الوظائف من ؾبموعة على باعتمادىا وذلك اؼبؤسسة أىداف ربقيق على بالعمل التوزيع قنوات تقوم

 .صورة أحسن يف اؼبؤسسة منتجات لتوزيع اغبسن السَت ضمان على تعمل

 التوزيع قنوات أىداف:أوال

 :4 التالية األىداف ربقيق على التوزيع قناة تعمل

                                                           
1
 763ص 7775طارق اغباج واخرون ،التسويق من اؼبنتج اذل اؼبستهلك ،دار الصفاء للنشر و التوزيع ، األردن ،الطبعة الثانية ، - 

2
 45، 47ص 6006ؿبمد جاسم الصميدعي ،ادارة التوزيع ،دار اليازوري للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ، - 

3
 - philip kot ler .sousois doubli.man katry. management.union  édition. paris.10

ème
 édition ,2000,p 130 

. 254، 253طلعت أضبد عبد اغبميد ،التسويق الفعال ،مرجع سبق ذكره ،ص  4
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 مناطق يف اؼبوجودة اؼبتاجر أنواع ـبتلف خالل من السوق يف اؼبؤسسة منتجات ضمان تواجد 1-

 .متجر كل ألنبية وفقا األفق على التواجد وكذا معينة،

 اػباص النشاط ومتابعة اؼبختلفة لألصناف اؼببيعات اذباه حول التسويقية اؼبعلومات وتوفَت صبع 2-

 .باؼبنافسُت

 .تصريفها التوزيع لقناة يبكن اليت اؼببيعات حبجم اؼبرتبطة اؼبناسبة التكلفة ربقيق 3-

 .اؼبؤسسة منتجات لتجريب جدد عمالء جذب 4-

 التوزيع قنوات وظائف :ثانيا

 وىذا القناة داخل واحد توزيعي طرف إال ىناك يكن دل وإن حىت الوظائف من بالعديد التوزيع قناة تقوم

 1: ىي حقائق ثالث يؤكد
 التوزيع. قناة داخل توزيعي طرف دور إلغاء نستطيع قد-0

 الطرف. ىذا يقدمها اليت الوظائف إلغاء نستطيع ال أننا إال 2-

 .األمامي أو اػبلفي سواء القناة داخل آخر إذل طرف من تنتقل أن يبكن الوظائف 3-

 :يلي ما يف التوزيع قناة وظائف أىم تتمثل

 ازباذ يف الستخدامها تصنيفها ربليلها، اؼبعلومات، صبع البحوث وظيفة ضمن يتم :البحوث -1

 .التوزيع قناة داخل التبادل عملية تسهيل شأ هنا من اليت السياسات ورسم القرارات

 .اؼبنتجات لدعم ـبتلفة تروهبية جبهود التوزيع قناة تقوم :الترويج -2

 .معو تبادلية عالقات وبناء اؼبرتقب بالعميل االتصال ويقصد :االتصال -3

 وتطلعات اؼبؤسسة طرف من اؼبقدم اؼبنتج بُت اؼبالئمة خالل من ذلك ويتم :والجمع الربط -4

 .ورغباتو العميل

 اؼبلكية بنقل تتعلق أمور عدة حول اؼبتعاملة األطراف بُت التفاوض يتم :التفاوض- 5
 .البيع بعد ما خدمات والصيانة، كالًتكيب للعمالء تقدم اليت اػبدمات وتعٍت : الخدمة-4

 .اخل...التخزين اؼبناولة، النقل، يتضمن :يالماد التوزيع -7
 التوزيع قنوات أنواع :الثالث المطلب

 توزيع قناة تطوير لنفسها زبتار وقد اؼبوجودة التوزيعية القنوات على التوزيع يف اؼبؤسسات تعتمد قد

 على تفوق لتحقيق أو جدد عمالء إذل للوصول أو اغباليُت لعمالئها أفضل خدمة لتحقيق جديدة

 .اؼبنافسُت

                                                           

63، 62،ص 7777ىاين حامد الضمور،ادارة قنوات التوزيع ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،  1
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 مثل عليها اؼبتعارف واػبدمات للسلع الرئيسية للتصنيفات وفقا التوزيع لقنوات الرئيسية األنواع وتتحدد

 .واػبدمات الصناعية والسلع االستهالكية، السلع

 االستهالكية السلع توزيع قنوات :أوال

 :1ىي  النماذج ىذه النهائيُت، اؼبستهلكُت إذل اؼبوجهة االستهالكية السلع لتوزيع مباذج طبس ىناك

 :المستهلك إلى المنتج من 1-

 الشخصي، البيع طريق عن إما اؼبنتج يبيع فقد األخرى، التوزيع مباذج حيث من واألقصر اؼبباشرة وىي

 إذل مباشرة تبيع قد الكتب نشر دار ذلك مثال,يبتلكها ثابتة ؿبالت طريق عن أو الربيد طريق عن أو

 .اعبامعة طلبة

 .التلف سريعة والسلع الثمن عالية السلع يف عادة وتستعمل وسطاء وجود بدون تستخدم القناة وىذه

 :المستهلك إلى التجزئة تاجر إلى من المنتج  2-

 ذلك مثال للمستهلكُت، ويبيعون اؼبنتجُت من مباشرة يشًتون الذين التجزئة ذبار من العديد ىناك

 .واللحوم الدواجن، والفواكو، اػبضر األلبان،

 :المستهلك إلى التجزئة تاجر إلى الجملة تاجر إلى من المنتج  3-

 التجزئة ذبار مقدرة عدم وبسبب وانتشارىا، التجزئة ؿبالت وتعدد اؼبنتجُت حجم صغر حبكم وتستعمل

 .كبَتة بكميات الشراء على

 :المستهلك إلى التجزئة تاجر إلى وكيل إلى من المنتج  4-

 التجزئة أسواق إذل للوصول وكيل وسيط يستخدمون اؼبنتجُت بعض اعبملة، ذبار استخدام من بدال

 .اغبجم كبَتي ذبارالتجزئة خاصة
 :المستهلك إلى التجزئة تاجر إلى الجملة تاجر إلى وكيل إلى من المنتج -5

 يتصل بدوره الذي وكيل وسيط يستخدم عادة اؼبنتج اغبجم، صغَتي التجزئة ذبار إذل الوصول أجل من

 2 صغَتة حملالت يبيع بدوره والذي اعبملة بتاجر
 .االستهالكية السلع توزيع قنوات يوضح  (6والشكل رقم )

 
 
 
 

                                                           

.  55،ص نفسواؼبرجع     1
  

55ىاين حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص   2
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 االستهالكية السلع توزيع قنوات : (6الشكل رقم )

 
  

 280 ص ذكره، سبق مرجع التسويق"، الصحن:" فريد ؿبمد :المصدر
 الصناعية السلع توزيع قنوات :ثانيا

 الستكمال السلع ىذه يستخدم الذي الصناعي اؼبشًتي إذل للوصول التوزيعية النماذج من العديد ىناك

 :1كالتارل  ىي شيوعا األكثر التوزيع وقنوات اإلنتاجية، عملياتو

 :الصناعي المشتري إلى من المنتج 1-

 :مثل القيمة أو بالكمية سواء اؼبشًتيات من الكبَت اغبجم حالة يف وتستخدم مباشرة قناة وىي

 .اػبام األولية اؼبواد الطائرات،
 :صناعي مشتري إلى وكيل إلى من المنتج .-2

 بعض ؽبم، بالنسبة القريبة ىي القناة ىذه هبدون مبيعات خاصة هبم أداة لديهم ليس اؼبنتجُت بعض

 استخدام من بدال الوكيل يستخدمون قد جديدة أسواق دخول أو جديد منتج طرح يف يرغبون اؼبنتجُت

 .لديهم البيع رجال

 :صناعي مشتري إلى صناعي موزع إلى وكيل إلى من المنتج 3-

 إذل الوكيل من اؼببيعات حجم صغر :مثل حاالت يف تستخدم أن ويبكن سابقتها، تشبو القناة ىذه

 ػبدمة اعباىزة السلع ؼبخزن مركزية حالة يف أو صناعي موزع عرب البيع يتم اؼبشًتي الصناعي ،لذلك

 .بسرعة العمالء

 القنوات. من التنوع ىذا لفهم التارل (5الشكل رقم ) على االعتماد ويبكن
 

                                                           

. 56ىاين حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص   1
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 : قنوات توزيع السلع الصناعية 10الشكل رقم 

 
  081محمد فريد الصحن، التسويق، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

 
 

 الخدمات توزيع قنوات :ثالثا

 العملي الواقع يف ويشيع خاصة توزيعية مباذج إذل ربتاج لذلك ملموسة، غَت طبيعة ذو شيء اػبدمة

 :1نبا  القنوات من نوعية

 األنشطة فإن,ملموسة غَت اػبدمة ألن :)المنتفع(  المستهلك إلى الخدمة( مقدم من المنتج) 1-

 للتعامل اؼبباشر الشخصي االتصال باستخدام اؼبنتج يقوم أن عادة تتطلب  والبيعية اؼبرتبطة هبا اإلنتاجية

 الشخصية اػبدمات الصحية، الرعاية خدمات مثل اؼبباشر، التوزيع قناة يستخدم ؽبذا اؼبستهلك، مع

 .اخل...كاغبالقُت
 ىو عادة اؼبباشر التوزيع بينما :المستهلك )المنتفع( إلى الوكيل الخدمة(إلى )مقدم المنتجمن -2

 أجل من وكالء يستخدمون اؼبستهلكُت مع عالقتهم يف اؼبنتجُت بعض أن قبد اػبدمة، لتأدية الضروري

 :مثل اؼبنتفع(، اؼبستهلك) إذل اػبدمة مقدم اؼبنتج من اؼبلكية ونقل بالبيع اؼبرتبطة اؼبهمات ببعض القيام

 أن ودبا .توزيعها يف الوكالء استخدام يبكن اػبدمات ىذه مثل العقارات، التأمُت، اإلعالن، وسائل

 إذل سبتد بل اؼبطلوبة السلع أي والصناعية، االستهالكية السلع على فقط تطبق ال التوزيع قنوات

  :التارل (2الشكل رقم ) يبينو ما حسب اػبدمات
 

                                                           

1 57ىاين حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص 
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 الخدمات: قنوات توزيع 10الشكل رقم 

 
 10المصدر : عبد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، مصر، مؤسسة شباب الجامعة، ص 

 
كخالصة:ان قنوات التوزيع دبفهومها الواسع عبارة عن وسيلة لتنظيم النشاط اػباص بتحريك او نقل 

 سلعة من اؼبنتج اذل اؼبستهلك ،و نشاط قنوات التوزيع يشمل وظائف متعددة .
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 التوزيع و التوزيع المادي استراتيجيات :الثالث المبحث

 يف السلعة توفَت خالل من اؼبؤسسات هبا تقوم اليت التوزيع سياسة و طرق إذل اؼببحث ىذا يف تطرقنا
 تأثر اليت مكوناتو ـبتلف و أىدافو و اؼبادي بالتوزيع اؼبتعلقة اؼبفاىيم بعض إذل أيضا و اؼبناسب، اؼبكان
 .التوزيع إلسًتاتيجية اؼبتاحة البدائل إذل كذالك ،و اؼبستهلك رضا على

 التوزيع وسياسات طرق :األول المطلب

 التسويق، إدارات يف اؼبسؤولُت تواجو اليت اؽبامة القرارات من تعترب التوزيعي بالنشاط اؼبتعلقة القرارات إن
 األسواق إذل اؼبؤسسة منتجات لتوصيل اؼبناسبة التوزيع طريقة اختيار قرار القرارات ىذه وتتضمن

 الغَت والتوزيع اؼبباشر التوزيع نبا للتوزيع سياستُت أو طريقتُت بُت التفرقة يبكن اإلطار ىذا ويف اؼبستهدفة،
 .مباشر

 المباشر التوزيع :أوال

 .اؼبباشر التوزيع طرق اذل مث التعريف اذل سنتطرق
 :المباشر تعريف التوزيع-0

 اؼبشًتين أو النهائيُت اؼبستهلكُت إذل مباشرة منتجاهتم بتوزيع اؼبنتجُت قيام اؼبباشر بالتوزيع يقصد
 التوزيع منفذ أو الالوسيط بسياسة الطريقة ىذه وتسمى وسطاء، على االعتماد دون الصناعيُت

 2أنبها حاالت عدة يف اؼبباشر التوزيع سياسة استخدام إذل اؼبنتجُت يلجأ عادة ،1الصفري
 ىامة مالية إمكانيات لديو تكون عندما -
 أو بسهولة إليهم الوصول يبكن حبيث معينة منطقة يف متجمعُت السلعة مستهلكي يكون عندما  -

 ومنظمة كبَتة يشًتوهنا اليت الكمية تكون
 التلف سريعة اؼبسوقة السلعة تكون عندما -
 السلعة من الواحدة الوحدة شبن ارتفاع حالة يف -
 الطلب حسب اإلنتاج يكون عندما -
 فاعليتها من والتأكد البيعية اعبهود ومتابعة السوق على الرقابة يف اؼبنتجُت رغبة عند -
 ردود ومعرفة فيو، اغباصلة والتغَتات بالسوق اؼبتعلقة اؼبعلومات على اغبصول يف اؼبنتجُت رغبة عند -
 .ومباشرة سريعة بصورة اؼبقدمة السلعة حول اؼبستهلكُت فعل
 :أنبها طرق عدة اؼبباشر التوزيع سياسة تستخدم:المباشر طرق التوزيع. 0

                                                           

. 626ؿبمد فريد الصحن ،مرجع سبق ذكره ،ص   1
  
نتاجية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجيسًت ،كلية حايف سي حايف شَتاز ، ادارة التوزيع يف تعزيز القدرة التنافسبة اإل 

70،ص  6002 – 6005العلوم اإلقتصادية و التسيَت جامعة ؿبمد خيضر ،بسكرة ، 2
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 وبتاج لن وبإتباعها التوزيع يف اؼبستخدمة الطرق أقدم من الطريقة ىذه تعترب :البيع رجال طواف0-0
 يقومون الذين ؽبم، التابعُت البيع رجال جهود على يعتمدون بل ثابتة أماكن يف ؿبالت فتح إذل اؼبنتجُت
 على بالطواف

 ىذه تناسب، 1 بالشراء إقناعهم ووباولون اؼبنتجة السلع من عينات ؽبم وتقدًن اؼبستهلكُت منازل 
 وطرق ػبصائصها إيضاح إذل ربتاج اليت السلع أو وافية شروح تقدًن إذل ربتاج اليت اعبديدة الطريقةالسلع
 كل تستغرقو وما مساكنهم يف اؼبستهلكُت لزيارة نتيجة التكاليف بارتفاع تتميز أهنا غَت استخدامها،

 ذباري ؿبل وجود إذل اغباجة عدم بسبب الثابتة التكاليف تنخفض اؼبقابل ويف وجهد وقت من زيارة
 2ثابت

 :البيع رجال طواف طريقة وعيوب مزايا -

 3البيع  رجال طواف طريقة وعيوب مزايا
 :يف البيع رجال طواف طريقة مزايا تتمثل 

 .جيدة وحبالة النهائي اؼبستهلك إذل السلعة وصول سرعة-

 .بالشراء إقناعو و اؼبستهلك اىتمام إثارة-

 ورغباهتم حاجاهتم على بالتعرف يسمح فبا الزبائن مع شخصية عالقة قامةإ-

 .منتجاهتم توزيع على اؼبباشر واإلشراف السوق على الرقابة من اؼبنتجُت سبكن-

 : 4يف فتتمثل عيوهبا أىم أما
نشاطها رقعة توسيع يف ترغب اليت الكبَتة للشركات بالنسبة تطبيقها صعوبة-

 طريقها عن اؼبباعة الكميات حجم وصغر تكاليفها ارتفاع-

اؼبختلفة اؼبناطق لتغطية األكفاء البيع رجال إهباد صعوبة-

  .السلع من معينة أصناف أو ؾبموعة على تعاملها اقتصار-

 بالبيع تقوم معارض أو متاجر بفتح اؼبنتجُت بعض يقوم :المنتجين يمتلكها التي التجزئة متاجر0-0
 قبل ؿبدود نطاق على ينتجوهنا اليت اعبديدة السلعة ذبريب هبدف النهائيُت اؼبستهلكُت إذل مباشرة
 ىذه اؼبنتجُت يعترب السلعة، ىذه حول ومالحظاهتم اؼبستهلكُت فعل ردود ومعرفة األسواق،إذل تقديبها
 يؤكد الذي االتصال ؼببدأ وفقا القيمة اؼبعلومات من الكثَت خالؽبا من هبمع ذبارب كمحطاتاؼبتاجر

                                                           

730، 727ؿبمد فريد الصحن مرجع سبق ذكره ،ص   1
  

565،ص  7777ؿبمد صاحل اؼبؤذن ،مبادئ التسويق ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  2
  

77حايف سي حايف شَتاز ،مرجع سبق ذكره ص   3
  

76مرجع نفسو ،ص  4
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 من اؼبعلومة فانتقال االتصال، خطوط طول مع عكسيا تناسبا تتناسب وكفاءهتا اؼبعلوماتجودة أن
.اإلضافة أو اغبذف التشويو، من الكثَت إذل يعرضها أن يبكن اؼبنتجُت إذل مث اؼبوزعإذل اؼبستهلك

 :التالية اغباالت اؼبتاجر ىذه تناسب
 .كاؼبالبس )التقادم( للموضة زبضع أو اؼبستمر بالتغَت تتصف اليت أو التلف سريعة السلع -
 .اؼبطلوبة بالكفاءةها تقديب عن اؼبوزعُت يعجز قد خاصة خدمات تتطلب اليت السلع -
 .كاجملوىرات خاصة بيعية جهود تتطلب اليت السلع -
 .والصيانة التشغيل بكيفية اؼبتعلقة اؼبعلومات تقدًن إذل ربتاج اليت السلع -

1المنتجين يمتلكها التي التجزئة متاجر وعيوب مزايا
: 

 :أنبها من اؼبزايا بعض اؼبنتجُت يبتلكها اليت التجزئة متاجر ربقق
  .الطلب اذباىات عن اؼبعلومات من الكثَت صبع يبكن خالؽبا ومن السوق يف اؼبؤسسة لتواجد رمزا سبثل-
 . اؼبعروضة للسلع واستجابتهم اؼبستهلكُت فعل ردودمعرفة-
. ينتجوهنا اليت السلع ـبتلف عرض وتضمن األسواق على الرقابة من اؼبنتجُت سبكن-

 :يف أنبها حصر يبكن لعيوهبا بالنسبة أما
 .اؼبنتجات توزيع يف دبفردىا عليها االعتماد صعوبة-

 .متعددة أماكن يف اؼبتاجر ىذه لفتح اؼبؤسسة ربتاجها اليت االستثمارات ضخامة-

 يتم اليت األشخاص بعض ىواتف بأرقام االستعانة خالل من الطريقة ىذه تتم :بالهاتف البيع0-0
 إذل اجملال وفتح اؼبنتجة السلع عن إعالن نشر طريق عن تتم أو اؽباتف دليل من عليها اغبصول

 وإجراءات اؼبطلوبة والكميات األنواع حول االتفاق )ؾبانا( باؼبؤسسة باالتصال اؼبهتمُت األشخاص
 2.والتسليم الدفع طرو ش و الشراء

 السلع لتشكيلة صور تضم كتالوجات بتوزيع اؼبنتجُت قيام ىو الطريقة ىذه أساس :بالبريد البيع0-0
 ىبتار أن يبكن أسعارىا، عن وبيان حوؽبا واضحة فكرة وإعطاء منها لكل وصف مع فيها، يتعامل اليت

  مدون ىو كما رقمها ؿبددا الربيد طريق عن طلبو ويرسل الكتالوج، على االطالع بعد السلعة الزبون
.3طلبو يستلم معينة زمنية فًتة وخالل يريدىا اليت والكمية

بالبريد: البيع طريقة وعيوب مزايا

 :4 يف بالربيد البيع مزايا أىم تتمثل
                                                           

75حايف سي حايف شَتاز ،مرجع سبق ذكره ،ص   1
  

2 665ناجي معال ،رائق توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص 
  

75حايف سي حايف شَتاز ،مرجع سبق ذكره ،ص   3
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 أي بذل دون يريدوهنا اليت السلعة على اغبصول إلمكانية نظرا التسوق عملية اؼبستهلكُت على تسهل-

 .اؼبتاجر يف عنها البحث يف ؾبهود
 الوسائل من بغَتىا قورنت ما إذ الربيدية اػبدمات تكلفة اللبفاض نظرا التكاليف من الكثَت توفر -

 .اؼبنتجات وتوزيع لنقل اؼبستخدمة
. التجارية اؼبراكز عن اؼبعزولة والبعيدة الريفية اؼبناطق إذل الوصول إمكانية ربقق-

 قيمة ذات مواقع يف منشآهتا إقامة نتيجة التكاليف البفاض بسبب منخفضة بأسعار منتجات تقدًن-

 .البيع رجال توظيف وعدم منخفضة اهبارية
   .تنافسية وبأسعار التجارية العالمة معروفة سلعا للمستهلك تقدًن-
:1يف   أنبها فيتمثل الطريقة ىذه عيوب أما

 .شرائها قبل السلعة معاينة يستطيع وال البائع مع الرأي تبادل يستطيع ال اؼبشًتي-
 .السلع أنواع كل تناسب ال -
 .طويال وقتا بالربيد البيع طريق عن للمستهلك السلعة وصول وبتاج -

 يف نشرىا يتم أوتوماتيكية، بطريقة تعمل آالت باستخدام الطريق ؽبذه وفقا البيع يتم :اآللي البيع0-5
 الشركات، اؼبدارس، اؼبواصالت، مواقف كاعبامعات، اؼبستهلكُت تواجد مواقع خاصة كثَتة أماكن

 الغازية، اؼبشروبات مثل السلع أنواع بعض الطريقة ىذه تناسب اؼبستشفيات،التجارية، اؼبراكز اؼبصانع،
2اػبفيفة واؼبأكوالتالساخنة اؼبشروبات اغبلويات،

  
3العيوب بعض على وبتوي أنو إال اآلرل البيع حققو الذي النجاح غمر 



 .اآلالت بتشغيل اؼبرتبطة التكاليف ارتفاع -
 .اإلصبالية باؼببيعات مقارنة مبيعاتو نسبة البفاض -
 .األخرى اؼبتاجر تؤديو أن يبكن الذي بالشكل األسواق تغطية على قدرتو عدم -
 .عالية تعترب اآلالت ىذه خالل من اؼبقدمة اػبدمات تكلفة -
 .لتشغيلها معدنية نقود استخدام ضرورة -
 .تصيبها اليت األعطال بسبب وبتاجو ما على اغبصول من اؼبستهلك سبكن ال -
 اليت التغَتات أىم وأحد اؼبباشر التوزيع طرق أحدث من اإللكًتوين البيع يعترب :االلكتروني البيع0-1

 بُت ذبارية بنشاطات اؼبرتبطة الرقمية التبادالت ؾبموعة بأنو اإللكًتوين البيع يعرف البيع؛ ؾبال يف طرأت
 واػبدمات السلع عن اؼبعلومات ـبتلف تقدًن أساس على يقوم واألفراد، اؼبؤسساتبُت أو اؼبؤسسات

                                                           

665ناجي معال ،رائف توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص   1
  

630ؿبمد فريد الصحن ،مرجع سبق ذكره ،ص   2
  

636مرجع نفسو ،ص    3
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 يقومون ما وكثَتا يريدون ما كل اختيار من يبكنهم فبا االتصاالت، شبكةعرب يتجولون الذين للعمالء
 .1الحتياجاهتم طبقا مشًتياهتم بتصميم بأنفسهم

 ربكم وعوامل معينة ظروف طريقة لكل أنو القول يبكن اؼبباشر التوزيع طرق أىم استعراض بعد 
 من غَتىا و للمستهلك، الشرائية العادات و التقنية و اؼبالية اؼبنظمة قدرة و السلعة استخدامها،فطبيعة

 .اؼبناسبة التوزيع طريقةى ربدداألخر  العوامل
المباشر غير التوزيع :ثانيا

 تقدًن و منتجاهتم لتوزيع اؼبتخصصُت الوسطاء من عدد على اؼبباشر الغَت التوزيع يف اؼبنتجُت يعتمد
 البيع اؼبنتجُت بإمكان أنو رغم و الصناعي، اؼبشًتي أو النهائي اؼبستهلك إذل الالزمة التسويقية اػبدمات

 كحلقة الوسطاء ىؤالء استخدام يفرض أحيانا الكفاءة ربقيق أن إال النهائيُت  للمستهلكُت مباشرة
 .2اؼبستهلك و اؼبنتجُت بُت وصل

 3 أنبها أسباب لعدة منتجاهتم لتصريف الوسطاء على االعتماد إذل اؼبنتجُت يلجأ 
 .التسويقية بالوظائف القيام أعباء ربمل على القدرة وعدم اؼبالية اؼبوارد إذل االفتقار-
 .اؼبنتجات توزيع يف وخرباهتم الوسطاء خدمات من االستفادة-
 لالستعانة يضطرىا فبا اؼبستهلكُت، وبُت بينها اؼبسافة وتباعد إنتاجها وضخامة الشركات حجم كرب-

 .اؼبستهلكُت من قريبة مواقع يف اؼبتمركزين الوسطاء خبدمات
 اقتصادية وفرات ربقيق أجل من آخرين، ؼبنتجُت أخرى منتجات لبيع وسيط اؼبنتج هبعل اؼبباشر البيع-

 .فقط ينتجو ما على باالعتماد إتاحتها عليو يتعذر
 من لذلك أكرب، عائد ربقيق إذل يؤدي فبا معُت ؾبال على بالًتكيز التخصص مزايا من االستفادة-

 ؾبال ألنو منتجاهتم، لتوزيع الوسطاء ويستخدمون اإلنتاجية وظيفتهم على اؼبنتجُت يركز أن األفضل
 واتساع التجارية تعامالهتم حجم لكرب نتيجة أقل وتكلفة أعلى بكفاءة وظيفتهم أداء ويبكنهم زبصصهم

 .أعماؽبم نطاق
 النتشار نتيجة األسعار، الطلب، اؼبنافسُت، اؼبستهلكُت، حول اؼبعلومات ـبتلف على اغبصول-

 .األسواق يف الوسطاء
 استعماالهتم تناسب اليت اغبجم صغَتة اؼبستهلكُت طلبات تنفيذ فيتلقى واعبهد الضائع الوقت تقليص-

 .مردودية أكثر أخرى ؾباالت يف اؼبتاح اؼبال رأس استثمار يف اؼبنتجُت رغبة ربقيق- اليومية

                                                           

544ص  6007لنشر و التوزيع ،القاىرة ،أمُت عبد العزيز حسن ،اسًتاذبيات التسويق ،دار قباء للطباعة و ا  1
  

742زياد ؿبمد الشرمان ،عبد الغفور عبد السالم ،مرجع سبق ذكره ص   2
  

744مرجع نفسو ،ص   3
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 عن يبحث الذي اؼبستهلك وبُت اؼبستهلك عن يبحثون الذين اؼبنتجُت بُت االتصال عملية تسهيل-
  .ورغباتو حاجاتو إلشباع يطلبها اليت لسلعةل منتج

 
 
  

 .واؼبستهلكُت اؼبنتجُت بُت االتصال كفاءة يوضح التارل (5رقم ) لشكلاو 


 23المصدر: العكروف حفيظة، مرجع سبق ذكره، ص 

 عدد يقلل كما االتصال سرعة يف كبَت بشكل يساعد واؼبستهلكُت اؼبنتجُت بُت وسيط وجود
 .االتصال عملية يف أكرب وكفاءة التكاليف زبفيض إذل يؤدي فبا االتصاالت

 للوسطاء التوزيع عملية وترك اإلنتاج على الًتكيز للمنتجُت األفضل من بأنو لالعتقاد يقودنا ما وىذا
 .أنواعهم باختالف اؼبتخصصُت

  االستراتيجيات التوزيعيةالمطلب الثاني :االعتبارات المؤثرة في تحديد 
بغض النظر عن االسلوب الذي زبتاره الشركة إلدارة فهم و ربليل ـبتلف العوامل اليت تؤثر على القرارات 
االسًتاتيجية اؼبناسبة لتوزيع ،ؽبذا على اؼبؤسسة ربليل و تقييم ـبتلف البدائل اليت تتأثر بعدد من العوامل 

 : منها
 كة إلستراتيجية التوزيع مرتبطا بخصائص السوق المستهدفة:يجب ان تكون اختيار الشر - 1

خاصة و ان منفذ التوزيع ىو اغبلقة اليت ترتب بُت مسوقي السلعة و مستهلكيها يضاف اذل ذلك انو ال 
 . يبكن اساسا ازباذ قرار هنائي بشان السوق اؼبستهدفة قبل تطوير اسًتاتيجية التوزيع اؼبناسبة

 , التمويل ,النقل,البيع  ,منفذ التوزيع عددا من الوظائف مثل الشراء يؤدي : وظيفة المنفذ-3
اخل و ذلك هبدف ايصال السلعة و اؼباركة  ..…التسعَت و الصيانة,االعالن و الًتويج البيعي  ,التخزين

،ىذا باإلضافة اذل ربديد عدد و نوعية الوظائف اليت وبتاجها رجال  من البائع اذل اؼبشًتي النهائي
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،و من مت ربديد االطراف اؼبسؤولة عن تنفيذ تلك الوظائف فبا يؤثر  تأثَت كبَت على قرار  ويقالتس
 .اسًتاتيجية التوزيع الواجب ازباذىا 

يتيح توفر االمكانيات اؼبالية الكافية للمؤسسة استخدام اسًتاتيجية التوزيع : االعتبارات المالية-2
تيجية التوزيع اليت سيتم استخدامها و مقارنة ذلك مع االكثر مالئمة لكن هبب تقدير تكلفة اسًتا

 . االرادات او اؼبنافع اؼبتوقعة من وراء تطبيقها
ىنالك ايضا عوامل اخرى قد تؤثر على القرارات االسًتاتيجية اؼبناسبة للتوزيع مثل : اعتبارات اخرى4

رغبة اإلدارة بإهباد مرونة معينة يف تصميم منافذ التوزيع اؼبراد اتباعها مع درجة الرقابة اؼبرغوبة و الواجب 
 .فبارستها على االعضاء اؼبشاركُت يف ـبتلف منافذ التوزيع 

 المادي زيعالتو  :الثالث المطلب
 أو الشركات تزويد يف اؼبطلوب االتصال ذالك خالؽبا من ربقق اليت الرئيسية اغبلقة اؼبادي التوزيع يعترب

 .اؼبناسبُت اؼبكان و الوقت نفس يف خدمات و سلع من وبتاجونو أو يرغبونو دبا اؼبستهلكُت
 المادي التوزيع تعريف :أوال

 الصنع التامة اؼبنتجات وتدفق حبركة هتتم اليت العملية" بأنو التسويقي للمفهوم وفقا اؼبادي التوزيع يعرف
 والكمية بالنوعية اؼبطلوبة اؼبنتجات وتوفَت نقل العملية ىذه خالل يتم حيث اؼبستهلكُت، إذل اؼبنشأة من

 .1التسويقية اؼبشروع أىداف ربقيق يف مباشرة يساىم فبا إليها، اغباجة ظهور غبظة اؼبناسبة
 بكيفية اؼبنتجات تدفق تسيَت على تعمل اليت النشاطات صبيع يشمل"  بأنو أيضا اؼبادي التوزيع عرفي

 ذات
 ربسُت الوفرة، لتحقيق مصدر الوقت نفس يف ويبثل استهالكها، مراكز إذل إنتاجها مصادر من مردودية

 2 التنافسية اؼبيزة وربقيق ,للعمالء قدمةاؼب اػبدمات
 األنشطة تنفيذ خالل من واؼبكانية الزمنية اؼبنفعة خلق يف اؼبادي التوزيع يساىم التعريفُت ؽبذين وفقا

 الطلب يكون أين إنتاجها أماكن غَت أماكن ويف فيها، تنتج اليت غَت أوقات يف السلعة بتوفَت اؼبتعلقة
 .مرتفعا عليها
 المادي التوزيع أىداف :ثانيا

 واؼبكان الوقت يف استهالكها مراكز إذل إنتاجها مراكز من السلع نقل إذل اؼبادي التوزيع نظام يهدف
 اؼبناسبُت
 التنافسية قدرهتا تدعيم مث ومن للشركة السوقي اؼبركز تدعيم أجل من والفعالية الكفاءة من درجة وبأكرب

 .اؼبختلفة األسواق يف
                                                           

55،ص 7775هنال فريد مصطفى ،إدارة اإلمداد ،مكتبة اإلشعاع للطباعة و النشر و التوزيع ،اإلسكندرية ،  1
  

2
 Lasry .le marketing c’est facile,imprimerie es –salem ,alger ,2001,p177  
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 1 :التالية النقاط يف اؼبادي التوزيع أىداف نلخص أن يبكن وعموما
 إذل تؤدي أن يبكنها اؼبادي التوزيع لنظام اعبيدة اإلدارة :للعمالء المقدمة الخدمة مستوى تحسين  1

 تسويق يف واضحا ذلك ويبدو الطلب، مستوى على مباشرة يؤثر فبا العمالء خدمة مستوى ربسُت
 تفضيل أساسو على يتم الذي اؼبعيار العمالء خدمة مستوى يعترب البناء،حيث النمطيةكمواد اؼبنتجات

 ربسُت يبكن أمامها، متاحة تكون اليت التنافسية للميزة الوحيد اؼبصدر يكون وقد اؼبؤسسة، منتج
 أو التسليم يف كالتأخَت األخطاء تالشي الطلبيات، ذبهيز وقت زبفيض خالل من مثال اػبدمة مستوى
 .اؼبطلوب من أقل أو أكرب كميات إرسال

 يف اإلدارة عليها تركز اليت اؽبامة اجملاالت من اؼبادي التوزيع ؾبال يعترب :التوزيع تكاليف تخفيض 2
 تكاليف لتخفيض استخدامها يبكن اليت الوسائل أىم ومن األرباح، وزيادة التكاليف لًتشيد سعيها
 اغبد الضرورية، غَت اؼبخازن عن مثال التخلي طريق عن وذلك التبسيط بعمليات يسمى ما ىو التوزيع

 مستويات من
 تكاليف زبفيض واػبارجي، الداخلي النقل لنظام اعبيد التشغيل بو، االحتفاظ تكلفة لتخفيض اؼبخزون
 أال شريطة العمالء، شكاوي حبث وتكاليف شحنها ومتابعة الطلبيات ذبهيز كتكاليف النظام تشغيل

 .التسليم دبواعيد االلتزام أو اؼبادي التوزيع عمليات انتظام على التبسيط عمليات تأثر
 بُت التوفيق خالل من الصعبة التوليفة ربقيق بو ويقصد :والتكاليف الخدمة مستوى بين التوفيق 3

 ربقيق أن غَت التكاليف، من حد أدىن مقابل العمالء رضي إذل يؤدي الذي اؼبناسب اػبدمة مستوى
 يتطلب التكاليف من نسبيا منخفض مستوى ربقيق الوقت نفس ويف العمالء خدمة من عارل مستوى
 وقد األداء، ومستوى التكلفة نبا أساسيُت عاملُت بُت اؼبوازنة ضوء على التوزيع لنظام فعال تصميم
 الوقت نفس ويف اؼبادي التوزيع وخدمات أنشطة كفاءة من يرفع أن لنظاما على الصعب من يكون
 خدمات توفَت ,اؼبخزون أرصدة زيادة يقتضي اػبدمات تلك كفاءة رفع ألن التكلفة، من ىبفض

 التكاليف، ارتفاع إذل بدوره يؤدي وىذا اؼبواقع، من كثَت يف اؼبخازن من عددا توفَت جيدة، نقل ووسائل
 العمل نسبيا، رخيصة نقل وسائل إذل اللجوء اؼبخزون، أرصدة تقليل يقتضي التوزيع تكلفة زبفيض أما

 .اؼبقدمة اػبدمات وكفاءة مستوى على يؤثر قد ىذا أن غَت التخزين ومواقع أعداد تقليل على
 النهائي اؼبستهلك إذل اؼبنتجات وصول ضمان إذل اؼبادي التوزيع يهدف :النقل تكاليف ترشيد  4

 سرعة يف اؼبتمثلة الصعبة اؼبعادلة ربقق أن للنقل اعبيدة لإلدارة ويبكن التكاليف، وبأقل السبل بأفضل
 :خالل من نسبيا منخفضة تكلفة مقابل التسليم

 .اؼبناسبة النقل وسيلة اختيار -

                                                           

64، 63مرجع سبق ذكر ،ص      حايف سي حايف شَتاز ،   
1
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 .التسليم ؼبواعيد اؼبوضوعية اعبدولة -
 .النقل وسائل استئجار أو امتالك اعتبارات بُت اؼبفاضلة -
 .النقل لوسيلة اعبيد االستغالل -
 .العروض أفضل على للحصول النقل مؤسسات مع اؼبفاوضة -

 المادي التوزيع نظام مكونات :ثالثا

 :يلي فيما اؼبادي التوزيع لنظام األساسية اؼبكونات تتمثل
 :المخزون إدارة 1

 اليت األنشطة صبيع وتنظيم وزبطيط دراسة على اؼبخزون إدارة تنطوي :التخزين إدارة تعريف0-0
 استالم إذل باإلضافة اؼبناسب، الوقت يف اؼبطلوبة والنوعية بالكمية واؼبواد السلع تدفق ربقيق تستهدف

 وقت وبُت أن إذل والتلف الضياع من غبمايتها مالئمة أماكن يف وزبزينها للمؤسسةالواردة اؼبواد وفحص
  .تطلبها اليت للجهات صرفها
 غبُت واؼبواد السلع من باألصناف لالحتفاظ اعبهود بذل تتوذل اليت اإلدارة "بأهنا اؼبخزون إدارة وتعرف
 الصيانة مواد اؼبصنعة، نصف واؼبنتجات بل فقط والسلع اؼبواد على ذلك يقتصر وال استخدامها، طلب
 1اإلنتاج متطلبات من وغَتىا الرأظبالية التجهيزات  الغيار، وقطع
 :المخزون إدارة أىداف0-0

 2:يلي ما ربقيق إذل اؼبخزون إدارة خالل من اؼبؤسسة هتدف
  تعريض عدم يضمن دبا اؼبرسوم اإلنتاجي اؼبخطط لتنفيذ اؼبطلوبة واؼبستلزمات االحتياجات كافة توفَت-

 .للتوقف اإلنتاج عجلة
 .فبكن وفر أقصى على واغبصول للمخزون االقتصادي االستخدام ربقيق-
 بشكل ذلك ويظهر اؼبختلفة، واؼبواد للسلع االستهالك ومواعيد اإلنتاج مواعيد بُت التوازن ربقيق-

 واالستهالك موظبيا اإلنتاج يكون عندما أو موظبي واالستهالك مستمر اإلنتاج يكون عندما واضح
 .اإلنتاج عمليات تعطل وعدم تدفقها استمرارية وبقق اؼبواد من اؼبطلوبة باألصناف فاالحتفاظ مستمرا،

 ارتفاع أو اؼبواد استالم يف كالتأخَت الطلب، يف اؼبتوقعة غَت والتقلبات الطارئة الظروف على التغلب-
  .مفاجئ بشكل الطلب

 بطريقة اؼبصنع تشغيل استمرار يضمن دبا باؼبخازن هبا االحتفاظ هبب اليت والسلع اؼبواد كمية ربديد-
 .العمالء باحتياجات والوفاء منتظمة

                                                           

64، 63حايف سي حايف شَتاز ،مرجع سبق ذكره،ص  1
  

724، 723ص  6006مهدي حسن زويلف ،ادارة الشراء والتخزين مدخل حديث ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،األردن ،  2
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 :التخزين 2

 االحتفاظ وظيفة بأهنا التخزين وظيفة وتعرف اؼبخزون، إدارة بو تقوم الذي األساسي النشاط ىو التخزين
 الغيار، وقطع األدوات األولية، واؼبواد اػبامات يف اؼبخزنة اؼبواد وتتمثل إليها، اغباجة ظهور غبُت باؼبواد
 و كاؼبطارق اليدوية األدوات اؼبعدات، الصنع، التامة اؼبنتجات التامة، غَت اؼبنتجات اؼبساعدة، اؼبواد

 بصورة يةاإلنتاج العملية يف تدخل األشياء ىذه كل التغليف، مواد والفضالت، النفايات اؼبناشَت،
 كميات إذل اؼبواد من الكبَتة الكميات ذبزئة  أيضا التخزين وظيفة وتشتمل 1مباشرة غَت أو مباشرة
 2.للشحن وإعدادىا اؼبتنوعة التشكيالت وزبزين أصغر
 مؤسسة أو وسيط إذل أو نفسهمأ اؼبنتجُت إذل ملكيتها تعود اليت اؼبستودعات يف ةعاد التخزين هبري

 بينما للتخزين، الالزمة التجهيزات بكافة ؾبهزة تكون اؼبستودعات ىذه بعض بتأجَتىا، تقوم خاصة
 ىناك ونقلها البضائع غبركة واؼبتابعة التوجيو جهات بدور تقوم توزيع، مراكز ؾبرد تكونى أخر  أنواع ىناك

 :3 وأنبها ة،ضالباى تكاليفها رغم التخزين بعملية تقوم اؼبؤسسة ذبعل اليت األسباب من العديد
 .اؼبواد من احتياجاتو لشراء وقت كل يف األموال توفَت على اؼبشروع قدرة عدم -
 االظبية القيمة الزدياد نتيجة إنتاجية منافع أو مادية فروقات على اغبصول من اؼبشروع يبكن التخزين -
 .زبزينها بعد اؼبواد لبعض اإلنتاجية اؼبنفعة أو

 مواسم يف احتياجاهتا لشراء فتضطر وقت كل يف اؼبوظبية اؼبواد على اغبصول اؼبشاريع تستطيع ال -
 .اإلنتاج توقف وعدم العمل استمرار لضمان وزبزينها توفرىا

 بإمكانو أن اؼبشروع هبد عندما خاصة الكمية، خصم من واالستفادة الشرائية الفرص بعض استغالل -
 الشراء فإن التخزين تكلفة السعر يف الوفر ذباوز فإذا آلخر، أو لسبب مناسب وبسعر كبَتة كمية شراء

 .االقتصادية الناحية من مغريا يكون
 يف احتياجاهتا توفر عدم من اؼبشروعات ربتاط ؽبذا والتسويق اإلنتاج بظروف الدقيق التنبؤ صعوبة -

 .معينة دبواصفات اؼبواد من ـبزونا لنفسها لتضمن التخزين إذل فتلجأ اؼبناسبة، األوقات
 :4 التالية النقاط ربقيق خالل من التخزين وظيفة أنبية تظهر (

                                                           
1
ؿبمود جاسم الصميدعي ،بشَت عباس العالق ،اساسيات التسويق الشامل و اؼبتكامل ،دار اؼبناىج للنشر و التوزيع ،األردن   
 626،ص 6006،

570ؿبمد فريد الصحن ،مرجع سبق ذكره ،ص     
2
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 اليت الزراعية اؼبنتجات بعض حالة يف كما اؼبستمر، واالستهالك اؼبوظبي اإلنتاج بُت التوازن ربقيق -
 ليتيحها والفواكو اػبضر بتعليب مثال اؼبنتج فيقوم والفواكو، اغببوب كالقطن، معينة مواسم خالل تنتج

 .العام مدار على مستمرة بصفة
 الطلب يتسم اليت اؼبنتجات بعض حالة يف كما اؼبوظبي واالستهالك اؼبستمر اإلنتاج بُت التوازن ربقيق -

 السنة، طوال يكون إنتاجها لكن التهوية، أو التدفئة وسائل والصيفية الشتوية اؼبالبس مثل باؼبوظبية عليها
 .عليها الطلب ظهور حُت إذل زبزينها يتم لذلك

 مواصفاهتا تكتمل حىت زمنية لفًتة التخزين إذل ربتاج اليت السلع أنواع لبعض الشكلية اؼبنفعة ربقيق -
 .اخل...النب اؼبوز، ذلك أمثلة ومن االستهالك أو االستخدام صالحية أو اؼبذاق ناحية من
 .ندرهتا عند مستقبال وتوفرىا زبزينها بعد للمواد الزمنية اؼبنفعة ربقيق -
 :النقل 3

 فيها، ينشط اليت األسواق وـبتلف اؼبشروع مرافق بُت الًتابط ربقيق إذل تؤدي اليت الوظيفة ىو النقل
 تنطوي

 تساىم فهي وبذلك استهالكها، أماكن إذل إنتاجها أماكن من للسلعة اؼبادي النقل على الوظيفة ىذه
 واستخدامها اؼبختلفة النقل وسائل توفَت ضرورة النقل وظيفة تتطلب للسلع، اؼبكانية اؼبنفعة خلق يف

  .  1فبكنة مردودية أقصى وربقيق فعاليتها لضمان عقالنية بطريقة
 :أنبها منتجاتو لنقل اؼبتاحة األساليب من العديد اؼبشروع أمام 

 2:التالية الوسائل الربي النقل يضم :البري النقل2-1

 األنبية حيث من األول اؼبكان الدول من الكثَت يف اغبديدية السكك ربتل :الحديدية السكك-
 ةالنسبي

 وبتكلفة طويلة ؼبسافات البضائع من كبَتة كميات نقل على بقدرهتا تتميز النقل، وسائل من كوسيلة
 ىذه عيوب من أنو غَت والغابات، واؼبناجم اؼبزارع من األولية اؼبواد نقل يف خاصة تستخدم منخفضة،

 عدة لوجود نتيجة النسيب وبطئها اغبديدية السكك فيها مدت اليت اؼبناطق على خدماهتا اقتصار الوسيلة
 .أخرى بضائع ربميل أو لتفريغ للقطارات توقف نقاط

،والبفاض  اؼبتغَتة تكاليفها بارتفاع تتصف اليت النقل وسائل من الشاحنات تعترب :الشاحنات-
 الوسيلة ىذه تتميز النشاط، من النوع ىذا ؼبباشرة االستثمارية التكلفة البفاض تيجةن تكاليفها الثابتة

 خطوط لوجود ربتاج فال وقت، أي ويف مكان أي إذل البضائع شحن طريقها عن يبكن إذ دبرونتها
 األماكن إذل اؼبنتجات لتوصيل السريعة أو العادية الطرق توفر ويكفي موانئ، وال مطارات وال حديدية

                                                           
 1
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 يقتصر ما غالبا لذلك طريقها، عن النقل خدمات تكاليف ارتفاع ىو يعيبها ما لكن اؼبطلوبة،
 القريبة اؼبناطق إذل إرساؽبا اؼبطلوب السلع أو القيمة واؼبرتفعة اغبجم صغَتة السلع على استخدامها

.نسبيا
 :المائي النقل0-0

 بالبفاض تتصف واليت ضخمة بكميات تشحن اليت السلع حالة يف خاصة بصفة الوسيلة ىذه تصلح
 قيمتها
 بالوسائل وتفريغها شحنها يبكن واليت اإلظبنت، الصلب، اغبديد، الفحم، مثل حبجمها مقارنة النسبية

 ىو يعيبها ما وأما اؼبتغَتة التكاليف وارتفاع الثابتة التكاليف بالبفاض الوسيلة ىذه تتميز اؼبيكانيكية،
 إذل الوصول يبكنها ال أنو إذل باإلضافة األسواق، إذل طريقها يف البضائع تقضيها اليت الفًتة وطول بطئها
 مث ميناء، أقرب يف البضائع تفريغ إذل اؼبنتج يضطر فبا اؼبائية، الشرايُت على تقع ال اليت التجارية اؼبراكز

 ذلك إذل باإلضافة إضافية، أعباء يتحمل هبعلو وىذا أسواقو إذل للوصول أخرى نقل وسائل استخدام
 . 1 الطبيعية الظروف على كبَتة بدرجة يتوقف لالستخدام الوسيلة ىذه صالحية فإن
 :الجوي النقل0-0

 تقدمها اليت اؼبسافرين نقل يف اؼبتمثلة األساسية للخدمة إضافية كخدمة اعبوي النقل خدمة ظهرت
 هبعل فبا الطائرة، داخل مستغل غَت كبَت حيز ىناك أن الشركات ىذه وجدت حيث الطَتان، شركات
 اعبوي الشحن معدل زيادة أن إال االقتصادية، الناحية من وؾبزيا فبكنا الوقت نفس يف البضائع إرسال

 طائرات زبصيص إذل الشركات ىذه دفع النشاط من النوع ؽبذا االقتصادية والرحبية األخَتة اآلونة يف
 لنقل اؼبثلى الوسيلة وتعترب السرعة ربقيق على الفائقة بقدرهتا الوسيلة ىذه تتميز البضائع، لنقل بأكملها

 كما التلف، سريعة السلع نقل أو الدقيقة اإللكًتونية كاألجهزة اؼبرتفعة القيمة ذات الوزن خفيفة السلع
 تكلفتها، ىوارتفاع يعيبها ما أما األدوية، مثل زمنية فًتة أقصر يف تسليمها يشًتط اليت السلع تناسب
 اؼبدن على واقتصارىا اؼبناطق كل يف اؼبطارات وجود لعدم نظرا السوق، يةتغط على احملدودة وقدرهتا
 .2 اؽبامة رية التجا واؼبراكز الكبَتة

 :األنابيب خطوط0-0

 التكاليف وارتفاع اؼبتغَتة التكاليف بالبفاض تتصف النقل، وسائل أىم من األنابيب خطوط تعترب
 زمنية فًتة يف طويلة ؼبسافات الغازات أو السوائل من ىائلة كميات نقل على بقدرهتا تتميز الثابتة،
 بوسائل مقارنة عربىا اؼبنقولة اؼبواد يف التلفيات أو اػبسائر حجم وبالبفاض منخفضة وبتكلفة قصَتة
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 األنابيب، خطوط ؼبد الالزمة الضخمة االستثمار تكاليف إذل فًتجع عيوهبا أما األخرى، النقل
 .1 الطبيعي والغاز اػبام كالبًتول الغازية أو السائلة السلع نقل على اقتصارىا إذل باإلضافة

  ( اؼبوارل.1 اعبدول رقم )يف مبُت ىو كما نقلها يتم اليت اؼبنتجات ألىم عرض يلي وفيما
 

 نقلها يتم التي المنتجات (:نوعية0رقم ) الجدول

 
 007المصدر: زكي خليل المساعد ،مرجع سبق ذكره ص

 

 

 

 

 :األخرى األنشطة0

 أو نقلها عملية لتسهيل اؼبواد ووضع ورفع بإعداد اؼبختصة الوظيفة" بأهنا اؼبناولة تعرف :المناولة0-0
 عند اؼبخازن يف الشحنات تفريغ غبظة منذ تبدأ اإلنتاجية، للعملية مكمل جزء تعترب ما وكثَتا، زبزينها
 كفاءة يف كبَت دور وؽبا متميزة أنبية اؼبناولة أنشطة تشكل ؽبا، الطالبة للجهة خروجها حىت وصوؽبا
 . 2التخزينية العملية

 :المخزون على الرقابة0-0

 ضمان خالل من نشاطو استمرار على للمحافظة اؼبشروع يتبناىا اليت واإلجراءات القواعد ؾبموعىي  
 على السوق يف القائم الطلب لتلبية اؼبناسب الوقت ويف اؼبناسبة بالكميات اإلنتاج مستلزمات تدفق

 . معُت صنف
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 :األوامر تجهيز0-0

 العميل إذل اؼبخازن أو اؼبصانع من اؼبنتج ربريك أنشطة لبداية األساسية الدفع قوة األوامر ذبهيز يعترب
 الوقت الفًتة ىذه تتضمن طلبيتو، العميل تسليم يستغرقها اليت الزمنية بالفًتة العملية ىذه كفاءة وترتبط
 .1 لو الطالبة اعبهة إذل تسليمو مث ونقلو اؼبنتج ومناولة اؼبخازن مراجعة فيو يتم الذي

 
و كخالصة من ما تعرضنا اليو،قبد أنو كثَتا ما تتأثر السياسة التوزيعية بنوع اإلسًتاذبية التوزيعية اؼبختارة، 

العتبار العوامل اؼبؤثرة ؽبذا وباول رجال التسويق جاىدين االىتمام هبذا اعبانب من خالل األخذ بعُت ا
 ؽبا .
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 خالصة الفصل :
 نشاط  أنو التوزيع اتضح لنا حول األساسية اؼبفاىيم من ؾبموعة إذل الفصل ىذا يف تطرقنا بعد

 اؼبناسبُت واؼبكان الوقت اؼبستهلك ) اؼبستعمل ( يف إذل اؼبنتج من إيصال اؼبنتوجات ىدفو متخصص

 . اؼبستهلك إلرضاء اؼبناسب،  وبالسعر
 .واؼبستهلك والوسطاء  اؼبنتج من عموما تكون اليت التوزيع قنوات خالل من اإليصال عملية وتتم

 صناعية،  استهالكية، اؼبنتجات )سلع نوع حسب أشكال عدة بُت مبيز التوزيع قنوات ىبص وفيما

 . خدمات (
 تأشَتة دبثابة  رضاه يعترب والذي للمستهلك خاصة منافع عدة ربقق القناة أن ىو إليو نشَت أن نريد وما 

  .اؼبكانية الزمنية، الشكلية، اؼبنفعة ىي اؼبنافع اؼبؤسسة،وىذه الستمرار

 اؼبستهلك، يوجد  حيث إذل وإيصاؽبا واػبدمات بالسلع التحرك ىي مهمتو اؼبادي بالتوزيع يتعلق وفيما

 للتوزيع  اؼبكونة العناصر خالل من ىذا ويتم عالية وبكفاءة فبكنة تكلفة وبأقل رغباتو، إشباع وؿباولة

 : يف تتمثل واليت اؼبادي،

 . والتغليف والتعبئة اؼبعلومات ونظم الطلبيات ومعاعبة واؼبناولة، والنقل التخزين
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 مقدمة الفصل:

 ان زيادة ادلنافسة يف السوق يدفع ادلؤسسة ألن تزيد اعتمادىا على أدوات التسويق وخاصة القوى البيعية
اليت دتتلكها ,شلا يدفعها أكثر اىل تطوير رجال البيع وجعلهم أكثر قدرة يف التعامل مع متغَتات السوق 

 باإلضافة اىل تنمية مهارهتم نظرا للعالقة ادلباشرة بينهم و بُت الزبون .

 وقد جاءت مباحث ىذا الفصل لإلبراز الدور اذلام للنشاط البيعي وىي كاأليت :

 ية ادارة ادلبيعات .ادلبحث األول :ماى

 ادلبحث الثاين :القوة البيعية .
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 المبيعات و القوة البيعية ادارةادارة  : الفصل الثاني

 

 المبيعات إدارة ماهية :األول المبحث

تعريف ادارة ادلبيعات و رلاالهتا و من مث حتديد اسس تنظيم وظيفة  من خالل ىذا ادلبحث سنتناول
 و اخَتا سنتطرق اىل تنظيم ادارة ادلبيعات. ,ادلبيعات

 ومجاالتها المبيعات إدارة تعريف :األول المطلب
ىاما يف ادلزيج التسويقي الذي يشكل نشاطا  ادلبيعات ىي اجلهة اليت تدير وظيفة البيعان ادارة 
وىذا الدور الذي دتارسو ادارة ادلبيعات يشمل نشاطات و وظائف مثل التخطيط,توجيو  .للمؤسسة

لتوظيف و االختيار ,التدريب,التحفيز و تقييم ا تشملاليت  ,الرقابة .و ادارة القوى البيعيةالنشاط البيعي 
 اجلهود البيعية.

 المبيعات إدارة تعريف :أوال
 ادلبيعات نذكر منها ما يلي: يوجد عدة تعاريف الدارة

"اجلهة ادلسؤولة عن القيام بأعمال التخطيط,التنفيد,الرقابة على برنامج : تعرف ادارة ادلبيعات بأهنا -
 .1البيع الشخصي ادلصمم إلصلاز و حتقيق االىداف البيعية للمؤسسة"

 :2 شمل ذلكالبيع و ي بادئ العلمية على اعمال"تطبيق ادل: و ديكن تعريف ادارة ادلبيعات بأهنا -
البحث عن مندويب : مثل تنظيم اعمال البيع و يدخل ضمن ادارة االفراد الذين يقومون بأعمال البيع-

ادلبيعات و اختيارىم و التعاقد معهم و حتديد مرتباهتم و تدريبهم و االشراف عليهم و تشجيعهم على 
  زيادة رلهوداهتم

البيعية ادلختلفة مثل سياسة اعداد السلعة و سياسة التسعَت ختطيط اعمال البيع اي وضع السياسة -
 والسيمات اخلاصة باختيار طرق البيع و تنشيط ادلبيعات .

حتديد مناطق البيع و حتديد خط سَت مندويب ادلبيعات لكل  ذلك الرقابة على اعمال البيع و يدخل يف-
ققوهنا و كذلك يدخل ا و تقييم النتائج اليت حيمنهم والرقابة على اعماذلم عن طريق التقارير اليت يرفعوهن

 لك حتليل  تكاليف البيع و اعداد ادليزانية التقديرية للمبيعات".ضمن ذ

 
 

 

                                                           

01ص 0991زلمد عبيدات ,ىاين الضمور ,شفيق حداد ,ادارة ادلبيعات و البيع الشخصي ,دار وائل للطباعة والنشر األردن,  1
  

10ص 0101علي رباعة ,فتحي دياب ,ادارة ادلبيعات,دار الصفاء للنشر و التوزيع ,األردن ,  2
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 المبيعات إدارة مجاالت :انياث
بتعريف ادارة ادلبيعات نصل االن اىل حتديد رلموعة من الوظائف و النشاطات اليت تشمل  بعد قيامنا

جانبُت من الوظائف يف رلملها تدور حول ادلبيعات اليت تشمل  رلاالت ادارة ادلبيعات و الوظائف البيعية
 :1وادلهمات

 : يشمل على القيام بالوظائف التاليةو  :البيعي النشاط إدارة .0

نشاط البيعي و يشمل ادلشاركة يف وضع االىداف و رسم السياسات البيعية داخل ختطيط ال -
ادلؤسسة كالسياسات اخلاصة بادلنتجات و السياسات اخلاصة باألسعار و السياسات اخلاصة بالتوزيع 
و كذا السياسات اخلاصة بالًتويج و االتصال مع االسواق ادلستهدفة ووضع ادليزانيات التقديرية 

 ادلبيعات وتكاليف البيع و االحتياجات من مندويب البيع.اخلاصة ب

تنظيم النشاطات البيعية و يشمل تنظيم اجلهود البيعية من خالل تطوير ىيكل تنظيمي فعال و  -
  جيد وتنظيم العالقات مع العمالء إلن مندويب البيع ديثلون مهزة وصل ما بُت ادلؤسسة و عمالئها.

 بالشكل السليم . البيع و توجيههماالشراف على جهود مندويب  -
 تنسيق النشاطات البيعية مع االدارات االخرى كالتسويق و ادلشًتيات و ادلخازن و االنتاج و ادلالية  -
ية و حتديد مسارات مندويب التقييم على النشاطات البيعية و كذا تشمل حتديد ادلناطق البيعالرقابة و  -

 البيع .
تلقي التقارير عن سَت العمل البيعي ,تقييم النتائج اليت مت التوصل اليها و اختاذ  حتديد حصص البيع,-

االجراءات التصحيحية ادلناسبة للنهوض مبستوى االداء و تطويره يف ادلستقبل و تعتمد ادارة ادلبيعات 
 . يف العملية الرقابية و اجراء التقييم بصورة موضوعية على عدة وسائل منها حتليل ادلبيعات

 : و تشمل القيام بادلهمات و الوظائف التالية  :البيعية القوة إدارة- 2
توظيف و اختيار مندويب البيع من حيث حتليل العمل ووصفو ,حتديد مؤىالت البيع ,شروط  -  

 حتديد مصادر احلصول على مندويب البيع و اجراءات التوظيف.  التوظيف ,
 تدريب مندويب البيع من حيث حتديد موضوعات التدريب حىت تقوم بتدريب من حيتاجو . -  
حتفيز مندويب البيع من حيث اسلوب التعويض الذي يناسب طبيعة العمل البيعي و حيقق اصلاز  -  

 افضل للمؤسسة و مندويب البيع. 
و ادلوضوعية للوصول اىل حكم  مناذج التقييم الفعالةاعداد تقييم جهود مندويب البيع من حيث  -  

 منطقي على اداء مندويب للبيع . 

                                                           
1
بن عروس مجال ,تأىيل قوى البيع و تنمية قدراهتا اإلتصالية يف تفعيل التعامل مع الزبائن ,مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة   
  . 00 -00, ص 0112-0112جامعة اجلزائر, اجلزائر, اجستَت, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت, ادل
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 المبيعات وظيفة تنظيم أسس :الثاني المطلب
ديكن التمييز بُت عدد من الطرق و االساليب التنظيمية اليت ختتارىا ادلؤسسات عند اعداد التنظيم 

 : 1الداخلي جلهاز البيع ,تتمثل ىذه الطرق و االساليب يف

يستخدم ىذا النوع يف حالة وجود ادلؤسسات الكبَتة و اليت لديها القدرة على :الجغرافي التنظيم-أوال:
تقسيم السوق الذي ختدمو اىل مناطق جغرافية و يقسم العمل بُت مندويب البيع طبقا ذلذه ادلناطق 

 يت ينتشرفيخصص مندويب بيع لكل منطقة ان ىذه الطريقة شائعة بصفة خاصة بُت ادلؤسسات ال

نشاطها يف عدة زلافظات كما يناسب الشركات ادلتعددة اجلنسيات اليت تتعامل يف اسواق اكثر من دولة 
 .واحدة

تتبع ىذه ادلؤسسات عدة انواع من السلع ادلختلفة خصوصا اذ  :المنتجات أساس على ثانيا:التنظيم 
و يربز ىذا , ص من ادلهارة لبيعهااكانت ىذه السلع تتميز بصفات فنية معقدة و حتتاج اىل نوع متخص

االختالف ضرورة ختصيص مدير مستقبل لكل سلعة  او رلموعة سلعية يتحمل ادلسؤولية الكاملة عن 
 بيعها. 

تتماشى الوحدات التنظيمية مع طبيعة العمالء الذين يشًتون سلعة : العمالء أساس على ثالثا:التنظييم
طريقة على حجم ادلبيعات لكل نوع من العمالء على مدى او سلع ادلؤسسة و يتوقف استعمال ىذه ال

تركز العمالء يف منطقة جغرافية واحدة و على مدى تعقد ادلشاكل البيعية ذلؤالء العمالء كما تشمل ىذه 
الطريقة تقسيم اعمال البيع طبقا لطرق التوزيع حبيث خيصص قسم البيع ادلباشر للمستهلكُت و قسم 

 ة و اخر لتجار التجزئة . ثاين للبيع لتجار اجلمل

التنظيم السابقة يف نفس  يعتمد على اجلمع بُت اكثر من طريقة من طرق :المركب رابعا:التنظييم
يعترب ىذا التنظيم ىو الشائع يف االستخدام عمليا و تلجأ ادلؤسسات اىل ىذا النوع نظرا دلا الوقت و 

البيعية خاصة و ان االعتماد على اساس واحد قد حيققو من درجة عالية من الكفاءة يف اداء الوظائف 
ينتج عنو بعض التقصَت و يؤثر على فاعلية األداء و عند اتباع ىذا االسلوب جيب اختيار أي فرق او 

 امهية يف حتقيق اىداف ادلؤسسة.  
 المبيعات إدارة تنظيم :الثالث المطلب

يعات و كذلك حتديد خطوات التنظيم و من مث سنبُت يف ىذا ادلطلب مواصفات التنظيم اجليد إلدارة ادلب
 حتديد االنواع ادلختلفة لتنظيم ادلبيعات. 
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 المبيعات إلدارة الجيد التنظيم مواصفات :أوال
من اجل احلصول على تنظيم جيد و زلكم و فعال إلدارة ادلبيعات للمؤسسة ككل وجب توفر 

 :1و اليت ديكن ذكرىا يف النقاط التالية مواصفات دقيقة و مدروسة تؤدي مبتبعها اىل صلاح اكيد

فعندما يتوسع العمل التجاري يستوعب افساح المجال لخلق طبقة من المختصين و الخبراء :- 1
عدد من النشاطات التسويقية و البيعية و تتحدد وتصبح معقدة ,فمن الصعوبة حتديد ادلسؤولية ادلتعلقة 

صلاز مجيع النشاطات اخلاصة عندما تكون ىناك صعوبة بتفويض السلطة ,فمن اىداف اعادة تنظيم با
ادارة ادلبيعات ىو تسهيل و حتديد ادلسؤوليات و الصالحيات ,فالتخصص و تقسيمها اىل مهمات 

 زلدودة و اعطائها لألشخاص زلددين.  
فعندما تتوسع ادارة ادلبيعات و يزداد ا :االتأكد من ان جميع النشاطات الضرورية قد تم انجازه- 2

التخصص يصبح من الضروري ان يتم اصلاز مجيع النشاطات ,لذلك من االىداف ادلهمة للتنظيم ىو 
التأكد من ان مجيع النشاطات الفردية قد مت القيام هبا ,و ما ىو ضروري يتغَت مع الوقت, فعندما تصبح 

على النشاطات   ط التنظيمية لن تسمح باإلشراف الكاملاالعمال متخصصة تظهر خطورة ان ىذه اخلط
ادلهمات االساسية قد ال تنجز بسبب عدم اعطائها لألشخاص ادلعنيُت, فعندما تكون ادلؤسسة كلها و 

السلعة و عندما يزداد حجم  صغَتة على سبيل ادلثال يكون ادلدراء عادة على اتصال مع مستعملي
و التوسع مبناطق جغرافية سلتلفة, شلا جيعل ادلدراء اقل قدرة على  ة تزداد قنوات االتصال طوالادلنشأ

االتصال ادلباشر مع ادلستعملُت ,و يف ىذه احلالة اليت يتم فيها فقدان االتصال البد من تعيُت اشخاص 
 ليتولوا ىذه ادلسؤولية ادلتعلقة بالعالقة مع ادلستهلكُت.

وحيد اجلهود و العمل كفريق ذلك ان الشركة و يتم من خالل ت: و التنسيق التوازن تحقيق- 3
ق قيتستطيع حتقيق الكثَت, بدال من ان يعمل افرادىا بشكل مستقل وحتفيز االفراد ليعملوا معا ضلو حت

ىذا العنصر مهم يف حتقيق التنسيق بُت االىداف الفرعية و االىداف اجلماعية و يتم االىداف العامة, و 
 حتقيق ىذا من خالل برامج التدريب و التعليم و اللقاءات اجلماعية و االتصال ادلتبادل . 

ال بد دلدراء البيع من معرفة فيما اذا كانت السلطة ادلتعلقة بكل مركز  :للسلطة الواضح التحديد- 4
ادلراكز اليت يشكلها ىي السلطة من النوع الوظيفي و االداري , فالسلطة االدارية يف طياهتا القدرة و  من

فنية لتنفيذ القوة على تنفيذ االوامر االدارية بينما السلطة الوظيفية تتضمن فقط اقًتاح الطرق و الوسائل ال
تصدر القرارات,على حسب احلاجة تستطيع ان اإلدارية إلدارة يف ظل السلطة اخلطط و السياسات ,ف

والزمان وادلكان,أما اإلداري يف ظل السلطة الوظيفية فيشرح وحيدد الطريقة فقط , فكل اداري جيب ان 
يوجو نشاطو على حسب ىذه السلطة, و اال سوف ينتج احتكاك و ة ادلوكلة اليو و يتفهم طبيعة ادلهم

                                                           

62زلمد عبيدات ,ىاين الضمور ,شفيق حداد ,مرجع سبق ذكره ,ص   1
  



 الفصل الثاني                                                   ادارة المبيعاث و القوة البيعيت
 

 
38 

لطات ادارية مطلقة فادلبدأ التنظيمي االساسي ىو ادلتخصصُت بسعارض و عندما يعهد اىل الفنيُت و الت
ان يتلقى أي فرد داخل التنظيم اوامر يف اجتاىات متعارضة, و بالتايل يصعب عليو تنفيذىا و على ذلك 
فاذا اعطيت السلطة االدارية اىل االداريُت دون الفنيُت ادلختصُت فسوف تقضي على اسباب التعارض و 

 االحتكاك .
 المبيعات إدارة لتنظيم المتبعة الخطوات :ثانيا

غالبا ما يوجد تنظيم قائم للمشروع يبدأ منو يف اعداد و بناء ىيكل تنظيمي جيد ,كما انو من   
 : 1ادلمكن للمدير ان يقيم ىيكال تنظيميا جديد للمبيعات ,و ديكن ان تتبع اخلطوات التالية

اخلطوة االوىل إلنشاء تنظيم جديد للمبيعات ىو حتديد اىداف معينة جيب  : دافاأله تحديد-  1
حتقيقها, و من الطبيعي ان تقوم االدارة العليا بتحديد االىداف العامة للمشروع, كما يقوم مدير 
ادلبيعات بتحديد اىداف ادارة ادلبيعات و اليت قد تكون مرتكزة على حتقيق عائد مناسب او صايف ربح 

  و حتقيق احلجم االمثل للمبيعات . مناسب ا
عموما تستخدم االىداف كمؤشر يف تنفيذ السياسات و حتديد اخلطط و درجة صلاح االسًتاتيجية  

العامة للشركة ,اما االىداف القصَتة ادلدى فهي على قدر كبَت من االمهية و خاصة عندما تكون زلددة 
بيعات سوف تسَت بطريقة سهلة ,و توجو االعمال اذا ,و سنجد بذلك ان ادلهام اليت تتوالىا ادارة ادل

 . قمنا بتحديدىا بشكل دقيق
  التي يتوالها المشروع : الوظائف و المهام تحديد-2

الفروقات الواضحة بُت الوظائف  من االعتبارات األساسية بالنسبة للتنظيم اجليد أن تأخذ يف احلسبان
الوظائف  اذلامة وكذلك أنواع النشاطات ادلختلفة يلزم  األنشطة اليت تقوم بتنظيمها ,وألجل حتديدو 

 حتديد أىداف إدارة ادلبيعات .
ان الوظائف اليت تنظمها ادارة ادلبيعات احلديثة ىي يف الواقع نفس الوظائف من مشروع اىل اخر,و 

ادلدراء  االختالف فقط يف التفاصيل و كذلك األمهية النسبية ادلعطاة اىل الوظائف الفردية وبعد قيام
 بتحليل أىداف إدارة ادلبيعات فثمة جهود وأنشطة الزمة  لتحقيق ىذه األىداف .

 تحويل المهام الى وظائف :-3
جيب ختصيص الواجبات و ادلسؤوليات اليت يتضمنها تنفيذ العمل يف ادارة ادلبيعات بطريقة منطقية اىل  

عها يف رلموعات حىت ديكن جتميع ادلهام كافة الوظائف القائمة أو جيب تقسيم األنشطة و من مث جتمي
ادلتشاهبة داخل قسم واحد يشرف عليو رئيسا واحد و جيب على سلططي التنظيم أن يأخذوا يف احلسبان 
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عدم انشاء عدد كبَت من ادلستويات اإلدارية داخل كل ادارة إذ انو من األنسب استخدام أقل عدد من 
 ن تتوىل ادلهام ادللقاة على عاتقها مث تنفيذىا بطريقة سهلة وميسرة ادلستويات اإلدارية اليت تسمح لإلدارة ا

 _التنسيق و الرقابة :4
كل رئيس يف ادارة ادلبيعات يوجد حتت سلطتو عدد من ادلرؤوسُت و بالتايل جيب أن يزود باألدوات اليت 

ذلك جيب ان ال يزيد حيتاج اليها و اليت دتكنو من الرقابة على مرؤوسيو و القيام بتنسيق جهودىم ,و ك
عدد ادلرؤوسُت عن العدد ادلناسب الذي ديكن للرئيس اإلشراف عليهم و التنسيق بينهم وإال فسوف 

 تضعف قدرتو على الرقابة و ال يتمكنون من القيام بادلهمات و الواجبات الفردية .
من أىم األدوات  ان التحليل الدقيق والوصف الشامل للمهام ادلختلفة يف ادلشروع ألغراض تقييمها

ادلستخدمة لألغراض الرقابة اإلدارية وىذا الوصف و التصنيف للمهام يوضح اجلهود اليت جيب بذذلا و 
ادلسؤوليات اليت تنطوي عليها كل وظيفة و السلطات ادلخصصة ذلا و العالقات اليت تربط الوظائف 

دلختلفة راد و ادلستويات اإلدارية اببعضها البعض ,كما أن أي خريطة تنظيمية توضح العالقات بُت األف
ودىا يساعد اإلدارة يف القضاء على اإلزدواجية يف العمل ,اي أن يوجد يف ادلشروع ,وىي مهمة ووج

 أكثر من مركز وظيفي يقوم بنفس العمل .
 ثالثا:األنواع المختلفة لتنظيم المبيعات 

قوم باتباع التنظيم الذي يناسبها ختتلف تنظيمات ادارة ادلبيعات من مؤسسة ألخرى ,فكل مؤسسة ت
سواءا على أساس حجمها أو عدد أعماذلا أو تكاليف التنظيم ادلتبع و غَت ذلك من العوامل ادلؤثرة على 

 : 1اختيار تنظيم معُت و فيما يلي أنواع التنظيمات
 التنظيم حسب طريقة خط السلطة المستقيم :-1
أقدم األساليب و أبسطها و حسب ىذا األسلوب فإن السلطة تنساب رأسيا من أعلى اىل  من ىو

أسفل أي من مدير البيع اىل مرؤوسيو و منهم اىل مرؤوسيهم و ىكذا حىت مندويب البيع الذين يقومون 
 بأعمال البيع الفعلية وىنا يفوض جزء من سلطات ادلدير لبعض ادلرؤوسُت.

 سلطة مع اإلستعانة بالخبراء :التنظيم طبقا لخط ال-2
عند زيادة العمل فإن مدير ادلبيعات يستعُت بعدد من اخلرباء ادلتخصصُت بأعمال البيع و يتميز عمل 
ىؤالء اخلرباء بأنو عمل استشاري ال يتضمن أي سلطة و ليس من حقهم إصدار األوامر اىل مندويب 

كل ضمن اختصاصهم وتقدمي مقًتحات ذلا البيع يف ادلناطق حيث تنحصر مهمتهم يف دراسة ادلشا 
,وخيتلف عمل ىؤالء اخلرباء من مؤسسة ألخرى و ذلك حسب حاجة العمل ومن ىؤالء اخلبَت 
ادلتخصص يف اختيار وتدريب مندويب البيع أو يف أعمال دراسة السوق و السلعة ,من الناحية النظرية يتم 
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نو من الناحية العلمية صلد أهنم يتصلون مع يعات إال أرباء عن طريق مدير ادلباإلتصال بُت ادلدراء و اخل
مدير ادلبيعات دون وساطة مدير قسم ادلبيعات و أن توصيات اخلرباء ال دتكنهم من اصدار أوامر اىل 
مديري البيع وليس ذلم سلطة يف ذلك و اذا كان بعض اخلرباء ال دتكنهم من اصدار أوامر اىل مديري 

لك وإذا كان بعض اخلرباء يسيؤون فهم حقيقة مركزىم يف قسم البيع و البيع وليس ذلم سلطة يف ذ
 يفهم من ذلك بأن ذلم ىذه السلطة يعتقدون أن ذلم احلق يف اجبار الرؤوساء على توصياهتم فال جيوز أن 

 التنظيم مع اإلستعانة باللجان :-3
,ديكن اإلعتماد عليو يف تنظيم  اللجنة وسيلة تنظيمية مساعدة و ان كانت ال دتثل مبفردىا أساسا تعترب

أعمال البيع و تشغيل بعض ادلؤسسات بعدد من اللجان جتمع يف عضويتها عددا من اخلرباء لدراسة 
 ادلشاكل البيعية ادلختلفة و تقدمي التواصي بشأهنا .

 
ن كخالصة تعترب ادارة ادلبيعات وظيفة تسويقية مهمة يف ادلؤسسة وللقيام هبا جيب اتباع رلموعة م

 دارة ادلبيعات ختتلف من مؤسسة ألخرى.إلاألسس كما انو يوجد عدة تنظيمات 
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 القوة البيعية: المبحث الثاني
 ادلؤسسة بُت التوفيق يف البيع رجال مهارات على ادلؤسسات من الكثَت يف التسويقي ادلسعى صلاح يعتمد

 البد البيع لقوة متكاملة اسًتاتيجية إعداد فان لذا الصناعية, ادلنتجات حالة يف خاصة العمالء وحاجات

 االتصال مزيج عناصر سلتلف ُتب كربأ تفاعل و انسجام حتقيق أجل من ادلناسب باالىتمام حتضى أن

 إدارة على يتوجب وعليو ثانية جهة من للمؤسسة العامة التسويقية واإلسًتاتيجية جهة من التسويقي

 بالبيع منهم وادلكلفُت عامة بصفة أفرادىا اختيار حتسن أن أىدافها حتقيق يف النجاح أرادت إن ادلؤسسة

 خاصة. بصفة
 طبيعة قوة البيعية  : األول المطلب

 :البيع قوة أوال:تعريف
 لذلك الشخصية االتصال وسائل من تعترب فهي بالعمالء, االتصال يف أساسية وسيلة البيع قوة تعترب

 على ادلرتقب العميل حلث تبذل اليت الشخصية اجملهودات عن يعرب الذي الشخصي البيع أيضا تسمى

 البائع, عند تسويقية أمهية ذلا  فكرة تقبل أوعلى الشراء ىذا على ومساعدتو خدمة أو سلعة شراء

  .1البيع صفقة لعقد أوأكثر عميل مع التحدث الشخصي البيع ويتضمن
 وحلقة التبادل دائرة توسيع يف متفانيا دورا يلعب أصبح للمؤسسات بالنسبة الشخصي البيع ونظراألمهية

 ذلدفو. االشارة خالل من أحسن الشخصي البيع طبيعة فهم وديكننا السواء على االنتاج
 حايل عميل دفع هبدف أوفكرة أوخدمة لسلعة والشفهي الشخصي "التقدمي ىو البيع بقوة ادلقصود إذن 

 بادلعلومات ادلستهلك بإمداد ادلتعلقة العملية بأنو أيضا يعرف كما هبا أواالقتناع ضلوشرائها أومرتقب

 .2تباديل موقف يف الشخصي االتصال خالل من واخلدمات السلع بشراء أوإقناعو وإغرائو

 البيع قوة وأهداف ثانيا:أهمية
 دائمُت أوفياء وجعلهم الزبائن إقناع زلاولة يف تشًتك مجيعا أهنا نستنتج السابقة التعاريف خالل من

 اإلتصال خالل زبائنها من على احلفاظ يف يتمثل والذي ادلؤسسة أىداف أىم ديثل ما وىذا للمؤسسة

 ادلباشر احلوار خالل من وذلك للمؤسسة كمثل يعترب الذي البيع رجل بو يقوم والذي هبم ادلباشر

 دلعرفة استمالتو يف اسلوبو خالل من زبونو شخصية حتليل من الكفء البيع رجل يتمكن حيث بينهما,

 .األخَت ىذا طبيعة

 النظر وبصرف, الشخصي للبيع حتددىا اليت اخلاصة األىداف حيث من بينها فيما ادلؤسسات وختتلف

 :التالية األىداف يف جتميعها ديكن فإنو ذلك عن
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 ادلرتقب. العميل عن البحث-1

 بالشراء. ادلرتقب العميل إقناع-2 

 ادلؤسسة. نتجاتدل ووفائهم الشراء تكرار على لتحفيزىم ادلستهلكُت إرضاء على احملافضة-3
 ادلؤسسة منتجات من كل بُت التوفيق يف البيع رجال مهارات على األحيان من كثَت يف يعتمد 

 يف األىداف ىذه مسامهة مبدى ادلؤسسة إدارة هتتم الشراء, عملية على التأثَت ويف الزبائن, وحاجات
 وطبيعة التسويق إسًتاتيجية من كل على البيع قوة أىداف وتتوقف للمؤسسة العامة األىداف حتقيق

 وأىداف كمية أىداف  نوعُت, إىل البيع اىداف يصنفون الباحثُت من والعديد التسويقي, االتصال

  :1نوعية

 : يلي فيما وتتمثل : الكمية االهداف 1 -
 ادلبيعات. من معُت مبستوى االحتفاظ-

 عليها. واحلفاظ السوق من حصة على احلصول-

 عليها. واحلفاظ معينة حدود ضمن البيع قوة تكلفة على اإلبقاء-

 .2كالربح ادلؤسسة أىداف بتحقيق تسمح بصورة واألسعار ادلبيعات مستوى على احلفاظ-
 يلي: فيما وتتمثل : النوعية األهداف2 
 الشراء. طلبيات وتلقي هبم االتصال أي احلالُت ادلستهلكُت خدمة-

 اجلدد. الزبائن عن البحث-

 ادلنتجات. خط ترويج يف ادلوزعُت تعاون على احلصول-

 إسًتاتيجية جوانب من جانب على أو السلعة على تطرأ قد اليت بادلتغَتات دائمة وبصورة الزبائن إبالغ-

 .التسويق

 .ادلشًتات السلعة بيع إعادة على الزبائن مساعدة-

  ذلا. احتياجو حالة يف الفنية بادلساعدة الزبون تزويد-
 ادلؤسسة. إلدارة ورفعها الضرورية التسويقية ادلعلومات جتميع-

 البيع قوة تنظيم :الثاني المطلب
 علينا جيب ال عليهم, ادلهام وتوزيع عددىم وحتديد للبائعُت ادلوكلة ادلهام حتديد يف البيع قوة تنظيم يتمثل

 .اليهم توكل األمهية من ذلا مهام عدة ىناك بل فقط البيع يف تكمن البيع لرجال الوحيدة ادلهمة أن فهم
 

                                                           

009, 009زلمد صاحل احلناوي ,ادارة التسويق مدخل األنظمة اإلسًتاجتية ,دار اجلامعة ادلصرية ص   1
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 البيع رجال أوال:مهام
 ىذه وأىم البيع رجال هبا يقوم اليت ادلهام سلتلف يف البيع لقوة الرئيسية األنشطة تتمحور

 : يلي فيما حصرىا ديكن ادلهام أو األعمال
 :واالنتقاء التنقيب_

 ادلناسبة واخلدمات ادلنتجات واقًتاح احتياجاهتم وحتليل جدد زبائن عن البحث البيع رجال على جيب

 منتجاهتا. وخصائص ادلؤسسة عن للزبائن معلومات تقدمية,احلقيقي الحتياجاهتم تستجيب واليت
 ادلؤسسة. ادارة عن نيابة معهم الصفقات وإبرام الزبائن طلبيات جتميع أي:البيع- 

 اعتبار ديكن الصدد ىذا ويف 1ادلنافسة السوق واجتاىات ادلستهلكُت بسلوك تتعلق معلومات جتميع-

 احمليط على دلؤسسة ا عُت بأهنم أو للمؤسسة, وادلنافسة السوق بدراسة يقوم من أول بأهنم البيع رجال

 شأنو ما من بكل التسويق مسؤويل بإعالم والسوق باجلمهور الدائم اتصاذلم ذلم يسمح حيث اخلارجي,

 .2مناسبة تسويقية اسًتاتيجية اعداد يف يساىم أن 
 مؤسسة من ختتلف فهي متشاهبة البيع رجال هبا يقوم اليت ادلهام كل ليست أنو إىل االشارة وجتدر

 ىؤالء وظائف حتديد ادلؤسسة على استوجب ذلذا وتدريبهم ختصصهم حسب كذلك وختتلف ألخرى,

 للمنتج, التقٍت اجلانب البيع, اختيار قنوات ادلؤسسة خصائص على تعتمد مهامو أن غَت وضوح وبكل

 .الشرائي ونظامهم احملتملُت الزبائن

 وختصصاهتم تكوينهم درجة حيث من ادلختلفُت األفراد من رلموعة البيع قوة تتضمن التنظيم عملية ففي

 :التالية احلاالت منيز ان ديكن الصدد ىذا ويف للمؤسسة انتمائهم درجة وكذلك

 :االجيرة البيع قوة-1
 وتتمثل التجاريُت, وادلهندسُت التقنُت كل وكذلك ادلؤسسة وشلثلي بالبيع ادلكلفُت االفراد رلموع وتضم

 . 3بادلؤسسة عالقة ذلا اليت األطراف وكل الزبائن فحص يف الرئيسية مهمتهم
 : الخارجية البيع قوة- 2

 ىؤالء يعمل أن وديكن التجاريُت, الوسطاء كل و بعقود بادلؤسسة ادلرتبطُت التجارين الوكالء كل وتضم

 من العديد مع بالتعامل يقوم أو فقط, منتجاهتا بتسويق إال يقومون احلالة ىذه ويف فقط ادلؤسسة لصاحل

 .ادلؤسسات

                                                           
1
طباخة بارة ,بلغيت لياس ,,بو لفخار كردية ,مذكرة سياسات اإلتصال التسويقي يف ادلؤسسة اإلقتصادية ,حامعة منتوري قسنطينة   

  22, ص 0112- 0110
001فريد كورتل و ناجي بن حسُت ,مرجع سبق ذكره ص   2
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 :حسب ادلقسم البيع قطاع على مسؤولة فهي ختصصها أو نشاطها كان البيع مهما قوة إن
 السوق. ىف التوسع ىو ادلؤسسة ىدف كان إذا اجلغرافية ادلناطق -
 .العالية التقنية ذات للمنتجات بالنسبة وذلك ادلنتاجات خطوط -
 .الشراء قرارات مستوى وعلى الزبون سلوك على احلالة ىذه ىف الًتكيز يتم أنو إذ الزبائن نوعية -
 .سلفا احملددة البعيدة القطاعات حسب أو األمجاىل األعمال رقم خالل من احملددة البيع اىداف -

 : البيع قوة ثانيا:حجم
 ادلؤسسات كل ليست قيمتو, حتديد العموم على ديكن مشكل ىو ادلوجودة البيع قوة حجم حتديد إن

 طرق عدة تتوفر ادلشكلة ىذه حل أجل من العمليُت والباحثُت بالتقنيُت تستنجد الكربى الشركاتو 

  1:أمهها
 :البيع رجال مجهودات أساسها على المبنية الطريقة -1

 و وانشطتهم موقفهم حسب فئات ىف توزيعهم و احملتملُت الزبائن إحصاء ىف الطريقة ىذه تتمثل

 عدد حتديد يتم واخَتا فئة, لكل هبا القيام الواجب الضرورية الزيارات عدد تقدير يتم مث مشًتياهتم,

 البيع رجال عدد حساب ديكن وبذلك معينة فئة زبائن إىل بيع رجل كل هبا يقوم أن ديكن الىت الزيارات

 :التالية الصيغة وفق توظيفهم الواجب

N = Σ Vi . Ci / Ri 

:N توظيفهم الواجب البيع رجال عدد. 

. :V الفترة حسب الزبائن من معينة لفئة الضرورية الزيارات عدد 

:C المحتملين الزبائن عدد.  

. :R الزبائن من معينة لفئة البيع رجل بها يقوم أن الممكن الزيارات عدد.  

:I الزبائن فئة. 

 :البيع رجال عدد و األعمال رقم بين الخطية العالقة أساس على المبينة الطريقة 2-
 من السنة خالل احملققة للمبيعات ادلتوسط ادلبلغ و ادلؤسسة اعمال رقم تقدير يتم الطريقة ىذه مبوجب

 وىف توظيفهم, الواجب البيع رجال عدد على لنحصل الثاين على األول الرقم تقسيم يتم مث البائع, طرف

 اإلضلدار كطريقة اإلحصائية الطرق ببعض اإلستعانة لضاألف من يكون تارخيية معطيات توفر حالة

 البسيط:

N = C. A / Mv 

                                                           
 1

Yves chirouze ,le marketing de l’étude de marché au lancement d’un produit nouveau ,tome 12
ème

 

édition o.p.u algérienne 1990.p129.  
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:N توظيفهم الواجب البيع رجال عدد.  

 C.a :التقديرى السنوي األعمال رقم. 

: Mv السنة. خالل البائع طرف من المحققة للبيعات التقديرى المتوسط  

 عدد إحتساب ىف خيطئون قد ادلبيعات مديرى بعض أن أمهها الطريقة ذلذه إنتقادات عدة وجهت لقد

 أعداد يطلبون فإهنم اخر مبعٌت البيع, رجال وعدد ادلبيعات بُت ربطهم بسبب ادلطلوبُت البيع رجال

 أن يؤكد الواقع بينما اإليرادات تقل ما عند بعضهم عن يستغنون و ادلبيعات إيرادات زادت كلما ةيإضاف

 إستثمار مبثابة ىو منهم جديد عدد وإضافة اإلضافية, ادلبيعات حيققون الذين ىم أنفسهم البيع رجال

  .ادلؤسسة مال لرأس
 بُت يقارب ان ادلبيعات مدير على يتوجب الطريقة ذلذه ادلوجهة اإلنتقادات ىذه على التغلب وقصد

 الًتويج رلاالت يف اإلستثمار من ادلتوقع العائد مع اإلضايف العدد ىذا  تشغيل بعد ادلتوقع العائد معدل

  .1األخرى

 البيع قوة هيكلة :ثالثا
 شليزات أربع حسب بو القيام ويستطاع الباعة وتعيُت الباعة بُت ادلهمات توزيع البيع قوة هبيكلة ويقصد

 :وىي اساسية
 : الجغرافية القطاعات-1

 زلددة مبنطقة شلثل كل بتكليف تكون سهولة, األكثر ىي اجلغرافية القطاعات اساس على التنظيم

 مكلف البيع رجل ادلنطقة ىذه داخل إخل...حضرية مناطق رلموعة واليات, عدة واحدة, والية :بدقة

 .2ادلزارين أو الزبائن جلميع الشركة منتوجات كل ببيع

 : المنتج حسب التنظيم 2-
 مهارات تتطلب منهما واحد لكل البيع عملية كانت واذا اخلواص متنوعة الشركة منتجات كانت إذا

 األوىل على الطريقة مكلفة ىذه منتج, لكل الباعة ختصيص األحيان غالب يف ىنا يكون سلتلفة, تقنية

 للشركة كثَتين شلثلُت أن مبا الغموض, بعض على تشمل أن وتستطيع ادلواصالت, مصروف خيص فيما

 منتجات يف ويتعامل مهم الزبون اذ اكان ىذا واحد زبون زيارة منهم مطلوب األحيان بعض يف يكونون

 .3الشركة لنفس كثَتة
  

                                                           

006فريد كورتل و ناجي بن حسُت ,مرجع سبق ذكره ص    
1
  

2
 Jacques landrevie ,denis lindon ,mercator ,5

ème
 edition 1997 dalloz p393 
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 : الزبائن حسب التنظيم 3-
 يف ديكن إخل, ....ممشًتياهت ,موطلباهت الحتياجاهتم كبَتة اختالالت يقدمون الذين ىم الزبائن كان إذا

 فرق 3 تعُت الصيدالنية ادلخابر بعض األساس ىذا وعلى الزبائن حسب ادلمثلُت خوصصة احلالة ىذه

 لوعود وفريق الجملة صيادلة لزيارة ر,واخلألطباء طبية زيارات فريق :الزبائن من أنواع 3 ل ممثلة

 .1األدوية تركيب لمحالت المشتريات

 : المهمة حسب التنظيم- 4
 مكلفُت يكونون البيع رجال بعض,فدلهمة كل بتخصيصهم يكون الباعة بُت ادلهام توزيع من نوع آخر

 وآخرين معهم ادلتفاىم نالزبائ من لطلباتواخرين  للتفواض أخرين جدد, زبائن على باالطالع مثال

 .الكربى ادلساحات مع التفاوض أو لشراء
 حسب ادلنتجات, تنظيمهم طرق اخلصوص وعلى بينهم مشًتكة تكون أن تستطيع كثَتة شليزات ,للعلم

 .2جغرايف تقسيم مندرلُت يف العموم على فهم وادلهمات الزبائن

 تكاليف تنقالهتم, وتقليل شلثل لكل معقولة بيع قوة أو عمل تضمن بطريقة يكون القطاعات تقسيم إن

 كانت اذا البيع رجال بُت التصادم بقوة التقليل تقتضي أخرى جهة ومن وإقتصادية سهلة الطرق ىذه

 مجيع وتوصيل بنجاعة العمل للشركة الواحد ادلمثل يستطيع حىت جتانسا اكثر الشركة وزبائن منتوجات

 .الزبائن جلميع ادلنتجات

 وتنشيط القوة البيعية تكوين :الثالث المطلب
 أن ال ديكنو ادلبيعات مدير أن الفعال,حيث البيع أساسيات من البيع قوة عناصر وتكوين انتقاء يعترب

 يسهل حىت أمثل بشكل انتقاءىم جيب لذا البيع رجال وكفاءات مبجهودات استعان إذا إال أىدافو حيقق

 وتدريبهم. تكوينهم عملية

 البيع رجال أوال:انتقاء

 اختيارىم, حتسن  أن ادلؤسسة إدراة على يتوجب البيع رجال هبا يكلف الىت وادلهمة الدقيقة للمهام نظرا

 البيع رجال دوران معدل قلة إىل يؤدي الذي األمر ادلهمة, هبذه القيام يف والدقة احليطة مبراعاة وتتجلى

 إدارة تقوم وعليو .اإلسًتاتيجية أىدافها حتقيق يف خيدمها شلا ادلؤسسة يف ادلبيعات إدارة أفراد واستقرار

 حاالت مجيع بفحص وتقوم ادلناسب البيع لرجل القياسية والصفات ادلؤىالت بتحديد عادة ادلبيعات

                                                           

690فريد كورتل و ناجي بن حسُت ,مرجع سبق ذكره ص   1
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 وأدوات وسائل بعدة ذللك يف وتستعُت فيهم, اخلصائص ىذه توفر مدى على لتقف االستخدام طاليب

 إخل.... هبا عملوا اليت ادلؤسسات وتوصيات واالختبارات الشخصية ادلقابلة منها
1. 

 :فيما يلي انتقاءه سيتم الذي البيع رجل تتوفر يف أن جيب اليت اخلصائص نلخص أن وديكن
 ادلظهر بالنفس, الثقة الذكاء, اللغة, استخدام إجادة االتصال, على القدرة اخلربة, مناسب, مؤىل
 األمانة, الطيبة,االستعداد, اللياقة احلديث, يف اجلاذبية واحليوية, التكيف,الطاقة على القدرة اجليد,

  .2والعمل الوقت تنظيم على القدرة حتليلي, بأسلوب التفكَت على القدرة
 طريق عن الفعلي االختيار يبدأ اجلدد, البيع رجال يف توفرىا الواجب واخلصائص الشروط حتديد بعد

 الرئسية الوسائل بُت من ادلقابلة تعترب حيث للمًتشحُت, الشخصية وادلقابلة االستخدام طلبات دراسة

 الشخصية ادلقابلة أن واخلربة التجارب أكدت ولقد البيع رجال اختيار يف عليها االعتماد يتم اليت

 من غَتىا جبانب عليها يعتمد عندما الفائدة عظيمة ولكنها البيع رجال الختيار كافية ال تعترب وحدىا

 .االختيار وسائل

 ويكون الرئسية, وادلقابلة أواألولية, اإلبتدائية ادلقابلة أمهها ادلقابالت, من أنواع عدة بُت التميز وديكن

 ادلؤسسة فتزود الرئسية ادلقابلة ماأ للبيع الصاحلُت غَت إستبعاد بقصد , التصفية األوىل ادلقابلة من الغرض

 فكرة وتعطيها االختيار أو االستخدام طريق طلب عن إستيفاؤه ال ديكن شلا إضافية وبيانات مبعلومات

 الوظيفة طالب تزود أهنا كما خاصة, بصفة الوظيفة طالب ينقص الذي التدريب نوع واضحة عن

 .3ومزاياىا وظروفها ذلا ادلرشح الوظيفة وطبيعة ونشاطها ادلؤسسة عن أساسية مبعلومات
 . تقصدىم وتعديل بتدريبهم ادلؤسسة تقوم البيع رجال انتقاء بعد  

 البيع رجال ثانيا:تدريب
 أداء أجل من وقدراهتم مهاراهتم لتنمية وذلك وعمليا, وعقليا نفسيا تكوينهم البيع رجال بتدريب يقصد

 وكذا ادلؤسسة, ومبنتجات بدورىم البيع رجال تعريف اىل التدريب ويهدف وجو, أكمل على وظائفهم

 والقيام البيع كيفية على تدريبهم وكذلك معهم, التعامل وطرق الزبائن حول مبعلومات تزويدىم

 .4 ذلم التابعة باألعمال
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 :التدريب برامج تخطيط-1
 ان من فبالرغم الربنامج, يتضمنو ان ما جيب حتديد ىي التدريب برامج لتخطيط األوىل اخلطوة إن

 أمهها من يكون رمبا أخرى أىداف فهناك ادلنتجات, تصريف إمكانية من التأكد ىو األول اذلدف

 يستطيع جيدا ادلدرب البيع فعامل الدنيا ادلتوفرة, النفقات ظل يف للمبيعات األقصى احلد اىل الوصول

 األىداف حتديد وقصد 1مدرب الغَت اآلخر العامل من أقل وقت يف ادلبيعات من أكرب كمية حيقق أن

 زيادة" ادلبيعات إلدارة العامة األىداف على التعرف من البد التدريب برنامج حيققها ان الواجب

 من دتكن اليت السياسات رسم من البد وكذلك "وصلاحو ادلشروع تقييم استمرار األرباح, زيادة ادلبيعات,

 احملددة األىداف ضبط أجل من حتقيقها على اإلدارة تعمل وكيف عليها والتعرف األىداف ىذه حتقيق

 .التدريب لربنامج

 :التدريب برنامج تقييم 2
 بد فال للتدريب الطرق ابسط استخدام مت ولو حىت باىضة, نفقات من التدريب برنامج يتطلبو دلا نظرا
 ال إسرايف إنفاق رلرد التدريب برنامج كان وإال للمؤسسة, بالنسبة خاصة وأمهية قيمة ذلا نتائج من

 العيوب بعض يف إعادة النظر أجل من جيدا تقييما التدريب نتائج تقييم أمهية تظهر ولذلك منو, فائدة

 مع دتاشيا أكثر تكون جديدة برامج ضبط وإعادة السابق التدريب برنامج يف كانت اهنا ادلمكن من اليت

 .للمؤسسة اجلديدة األىداف

 فًتة بعد إال تظهر ال نتائجها ان التدريب برنامج تقييم يف ادلؤسسة إدارة تواجو اليت الصعوبات من

 الطرق يف حتدث قد  اليت التغَتات مراقبة يف كايف وقت انتظار يتطلب شلا التدريب إكتمال من طويلة

 2 .البيع رجال طرف من ادلتبعة البيعية والوسائل

 رجال البيع ثالثا:تنشيط

 العمال قوة وحتضَت البيع قوة تنشيط من البد أنو إال البيع, لرجال الفعال والتدريب السليم االختيار رغم

 حتقيق بغرض رجال البيع على الرقابة فرض من الدينع ىذا أن إال أكرب, رلهودات وبذل افضل أداء ضلو

 .سابقا احملددة األىداف حتقيق مدى من التأكد

 البيع, دفاترب  تزويدىم مثل أعماذلم اداء يف البيع لرجال الالزمة ادلساعدات تقدمي طريق عن وتكون

 واإلمكانيات الوسائل ومنحهم هبم الشخصي واالتصال واعالمهم ...ادلنتجات اسعار العمالء, فهرس

                                                           

020ص  0990زلمد السعيد عبد الفتاح ,التسويق, دار النهضة العربية للطباعة و النشر ,  1
  

002, 000كزه ,صفريد كورتل و ناجي بن حسُت ,مرجع سبق ذ   2
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 وعادة ألفضلهم, مكافئات ومنح البائعُت بُت مسابقات تنظيم ديكن كما ادلستقبل, يف العمالء لزيادة

 :مها ساسُتأل ذلك ويرجع البيع لرجال ادلمنوحة األجور على الًتكيز ما يتم

 يف ادلؤسسة سفراء مبثابة يعترب إذ البيع عمال فيو يعيش أن ادلطلوب واإلجتماعي اإلقتصادي ادلستوى-
 .اخلارج

وزيادة  ادلبيعات لزيادة جهده كل بذل على البيع رجل ليحث ادلستخدمة الدفع طرق نشجع أن جيب-
  .للمؤسسة والئو

 األجور حتديد يف استخداما الطرق أكثر بُت ومن البيع رجال أجور حتديد يف ادلعتمدة الطرق وختتلف

 :نذكر
 حيصل وبواسطتها ادلستخدمة, الدفع طرق ابسط من الطريقة تعتربىذه :الثابت المرتب طريقة-1

 اخلدمات نظَت البيع لرجل األجر ىذا ويدفع مثال شهر ثابثةكل فًتات يف ثابت مبلغ على البيع رجال

 يتطلبها اليت النفقات لتغطية أخر مبلغا البيع رجال يتسلم قد ذلك إىل وباإلضافة للمؤسسة ادلقدمة

1بو يقومون الذي العمل
 

 :التالية احلاالت يف الطريقة ىذه وتستخدم
 على ال يتوقف ادلبيعات حجم احلاالت ىذه مثل يف انو أذ للسوق, جديدا منتجا ادلؤسسة تقدم حُت-

 ومدى عليها اجلمهور إقبال ومدى السلعة وجودة وطبيعة نوع على ايضا يتوقف بل فقط, البيع جهود

 البديلة. السلع منافسة

 .كثَتة معلومات عليها البيع عامل ال يعرف جديدة ألسواق ادلؤسسة إقتحام حالة-
 .مناسب دخل حتقيق من القليلة خربتو وال دتكنو مبتدءا مازال أو التمرين حتت البيع عامل كون حالة-
 :بالعمولة المرتب طريقة-2

 تبعا مرتباهتم على البيع عمال حيصل حيث ادلؤسسات, غالبية قبل من اعتمادا األكثر الطريقة إهنا

 الثابت بادلرتب الدفع طريقة ويعكس ادلبيعات, حجم طريق عن قياسها ديكن واليت اإلنتاجية, لكفائتهم

 بادلرونة, الطريقة ىذه ودتتاز ادلبذولة, اجلهود باختالف ختتلف سوف لألجور ادلخصصة احلصيلة فإن

 . وظروفها بادلؤسسة اخلاصة ادلشاكل مع بسرعة تتالئم فهي

 :العمولة وطريقة الثابت االجر طريقة بين الجمع-3
 فعندما الطريقتُت, مزايا بُت اجلمع قصد وذلك والعمولة الثابت ادلرتب بُت الربط طريقة انتشرت لقد

 كي البيع رجال لتحفيز وسيلة اىل باحلاجة ادلبيعات مدير يشعر الثابت ادلرتب طريقة ما مؤسسة تطبق

                                                           
 1

Henri robert, force de vente , technique de gestion ,paris 1996 p 85  



 الفصل الثاني                                                   ادارة المبيعاث و القوة البيعيت
 

 
50 

 يديو بأن ادلبيعات مدير يشعر بالعمولة ادلرتب طريقة ادلؤسسة تستخدم وعندما مضاعفا, رلهودا يبذلوا

 ادلؤسسة ادارة فإن الطريقتُت بُت الربط مت اذا ولكن البيع, رجال جهود على الرقابة نقص بسبب مغلولة

 .1حوافز وجود إىل وحاجاهتا الفعالة الرقابة إىل حاجياهتا حتقيق تأمل
 وتقييمهارجال البيع  المطلب الرابع:مراقبة فعالية

 فإن نعلم وكما حتديدىا, السابق األىداف حتقيق مدى من التأكد ىو ادلراقبة أو الرقابة من اذلدف إن

 باإلدارة ادلتعلقة األجل والطويلة وادلتوسطة القصَتة األىداف بتحديد تبدأ مشروع ألي اإلدارية ادلهام

 إىل الوصول يتم وحىت ككل, بادلشروع اخلاصة العامة لألىداف العام اإلطار ضمن عليها يشرفون اليت

 والتنسيق والتوجيو والتنظيم بالتخطيط اخلاصة اإلدرية ادلهام عن مسؤوال ادلبيعات مدير يكون النقطة ىذه

 :التالية اخلطوات باتباع وذلك وادلراقبة,

 البيع. برجال المتعلقة لألداء معينة مستويات تحديد 1-

 البيع. بقوة الخاصة للمهام الفعلي التنفيذ على اإلشراف 2-

 سلفا. المحددة المستويات على الفعلي التنفيذ مقارنة 3-

 األداء. تحسين أجل من التصحيحية اإلجراءات بعض اتخاد 4-

 يتضمن الذي التخطيط يف تتمثل األوىل اخلطوات أن إذ الرقابة, وظيفة األربعة اخلطوات ىذه وتشكل

اىداف  يتحدد مت السوق, بأحوال والتنبؤ السجالت يف الواردة ادلعلومات وترتيب وتصنيف حتليل
 مصادر وتشخيص دراسة ما يتطلب وىذا البيعية, السياسات وحتديد التوزيع منافذ واختيار ادلبيعات

 العوامل جبميع البيع رجال بإعالم فتتعلق الثانية للخطوة بالنسبة أما البيع, رجال لدى والضعف القوة

 نشاطهم, يف يساعدىم أن جيب البيان وىذا سليمة, األداء يف طريقتهم تكون كي اإلدارة هبا هتتم اليت

 التعبَت يتم زلددة مستويات حتديد من خالل البيع رجال جهود زيادة على ادلؤسسات بعض تعمل اذ

 .مثال كادلبيعات كمية بوحدات عنها
 استخدمت اليت ادلختلفة ادلعايَت أو اخلطة ومراجعة األىداف لتحقيق ادلبذولة اجلهود اإلدارة تعمل وأخَتا

 .2واقعية أكثر لتصبح األىداف تعديل أو األىداف حتقيق يف صلاحا اكثر اخلطة تصبح حىت
  
 تكوينهم وترقيتهم لتويل منصب مسؤول وكخالصة  دلا سبق ديكن القول ان عملية اختيار رجال البيع , 

ادلبيعات تعترب عملية نسبية ,ذلذا جيب على ادلؤسسة أن تكون أكثر صرامة يف عملية الرقابة لتوجو 
 جهودىم اىل العمل الصحيح قبل الوقوع يف اخلطأ .

                                                           

691عبد السالم أبو قحف ,مرجع سبق ذكره ص   1
  

001فريد كورتل و ناجي بن حسُت , مرجع سبق ذكره ص  2
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 :خالصة الفصل
ان ادارة ادلبيعات ىي تنظيم قائم بذاتو ,خيضع جملموعة من اإلعتبارات و ادلعايَت عند صياغتو وىو يتنوع 

 األىداف و اإلسًتاتيجيات و حجم وطبيعة نشاط ادلؤسسة .بتنوع 
,و من مث زيادة حجم ادلبيعات و  هرضاىو الوصول اىل الزبون و حتقيق  ان ىدف أي مؤسسة يف األخَت

ىذا ال يتحقق اال بتظافر جهود ادارة ادلبيعات على مستوى التسويق ,و تنظيم مثايل داخل ادلؤسسة 
وىذا لتحقيق اىداف ادلؤسسة ,و تعترب رسالة لربط بُت ادلؤسسة و فعالة لتتمكن من توفَت قوى بيع 

ادلستهلك من خالل اإلتصال ادلباشر عن طريق البيع الشخصي مع ادلستهلك ,وزلاولة توفَت السلعة مع 
حتقيق ادلنافع ادلطلوبة من خالل التنبؤ بادلبيعات و ختطيطها ,حيث ان كل ذلك يتم من خالل اداة 

م مندويب البيع الذين يتوجب على ادلؤسسة احلرص على انتقائهم من خالل اإلختيار و التعيُت الربط ,وى
وتعويضهم و مكافأهتم لتحقيق األىداف ادلرجوة ,وحتفيزىم على األداء اجليد للحفاظ على الزبائن و 

 زيادهتم .
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 :مقدمة الفصل
دل نقل يف  إن ، األحيان بعض يف تتوافق ال الّنظرية الدراسات فإن الدارسُت، لدى معروف ىو كما

،ذلك ان الواقع ادلعاش يكون غالبا معظمها،مع الدراسات ادليدانية او التطبيقية يف ادلؤسسات اإلقتصادية
 مواكبتو و تطبيقا العلمي ادليدان عكس ادلثارل النظري ،و السبب يعود اذل بعد ادلؤسسة اإلقتصادية عن

 ّحىت األحيان بعض يف أدت ادلشاكل مجلة من يف اليوم الّتخبط إذل اجلزائرية بادلؤسسة أدى اّلذي األمر

 يف اليوم ادلشاكل ىذه أىم لعلّ  و القطاعات اإلقتصادية و األنشطة بعض يف األخَتة ىذه زوال إذل
 و السلع كساد من يؤديو ما و ادلؤسسات اإلقتصادية معظم منو تعاين اّلذي الّتوزيع مشكل ىو نظرنا

 مت من و البيع من لّلتمكن السوقية أىم ادلقاطعات على للحصول الشرس الّتنافس بسبب  اخلدمات
 . السوق داخل التواجد يف اإلستمرارية و الّتواصل

 على أكثر   لنتعرف مركب الحليب متيجة"ادليدانية " الّتطبيقية يف الدراسة  نتناول أن ارتأينا قد و

 على الّتعرف خالل من ىذا و، عدمها من اإلقتصادية ادلؤسسة لواقع العلمية الّنظرية مطابقة مدى

 الوطنية و الدولية ، اإلقتصادية الّتحوالت ظلّ  يف الّتسويقي واقعها مث البشرية و ادلادية قدرهتا و ادلؤسسة

 سلتلف على الّتعرف قصد ادلؤسسة هبذه مذكرتنا  موضوع الّتوزيع واقع جهة أخرى من و ، جهة من

  منها. للخروج العلمية ادلناسبة احللول اقًتاح من لّلتمكن بو ادلطروحة ادلشاكل

 :كاآليت الفصل وسنقسم ىذا
 تقديم مركب الحليب متيجة.: ول األ المبحث
 واقع التوزيع بمركب الحليب متيجة.: الّثاني المبحث
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 دراسة حالة مركب الحليب متيجة ثالث :ال الفصل
 

 المبحث األول: تقديم مركب الحليب متيجة

بصفة شاملة و موجزة حبيث يتم التعرض اذل كل  تطرقنا يف ىذا ادلبحث اذل تقدمي مركب احلليب متيجة 
 من نشأتو ، تعريفو ، ميادين عملو و كذا سلتلف االمكانيات ادلتوفرة لديو .

 المطلب االول: لمحة تاريخية عن مركب الحليب متيجة  

( SARLم كشركة خاصة ذات مسؤولية زلدودة )9111جوان  91مت انشاء مركب احلليب متيجة يف 
 دج ملك ثالث شركاء 055.555يب و مشتقاتو، و قد قدر رأمساذلا االمجارل االورل ب إلنتاج احلل

 ىم على التوارل:

 السيد زيشي سلتار. -

 السيدة: ابريخ تسعديت. -

 السيد: زيشي رضوان. -

 توزيع ادللكية: ملكية مركب احلليب متيجة موزعة على النحو التارل: -

 دج. 005.555السيد زيشي سلتار:  -

 دج 955.555السيدة ابريج تسعديت  -

 دج 05.555السيد زيشي رضوان  -

 دج. 055.555اجملموع: 

ادلوقع و ادلساحة:يقع مركب احلليب متيجة يف بلدية خرايسية والية اجلزائر تبلغ مساحتو حوارل 
 كلم .0555
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الشركة هبدف انتاج احلليب ادلبسًت شبو  ىو السيد زيشي سلتار، وقد اسست ىاتو مدير ىذه الشركة
 منزوع الدسم و مشتقاتو يف اكياس للتسويق .

فأنتج احلليب ادلبسًت ادلنزوع الدسم جزئيا  3550جانفي   9و بدأ مركب متيجة للحليب االنتاج يف 
 علب لًت، و الياوورت بنكهة الزبادي يف 9لًت،و احلليب ادلبسًت ادلخمر )لنب( يف اكياس  9يف اكياس 

ب  3550جانفي  9سل. و قد قدر ادلبلغ االمجارل عند بدأ االنتاج يف  930
 دج بتمويل من:  03..990.001.50

 .% 01.39دج بنسبة  30003005.50الشركاء 

 . % 01.10دج بنسبة  51..0353.5.الدائنُت االخرين:  

 .% ...5دج بنسبة  0555.555األسهم 

الزبادي )ياوورت( قررت الشركة التحول و التخلي عن انتاج الزبادي و و نظرا لقوة ادلنافسُت يف سوق 
سنوات يف انشاء  95الذي لديو خربة  3550قد شجع ىذا التحول دخول السيد ماتسا ابراىيم سنة 

 وإدارة اجلنب الكبَت )اجلنب الرببري(.

يكا جديدا، يف طرأ تغيَت يف عدد الشركاء حيث أصبح السيد ماتسا ابراىيم شر  35/53/3550يف 
و  3550افريل  35حُت السيد زيشي رضوان و السيدة ابريخ تسعديت بيعت اسهمهم اعتبارا من 

باتت الشركة تتكون من شريكُت فقط مها السيد زيشي سلتار و السيد ماتسا ابراىيم و قد قامت الشركة 
 بزيادة رأمساذلا مقسم بُت الشركُت كااليت: 

 .%30دج بنسبة  91055.555السيد زيشي سلتار: 

 .% 00دج بنسبة  95055.555السيد ماتسا ابراىيم: 

 .% 955دج بنسبة  05.555.555اجملموع: 

و قد ادى ىذا  3550افريل  35و قد مت تعيُت السيد ماتسا ابراىيم كمدير جديد للشركة اعتبارا من 
و التخصص يف انتاج اجلنب نظرا التغيَت الجتاه جديد للشركة بتخلي عن انتاج اللنب و الياوورت)الزبادي( 
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و لكن ىذا التغيَت تطلب مورد مارل اكرب من رأس مال الشركة شلا جعل ،خلربة ادلدير يف انتاج االجبان 
اجلنب حتت اسم زكي انتاج ادلدير يتقدم بطلب قرض متوسط األجل من بنك التنمية احمللية و ىكذا تقرر 

كلغ و قد تطلب ىذا النشاط   9.155و 5.000، 5.00قطعة بوزن  .3و  93و  5يف علب من 
و ذلك من اجل توسيع  3553اذل  .355اجلديد ايقاف معدات كثَتة عن العمل دلدة سنتُت من 

 الورشات و تركيب آالت اجلنب و ادلعدات ادلشًتكة بُت االلبان و اجلنب و تصنيع الزبادي.

فيها تراجع يف ادلداخيل ادلالية للشركة، حدث  3553اذل  .355و جتدر االشارة ان الفًتة ادلمتدة بُت 
و يرجع ذلك اذل وقف انشطة ادلعدات ادلشًتكة لصنع االلبان و اجلنب حيث قدر العجز ب: 

 .3553دج سنة  .30905909.0.، .355دج سنة  9.030310.30

ب:  3553و قد قدر امجارل االستثمارات بعد االنتهاء من مشروع اجملبنة يف جوان 
 دج.  9.050.00..013

 دج موزعة على النحو التارل:  93030555شرعت الشركة يف زيادة رأمساذلا إذل  3550يف عام 

 . % 01دج بنسبة  03.555.55..930السيد ماتسا ابراىيم ادلساىم الرئيسي ب: 

 . % 39دج بنسبة  00550555.55السيد زيشي سلتارب: 

سيدة رحيمة ماتسا و هبذا أصبحت ملكية و خالل نفس السنة بيعت أسهم السيد زيشي سلتار  لل  
 الشركة على النحو التارل: 

 السيد ماتسا ابراىيم مالك و مسَت و السيدة رحيمة ماتسا.

 المطلب الثاني :الهيكل التنظيمي لمركب الحليب "متيجة" 

وضمان يعترب التنظيم عنصر مهم يف ادلؤسسات االقتصادية لدفع موظفيها اذل حتقيق االىداف ادلسطرة 
ذلذا جلأ مركب احلليب متيجة اذل وضع ىيكل تنظيمي يسهل االتصال   ,السَت احلسن دلختلف نشاطاهتا

( التارل يوضح الدوائر 3بُت مديرياتو واجهزتو ويضمن االداء احلسن للمهام والوظائف والشكل رقم )
 :ادلركب  وادلصاحل ذلذا
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 ةالهيكل التنظيمي لمركب الحليب متيج 6الشكل رقم 

 
 المصدر: الوثائق الداخلية للمركب
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 باإلضافة اذل قسم األمن.  فةسلتل دوائرستتة   مناذليكل التبظيمي دلركب احلليب متيجة  يتكون
 موظف موزعُت كاأليت : 122يبلغ عدد ادلوظفُت بادلركب 

 موظف .58مصلحة التصنيع:-
 موظف .18مصلحة التجارة :-

 موظف . 12_اإلدارة  : 
 . 00: األمن -
 . 00ادلخرب : -

 دلختلف ادلصاحل يف ادلركب :  سلتصر شرح يلي وفيما  مدير ادلركب يًتأس
 من وذلك ادلركب، ووسائل مواد ومراقبة تسيَت تنظيم، يف ركبادل  ادلدير دور يتمثل :المركب مدير-  1

 .عائد أكرب وحتقيق ادلستويات، وأحسن التكاليف بأقل للمركب اإلنتاجية للسياسة احلسن التطبيق أجل
 مدير بعد مباشرة تأيت أي ،التنظيمي اذليكل حسب الثانية ادلرتبة حتتل أهنا نرى :المدير أمانة-  2

 .ادلركب ومشاريع سجالت سالمة على واحلرص التطبيق يف دورىا ويتمثل ادلركب
يسهر ىذا القسم على توفَت الشروط الالزمة للعمل ومحاية مجيع الوسائل ادلادية و : قسم األمن -3

البشرية يف ادلؤسسة، و كذا التنسيق بُت الوحدات اإلنتاجية يف رلال األمن ضد احلوادث ادلتوقعة يف 
 أماكن العمل كالعوائق و احلوادث و األمراض.

 تبعا ادلركب لنشاط واحملاسيب ادلارل التسيَت لىع الدائرة ىذه تعمل:والمالية المحاسبة دائرة- 4
 بوضع تقوم فهي وادلركزية، ادلالية ادلديرية وتعليمات أىداف وحسب ادلطبقة واحملاسبية ادلالية السياسة

 للمديرية تقدم أهّنا كما ادلارل، احملاسيب ادلخطط بتحضَت وتقوم ادلركب، خزينة وتسيَت احملاسبة، نظام
 ادلركزية ادلديرية مع بالتعاون التسيَت الحتياجات الضرورية وادلالية احملاسبة ملفات واحملاسبة ادلالية ادلركزية

 مها مصاحل ثالث من الدائرة ىذه وتتكون ادليزانيات حتضَت اخلزينة، لتسيَت التعليمات تستقبل اليت
 :كالتارل

 .العامة احملاسبة مصلحة -
 .وادليزانية ادلالية مصلحة -

 .التحليلية احملاسبة مصلحة -

تقوم بالربط و التنسيق بُت سلتلف دوائر ادلؤسسة فيما يتعلق بالعالقات و ادلعامالت دائرة التجارة :-5
 التجارية ،حبيث أهنا على عالقة وطيدة بقسم احملاسبة خاصة لكي تزودىا بادلعلومات عن التكاليف .
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 تضمن حيث اخل،...الشراء التموين، سلططات وضع يف تتمثل الدائرة ىذه مهمة إن:التموين دائرة- 6
 :ىي مصاحل مخسة على الدائرة ىذه وحتتوي للمركب، التجارية السياسة إطار يف تطبيقهم

 .الشراء مصلحة -
 .النقل مصلحة -
 .النقل وسائل صيانة مصلحة -
 .للمخزونات التسيَت مصلحة -
 ألهنا للمركب احلسن التسيَت يف بالغة أمهية ذو دورا الدائرة ىذه تلعب :البشرية الموارد دائرة- 7

 :ىي مصاحل أربعة من الدائرة ىذه وتتكون العامة، والوسائل البشرية ادلوارد بتسيَت مكلفة
 .ادلستخدمُت مصلحة -
 .التكوين مصلحة -
 .العامة الوسائل مصلحة -
 .االجتماعية اخلدمة مصلحة -
 وملحقاهتا اإلنتاجية تركيبات من حد أقصى سَت على الدائرة ىذه تسهر :تقنية الصيانة دائرة- 8

 :وىي مصاحل مخس من الدائرة ىذه وتتكون التكاليف بأقل وذلك
 .ادليكانيك مصلحة -
 .والقياسات الكهرباء مصلحة -
 .ادلختلفة األثقال مصلحة -
 .الدراسات مكتب -
 .ادلناطق تسيَت مصلحة -
 وتتمثل األوذل، بالدرجة إنتاجية ادلؤسسة باعتبار الدوائر أىم من الدائرة ىذه تعترب :اإلنتاج دائرة- 9

 ىذه بتغليف تتبعها مث األولية، ادلواد من انطالقا الصيانة ومواد ادلنظفات سلتلف صناعة يف مهمتها
 :وىي مصاحل أربع من وتتكون ادلنتجات

 .الفعالة ادلواد مصلحة -
 .التصنيع مصلحة -
 .الطباعة مصلحة -
 .التعبئة مصلحة -
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 لمركب الحليب متيجة األساسية المهام و األهداف الّثالث: المطلب

 طريق عن األرباح من شلكن قدر أكرب حتقيق ىو إقتصادية مؤسسة اي ىدف ن أ مبا

 يف مرموقة مكانة على احلصول مث من و اإلنتاج زيادة بالّتارل و ، ديكن ما أقصى إذل بادلبيعات الوصول
 ادلؤسسة، دلنتجات األساسي احملور ىو األخَت ىذا ن أل ، ادلستهلك ذىن يف ادلنتج موقعة و السوق،

ادلركب  يسعى اّلذي األىداف و ادلهام من بُت و ، الغذائية الصناعات يف احلاصل الّتطور تواكب جلعلها
 : يلي ما نذكر ، لتحقيقها

 الغذائي الصناعي الّنشاط يف ادلماثلة األخرى سسات ادلؤ باقي و ادلركب بُت أمثل تنسيق بلوغ-

 .ادلركب إدارة رللس يف ادلشاركة اإلطارات من ادلقدمة اخلربات من لالستفادة
 . اإلنتاجية لّلتجهيزات األقصى االستغالل من لّلتمكن طرقها و الصيانة ىياكل تطوير و تنظيم-
 بتغليف جديدة آلة على احلصول زلاولة طريق عن ادللبنة إليو تسمو كهدف خط اإلنتاج من الزيادة-

  الجبن. مادة لصناعة متطور

 بالعملية مّكلف إطار توظيف إذل ادلركب انصراف يًتمجو ما ىو و الّتسويقي بادلفهوم العمل ضلو الّتوجو-

 . الّتسويقية
 و جهة من ادلوزع  مع يتالءم مبا ادلدروس السعر و اجلودة طريق عن الشرسة ادلنافسة على الّتّغلب-

 . أخرى جهة من الّنهائي ادلستهلك
 ، أسعارىا ارتفاع و لية  اال ادلواد خيص فيما األجنبية لألسواق الّتبعية من الّتقليل إذل هتدفادلؤسسة  -
 اّلذي الطازج األبقار حليب من الوطٍت اإلنتاج تشجيع طريق عن ىذا و

 .اجلزائرمدينة  تراب كامل يف ادلربُت من شرائو و مجعو على ادلركب تعمل
 تليب ادلؤسسة جتعل مالية و إقتصادية و تكنولوجية و تقنية وسائل عن ادلستمر البحث و العمل-

 من بأقلّ  البيع أو الكساد خطر يف الوقوع دون من أسواقها على احملافظة مع ،عمالئها احتياجات

 .احلقيقية الّتكلفة

 خيص فيما تسهيالت إعطاء طريق عن زبائنها كذلك و موزعيها على احلفاظ دوما حتاول دلؤسسةا-

 . الربح ىامش و الدفع
 المركب منتجات المطلب الرابع: التعريف بخط

 أال اليومية حياتنا يف أساسي و ضروري إنشائو كان ينتج منتج منذ مركب احلليب متيجة و إن

 : يف ادلتّمثلة و الحليب بمشّتقات يعرف ما أو لو الّتابعة ادلنتجات أيضا تنتج كما ، الحليب ىو و
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 . الطري الجبن ، الّلبن ، البقرة ،حليب الياغورت ، الطازجة، الجبن القشدة

 من األّولية ادلواد رةند كذا و جهة من اآلالت قدم و السنُت مرور مع و أّنو غَت 

 .ديثل عائق أمام ادلركب أخرى جهة من الوطنية السوق
     الّلبن ، الطري الجبن ، البقر حليب و المبستر بنوعيه الحليب بإنتاج ادللبنة تقوم حاليا و
 اإلنتاج:ينتج مركب احلليب متيجة يوميا :-

 ل من احلليب العادي . 0666
 ل من حليب البقر. 00666

 : األولية بالمادة الّتعريفأوال :
 ادلّصنعة األّولية ادلواد أما نفسو، الحليب ىو احلليب ادلادة األولية األساسية دلشتقات إن

 : ىي للحليب
: Poudre de Lait-األوروبية الدول من إسًتادىا يتم و الحليب غبرة . 

:Matière Grasse-  الدسمة المواد. 

 .الوطنية السوق يف الوحيدة ادلتّوفرة ادلادة ىو و الماء أخَتا و-

 : المّصنعة نصف بالمادة الّتعريفثانيا : 
 أخرى منتجات أساس ىو األخَت ىذا ألن الحليب يف ادلّصنعة نصف ادلادة تتّمثل و

 ، الخمائر : مثل الكيميائية أو الطبيعية ادلواد بعض إضافة مع بنوعيه الجبن و كالّلبن

 مشّتقات إلنتاج بالّنسبة ىذا . الخ... الصوديوم نيترات ، بوليفوسفاط ، الملح ، المعطرات

 . ذاهتا بادلؤسسة الحليب
 مثل أخرى صناعية دلؤسسات بالّنسبة مّصنعة نصف كمادة يعترب الحليب منتج ن أ كما

 . ...الخ  ، الشكوالطة و الحلويات صناعة
 : الّنهائي بالمنتج الّتعريفثالثا :

 توزيعها بغرض بادلؤسسة ادلوجودة الّتصنيع ورشات خترجها منتجات عن عبارة ىو و

 : كاآليت ذلك توضيح ديكن و ، بيعها و
 : من منو لًت كلّ  يتكون االستعمال سهل منتج عن عبارة ىو و : الحليب منتج -/أ

 .  الحليب غبرة من غ 94

  . الدسمة المادة من غ 20
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  . الماء من غ 912
 موافقة البالستيك من أكياس يف وضعو يتم ذلك بعد و احلليب إنتاج ورشة يف إنتاجو يتم و

 .La Conditionneuse تسمى آلة باستخدام العادلية للمواصفات

 :كاآليت فنعرضها ادلنتجات من األخرى األنواع أما

 اجلنب: يتكون من: -

 + عجينة الشيدار: مادة اولية مستوردة-
 غربة احلليب: مادة اولية مستوردة                احلليب -
 الزبدة: مادة أولية مستوردة-

احلقيقي للجنب و بعدىا ديرر مث يف الة ثانية لتعطي ادلنتج  ° .1لة حرارهتا ٲىذه ادلكونات تطهي يف 
اخلليط اذل الة ثالثة لتقطيع، مث تأيت مرحلة التغليف و من أىم انواع اجلنب الذي ينتجو ادلركب جنب 

 الطلي و اجلنب اخلاص بالبيتزا.

 :ك ا    م ي   د ا  2005   2004( :ر   ا   ا   م ا يل س ت  2الج    ر   )
  

                  ال  ي ا  ال ح  ة

 

             ال  تجا 
 2005س ة   2004س ة  

 210,00 919 32 560,00 315 46 حليب م  تر

 360,00 835 500,00 172  )ل  (الحليب ال   ر

       Yaourt 944 443,20  

 570,00 754 33 47 432 20503, ا   ال  

 131,54 150 25 (-) 297,67 565 14 (-) ال ا  

 
                                                    5        

 

 :3550لقد وسعت الشركة خط منتجاهتا مع بداية  -

 كلغ جنب زكي.  59علبة بوزن  -

 كلغ جنب الكممبَت زكي.  5.0علبة بوزن  -
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 كلغ الروكفور زكي.  5.0علبة بوزن  -

 باألصناف التالية:SAMYو بعدىا خلق منتج جديد حتت االسم التجاري 

 .SAMYقطع جنب  3علبة حتتوي على  - 

 .SAMYقطعة جنب  61علبة حتتوي على -

 .SAMYقطعة جنب  42علبة حتتوي على - 

 .SAMYجنب  كلغ  3.0علبة بوزن-

 .SAMYكلغ جنب   3.2علبة بوزن -

 .SAMYكلغ جنب   6.4علبة بوزن -

 بدأت الشركة يف اطالق منتجات جديدة و ىي كاأليت: 4333خالل سنة 

 كلغ.  6.4علبة جنب بوزن  -

 قطع. 1علبة جنب  كممبَت زكي حتتوي على  -

 قطع. 1علبة جنب الروكفور زكي حتتوي على 

 قطع. 1ب اجلبلية زكي حتتوي على علبة جنب بذوق االعشا -

 كلغ.  3.0علبة مسحوق احلليب زكي بوزن  -

 كلغ زكي.  6علبة مسحوق احلليب  -

 لًت. 6كيس عصَت )شاربات(   -

 قطع مربعة . 2علبة جنب زكي مكونة من  -

 قطع مربعة. 2علبة جنب كممبَت حتتوي على -
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 قطع مربعة. 2علبة جنب الروكفورزكي حتتوي على  -

 قطع مربعة. 2جنب بطعم الثوم و األعشاب زكي حتتوي على  علبة-

 .4333-4331( االيت يوضع رقم اعمال الشركة لفًتة: 0و اجلدول رقم )

 .4333-4331(: رقم اعمال الشركة لفًتة : 0اجلدول رقم )

ادلبيعات           
 احملققة

 ادلنجات

2006 2007 2008 

 89123976,00 65372009,50 90135160,00 حليب مبسًت

حليب مبسًت سلمر 
 )لنب(

2378798,00 656668,40 1984904,00 

 148971120,00 37 ,133286313 87518930,00 جنب 

 180 اجملموع

032888,18 

199314991,27 240080000,00 

 ادلصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق الداخلية للمركب.

 

:من خالل تعرفنا على ىذا ادلركب استخلصنا انو يوجد تطور ملحوظ لنشاطو و أرباحو وىذا كخالصة 
 نتيجة لتنوع انتاج االجبان و توسيع خط االنتاج و اجلهود اليت بذلت لتطوير امكانيات ادلركب.
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 المبحث الثاني: واقع التوزيع داخل مركب الحليب متيجة

هبا ،تضعها وفقا دلتطلبات و وتَتة عملها و كذا سلتلف الظروف ألي مؤسسة سياسة تسويقية خاصة 
احمليطة هبا سواء كانت داخلية او خارجية و ىي السياسات االربعة ادلتعلقة بادلزيج التسويقي )ادلنتج، 
السعر ،الًتويج، التوزيع( و ىذا ما سنتعرف عليو من خالل ىذا ادلبحث كما سنركز على سياسة 

 التوزيع.

 ألول: واقع المزيج التسويقي في مركب الحليب متيجةالمطلب ا

ان أي مؤسسة اقتصادية تقوم بإنتاج سلع او خدمات مث حتاول توزيعها و بيعها بعدما وضعت اسعار 
 ىذه ادلنتجات.

و لقد نظم ادلفهوم التسويقي ىذه النشاطات و اطلق عليها اسم ادلزيج التسويقي اي )ادلنتج، السعر، 
 يع(.الًتويج والتوز 

و بعد تناولنا للهيكل التنظيمي للمركب و التعرف على سلتلف مكوناتو و فروعو، فإننا دل صلد اي 
مصلحة او دائرة او مديرية يطلق عليها اسم التسويق، بل وجدنا اطارا واحدا مكلفا بالتسويق، يعمل 

ليس بادلفهوم  لتسويقيضمن مصلحة التجارة، و ادلالحظ ان ادلصلحة التجارية ىي اليت تقوم بالنشاط ا
 امنا مبفهوم البيع.التسويقي احلديث و 

و ادلالحظ يف مركب احلليب متيجة انو ال يطبق مفهوم ادلزيج التسويقي اال فيما خيص ثالث سياسات  
 ىي: ادلنتج، السعر و التوزيع. اي ال يقوم بتطبيق ساسة االتصال.

دلركب ختضع يف بعض جوانبها للنشاط التسويقي ان السياسات الثالثة ادلذكورة و ادلوجودة فعال با
 احلديث و لو بطريقة زلتشمة وىذا ماسنبينو كاأليت :

 : المنتج سياسةأوال:
 اجلودة من نوعا منحها حتاول أصبحت حيث ، منتجاتو بإنتاج خاصة جديدة إسًتاتيجية ادلركب وضع

 ختزين أماكن يف تضعها و للمواصفات، مطابق شكل و تغليف كذلك و ، االستعمال يف السهولة و
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 فيها يرغب اّليت الطرق باألحجام و السوق يف توفَتىا زلاولة و احلديثة، الّتكنولوجيات بأحسن مكيفة

 . ادلستهلك

 ادلواصفات مع دتاشيها عدم و ، إنتاجو آلة لقدم الياغورت مادة إنتاج ادلركب عن  ختّلى فقد كذلك و

وكذلك حلدة ادلنافسة يف ىذا اجملال، ، االستعمال سهلة جعلها و بعضها عن العلب تقطيع يف احلديثة
 بعض يف باخلسارة عليو يعود ىذا كان لو ّحىت منتجاتو يف اجلودة حتقيق إذل جاىدا فادلركب يسعى

 ىذه أثر ظهر وقد جديد منتج إنتاج يف 4002 سنة يف شرع ادلركب قد ن أ نذكر ، كما األحيان

 .للمركب بالّنسبة العرض فوق ادلتزايد الطلب خالل من السياسة

 : تسعيرال سياسةثانيا :
 لو، احمّلقق الربح ىامش بُت الّتوفيق على دائما بالعمل ىذا و ، كبَتة أمهية للمركب تعطي االسياسة ىذه

 دلشتقات ادلشكلة للمواد بالّنسبة ىذا و ، الشرائية القدرة على احلفاظ مع اجملزئ و زع ادلو ربح ىامش و

 بسعر منخفض . يبيعو فادلركب الحليب أي األساسية للمادة بالّنسبة ما أ ، احلليب

 :الّترويج سياسةثالثا :
 الرسومات يف يتّمثل مبسط بشكل ال إ السياسات، من الّنوع ىذا يستخدم ادلركب الذكرنا سابقا  كما

 ادلقامة اإلقتصادية ادلعارض بعض يف احملتشمة ادلشاركة مع ، ادلنتجات أغلفة على ادلوجودة األشكال و

 ت و األشكال ادلرسومة على شاحنات التوزيع .واإلعالنا بوالية اجلزائر و البليدة، 
 اسة التوزيع:رابعا :سي

ديثل التوزيع العنصر الذي من خاللو يتسٌت للمستهلك احلصول على السلعة بسهولة و يف وقتها  
ذلذا يعمل مركب احلليب متيجة على وضع اسًتاتيجية توزيع تتالءم مع امكانياتو وظروفو  ادلناسب،

 احلالية من جهة و متطلبات السوق من جهة اخرى.

 المطلب الثاني: واقع سياسة التوزيع بمركب الحليب متيجة

اكز االستهالك اي ان التوزيع يشمل مجيع العمليات اليت تسمح بانتقال ادلنتج من مراكز االنتاج اذل مر 
يوضع يف متناول ادلستعمل الصناعي او ادلستهلك النهائي و ذلك يف الوقت و ادلكان ادلناسبُت و 

 بالكمية ادلطلوبة و بأقل تكلفة.

يقدم ادلركب تشكيلو متنوعة من ادلنتجات تدخل ضمن سلع التسويق ،ويتبع لتوزيع منتجاتو سياستُت 
 مها:
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 سياسة التوزيع ادلباشر.-6

 سياسة التوزيع الغَت مباشر. -4

  سياسة التوزيع المباشر:أوال :
 يعٍت قيام ادلنتج بتوزيع منتجاتو للمشًتيُت دون االعتماد على وسطاء

 ( :  قناة توزيع مباشر0الشكل رقم )

 ادلستهلك النهائي           منتج                                            

 الطالبةادلصدر:من اعداد 

)شلف، تيزي وزو،  شكل مباشر اذل كل من : كما يقوم مركب احلليب متيجة بتوزيع منتجاتو ب
بومرداس، غرداية(، كما تقوم الوحدات ادلوجودة يف ىذه ادلناطق بإتباع سياسة التوزيع ادلباشر و ذلك 

 بتوزيع ادلنتجات مباشرة اذل ادلستهلك النهائي. 

 أربع شاحنات للتوزيع ادلباشر:و ديتلك مركب احلليب متيجة 

  ثالث شاحنات لتوزيع يف الوسط . -

 شاحنة واحدة لتوزيع عرب الوطن. -

 سياسة التوزيع الغير مباشر:ثانيا:

بإتباع سياسة  التوزيع الغَت مباشر ىو القيام بالتوزيع مع وجود وسطاء، و يقوم مركب احلليب متيجة 
التوزيع الغَت مباشر و ذلك من خالل االستعانة بالوسطاء )جتار اجلملة، جتار التجزئة( لتصريف جزء من 

 منتجات ادلركب.
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 ( :قناة توزيع غَت مباشر3الشكل رقم )

 مستهلك هنائي وسيط                نتج      م

 ادلصدر :من اعداد الطالبة 

 

 

 من المركب إلى تاجر التجزئة الى المستهلك االخير األولى: القناة2-1

ىنا دير ادلنتج من الوحدة اذل ادلستهلك النهائي من خالل وسيط واحد ىو تاجر التجزئة اين تكون لو  
 القدرة على شراء ادلنتجات بكميات كبَتة لبيعها اذل ادلستهلك االخَت.

  تاجر التجزئة الى المستهلك األخيرالقناة الثانية: من المنتج الى تاجر الجملة إلى 2-2

ىي الطريقة األكثر اعتمادا يف ادلركب حيث انو يف الوقت الذي جيد فيو ادلنتج انو ال ديتلك القدرة 
الكافية على توزيع ادلنتجات إذل األسواق اليت تبعد عن مقر سكناه و منتشرة يف باقي الواليات األخرى 

 ادلهمة وفق شروط  مت االتفاق عليها يف العقد ادلربم بينهما. جيد تاجر اجلملة مستعد على حتمل ىذه

 المطلب الثالث :القوة البيعية

ان مصطلح البيع مبعناه العلمي التسويقي احلديث ال وجود لو يف ادلركب، و ادلؤسسة جتهل مدى أمهيتو 
 يف حتسُت صورهتا يف ذىنية زبائنها.

كل ما ينتج يباع و بل يف بعض االحيان يتعرض ادلركب   و بإدالء من صاحب ادلركب الذي صرح لنا بأنو
فادلركب جيد نفسو يف غٌت عن استعمال رجال البيع او نظرا لقلة اليد العاملة ادلؤىلة ، لنقص يف العرض

 تكوين مهارات لبيع منتجاتو يف االسواق .
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 مركب و الحلول المقترحة ال مشاكلالمطلب الرابع:
 أوال:المشاكل

 :يلي ما منها نذكر التوزيع عملية تعرقل مشاكل عدة من ادلؤسسة تعاين

  وغَتىا بربار،ادلتميز شركة طرف من السوق يف حادة منافسة وجود-
 .ادلخازن يف ادلنتجات لتكدس ذلك ويؤدي

 .السوق بدراسات القيام يف متخصصة إطارات وجود عدم -

 .واإلعالم الدعاية انعدام -

 .والتغليف التعبئة مواد نقص -

 ا .التكنولوجي مستوى تدين -

 .األولية ادلواد قلة -

 قلة اليد العاملة يف رلال التصنيع.-

 ضيق أماكن التخزين .-

 عدم توفر ادلركب على قوة بيعية مؤىلة للقيام مبهام البيع.-

 ثانيا :الحلول المقترحة

 نقًتح على ىذا ادلركب رلموعة من احللول نذكر منها ما يلي:

 .ادلنافسة ومواجهة التطور مواكبة أجل من بادلرك يف البحوث ميزانية رفع-

احدث باستخدام وذلك الدولية األسواق متطلبات مع دتاشيا وىذا أكثر هتامنتجا جودة حتسُت 

 .التكنولوجيات 

 .بو خاصة مديرية وإنشاء التصدير ثقافة تطبيق على العمل-

 من الدورل ادلستوى على وخاصة أكثر مبنتجاتو للتعريف ومكثفة فعالة ترويج سياسة على االعتماد -

 إشهار حتقيق اجل من الًتويج وسائل من اكرب عدد باستعمال وذلك ادلرتقبُت، ادلنافسُت مواجهة اجل

 .للمؤسسة احلسنة الصورة يعكس ادلنتج جودة الن ودلنتجاتو للمركب فعالة ودعاية

 تشكيل قوة بيعية مؤىلة لتصريف منتجاتو. -
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 مديرية خاصة بالتسويق تتكون من سلتصُت و اطارات.انشاء -

نستخلص ان ادلركب ال يهتم بشكل كبَت بسياسات ادلزيج التسويقي ادلعاصر، بل يعتمد :  خالصةوك
 على ادلفهوم البيعي القدمي يف إنتاج و تسعَت و تصريف منتجاتو.
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 الفصل:خاتمة 

كة بشكل عام و سلتلف مركب احلليب متيجة اذل تقدمي الشر  تطرقنا يف  الفصل التطبيقي لدراسة 
تطرقنا اذل سلتلف السياسات التسويقية  كما ،و تعرفنا اذل سلتلف منتجاهتا ،ىيكلها التنظيميمديرياهتا و 
نتهجها يالتوزيع اليت ة سياس فقد تعرفنا على ،)ادلنتج، التسعَت، الًتويج و التوزيع(ىذا ادلركب  ادلطبقة يف 

 تصريف منتجاتو يف سلتلف نقاط البيع و اسواقو ادلستهدفة. ركب من اجلادل اىذ

ادلكانة اليت حيتلها التوزيع يف ىاتو الشركة ألنو يعترب احملرك الرئيسي دلبيعات الشركة،  كذلك على  عرفناتو 
 و كلما كان التوزيع كثيف يؤدي ذلك بارتفاع الدخل و العوائد دلركب احلليب متيجة. 
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 الخاتمة العامة :

تتضح مكانة التوزيع باالىتمام الذي أولتو املؤسسات االقتصادية يف العشرية األخَتة يف بالدنا، 
وحقيقة ال ميكن جتاىلها نظرا للدور الفعال الذي يلعبو على مستوى ذماح  وعموما يف العامل ككل،

 املؤسسة يف ظل املنافسة من اجل احملافظة على مكانتها يف السوق.
إن ذماح أي مؤسسة متوقف كثَتا على مدى اىتمامها بالتوزيع وكذا عناصر املزيج التسويقي، 

لسوء التنظيم أو مشاكل إدارية أو مالية وغَتىا  ألن أي تقصَت يف أحد ىذه العناصر يعرض املؤسسة
احد احملركات اليت تربط املؤسسة باملستهلكُت وان االستغناء عنو أو عدم  وخاصة التوزيع نظرا العتباره 

االىتمام بو يعٍت ضياع املؤسسة وامسها التجاري، هلذا نالحظ أن املؤسسات اجلزائرية تسَت يف اجتاه 
االىتمام أكثر وأكثر هبذا اجلانب وذلك بالتخصص فيو وإجياد مؤسسات ذات  إال وىو زيادة  واحد 

كفاءة عالية سواءا طبيعية منها أو معنوية قصد النهوض باملؤسسة .و يعترب التوزيع املرآة العاكسة للنشاط 
ومكانة املؤسسة يف السوق، ولقد برزت جمهودات املؤسسات يف ىذا اجلانب من خالل بعض 

تسَت إليو، وكذا  يت تبنتها حماولة وضع سياسة منسقة مع الواقع االقتصادي واملعاش الذياإلجراءات ال
حتديد مسؤوليات اإلشراف كل يف عملو انطالقا من ختصيص جمموعة من اإلطارات وىدفها يف ذلك 
حتديد مهام كل فرد للوصول إىل حتقيق الوعي العملي وصوال إىل وضع سياسة توزيع ناجعة، لالرتقاء 

 مبكانة املؤسسة يف السوق واحلفاظ عليها.
 :سياسة التوزيع، ميكننا القول أن ومن خالل دراستنا ملوضوع 

التوزيع ىو تلك العملية اليت تعٍت بصرف أو بنقل املنتج من مصدر إنتاجو إىل أماكن استهالكو وذلك -
نفعة الزمانية واملكانية وإتباع يف املكان الذي يريده املستهلك ويف الوقت الذي يرغب فيو قصد حتقيق امل

 رغبة للمستهلكُت.
تعترب السياسات التوزيعية املنتهجة من اىم القرارات اليت هلا تأثَت مباشر على مجيع القرارات التسويقية -

 سواء املرتبطة بالتسعَت أو الًتويج أو املنتج،
 تضيف أنشطة التوزيع قيمة ملنتجات املؤسسة .-
ن املنافع الزمنية و حتقيق التوازن بُت العرض و الطلب من خالل حتقيق مجلة ميعمل التوزيع على -

 الشكلية .و  املكانية 
 يتأثر قرار اختيار قنوات التوزيع جبملة من العوامل ،امهها العوامل الداخلية للمؤسسة . -

لنتائج اليت ميكن ويف ختام ىذه الدراسة اليت تناولت موضوع سياسة التوزيع قمنا باستنتاج جمموعة من ا
 امجاهلا كما يلي:
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التوزيع يف املؤسسة يعكس نشاط املوزعُت والوسطاء عن طريق احتكاكهم بالزبائن مهما كان نوعهم -
 فمهمة التوزيع يف املؤسسة تنص على : ومكان تواجدىم 

 يوافق ما اىذ و جودتو و نوعيتو حتسُت و املنتوج اسًتاتيجية على األوىل بالدرجة تعتمد املؤسسة أن-

 إسًتاتيجية أي وضع قبل املستهلك و السوق دراسة من ينطلق رأينا كما الّتسويق أن حُت يف البيع مفهوم

 . تسويقية

  . أساسية كوظيفة تعتربه و ، بالّتسويق تعٌت مديرية أو دائرة ، مصلحة ألي الّتام الغياب-

 ملكا املستهلك من جعل تسويقيا مفهوما أفرزت اّليت و اجلديدة اإلقتصادية العقلية مع الّتأقلم عدم-

 . ميوالتو تنفذ و رغباتو تطاع

 كذلك و واملبيعات بالطلب الّتنبؤ و املعلومات مجع يف حديثة علمية لطرق املؤسسة إستعمال عدم-

  وجدت إن فيها الّتحكم صعوبة أو دقيقة إحصائية معطيات غياب ظلّ  يف املستهلك سلوك دراسة صعوبة

 من العالية اجلودة ذات األولية باملواد الّتموين على املؤسسة إلعتماد نظرا املستمر اإلنتاج تكاليف-

 . األجنبية األسواق

 . املطروحة اجلديدة للمنتوجات بالّنسبة ّحىت باملركب الًتويج اسًتاتيجية إنعدام-

 .باملؤسسة البيع قوة مصطلح إنعدام-
 االقتراحات والتوصيات:

من خالل الدراسة اليت قمنا هبا نقًتح جمموعة من التوصيات اليت ستكون مبثابة حلول لكي تكون 
 السياسة التوزيعية املطبقة فعالة، ومن بُت ىذه التوصيات نذكر ما يلي:

 عليهم جيب على املؤسسة القيام بتنمية عالقاهتا مع الوسطاء و االىتمام هبم والعمل على احملافظة _
 طرق كاملكافئات و التدريب ملا هلا من دور مهم .مبختلف ال

_جيب على املركب القيام بإدارة نشاط التوزيع بشكل جيد وىذا لتفادي تأخر وصول املنتجات اىل 
 الزبائن وكذا ارتفاع تكاليف النقل و التوزيع .

 الوطن .تعزيز تواجد منتجات املركب يف أكرب عدد دمكن من نقاط البيع عرب خمتلف مناطق -
اعطاء أمهية ملشاركة املوزعُت يف عملية الًتويج مبنتجات املركب ،كالقيام بتغليف الشاحنات التابعة -

 للمركب بغالف يروج للعالمة التجارية للمركب .
 التنسيق بُت قرارات خمتلف اإلدارات و املصاحل ملنع حدوث االرمرافات و الصراعات.-
 متخصصُت يف ىذا اجملال.انشاء مصلحة التسويق متكونة من -

 توسيع شبكة التوزيع يف كامل الًتاب الوطٍت.-
 توظيف رجال بيع كفئ لديهم املهارات البيعية .-
 املشاركة اكثر يف املعارض التجارية مبختلف انواعها من اجل التعريف اكثر مبنتجات املركب.-
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  :المراجع قائمة

  :العربية باللغة المراجع قائمة :أوال

  :الكتب- 1 

 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار ،التسويق استراتيجيات ،حسن عبدالعزيز أمني .1 .1
2001  

 للنشر اجلماهريية الدار ،وتسويقه إدارته مبادئه، :الحديثالتسويق  العالق، عباس بشري .2
  1996 الليبية، العربية واإلعالن،اجلماهريية والتوزيع

  1997 األردن، الزهران، دار الشامل، المفهوم في التسويق املساعد، خليل زكي .3
 والتوزيع، للنشر صفاء دار التسويق، مبادئ السالم، عبد الغفور عبد الشرمان، حممد زياد .4

 2001  األردن،
  ، والتوزيع، للنشر صفاء دار المستهلك، إلى المنتج من التسويق وآخرون، احلاج طارق .5
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