قنوات التوزيع
قنوات التوزيغ :

 هي مجموعة المإسسات واألشخاص الذين يشاركون في تحريك السلع والخدمات منن مراكنا اتاتنال لن
اقاط اتستهالك الاهائي.
 أو هي مجموعة الوسطاء الذين يقومون بعملية مترابطة لتوجيه الماتج ل المستهلك الاهائي.
من التعاريف السابقة استاتج أن قااة التوايع عبارة عن :
 -1حلقة الوصل بين الماتج والمستهلك.
 -2أن لكل عاصر من عااصر القااة التوايعية وظيفة أو اشاط محدود في الهيكل التوايعي مثالا

 -3القدرة عل التؤثير والتغيير في المايج التسويقي.

أهمية قنوات التوزيغ
 -1تقليل عدد العمليات بين الماتج والمستهلك.
 -2تقليل المخاون السلعي لدى الماتج والمستهلك.
 -3حصول المستهلك عل السلعة في الوقت والمكان وبؤقل جهد ممكن وبالتكلفة المااسبة.
يإخذ عل قاوات التوايع أن تكلفة عمولة التوايع تضاف ل سعر السلعة وبذلك يرتفع سعر السلعة.
الحل  :تقليل عدد القاوات التوايعية ل أدا حد ممكن.

وظبئف قنوات التوزيغ
هي أاشطة لتحقيق المافعة الامااية والمكااية للمستهلك .وهي كالتالي :
 -1الفرا  :فصل السلع غير المتجااسة.
 -2التراكم  :تجميع السلع التي ترد من مصدر واحد وجعلها في مكان واحد.
 -3التحميل  :تجائة العبوات ذات األحجام واألواان الكبيرة وتعبئتها في عبوان أصغر.
 -4التشكيل  :عمل أشكال للسلعة لجذب المستهلك ليها ( .تغليفها ,ربطها كشكل هدية ,ضافة قطعة منثالا
ضافة كوب مع عبوة الشاي الكبيرة)

مالحظة :
ال يمكن اتستغااء عن أي وظيفة من وظائف قاوات التوايع السابق ذكرها ,ولكن يمكن اتستغااء عن أي قااة
من قانوات التواينع .كاتسنتغااء عنن تناجر الجملنة ,بهنذا تجند أن السنلعة تصنل منن الماانتاج لن تناجر التجائنة
مباشرة.
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أنواع قنوات التوزيغ
 -1قاوات توايع رئيسية :
ممثلة في أعضاء القااة التوايعية ,ويقع عل عاتقهم العبء األكبر في دارة البضاعة و صالها لن المسنتهلك,
وهم :
 الماتجون  :يفضلون التركيا عل اتاتال ,ولكن ال يماع أن يقومو بالتوايع من خالل البيع المباشر. تجار الجملة  :يتولون دارة البضاعة أثااء اتقالها من الماتجون ل غيرهم من تجار الجملنة األصنغرحجما ا أو تجار التجائة والمشترين الصااعيين أو التجاريين.
 تجار التجائة  :يتولون مهمة دارة البضاعة ل المستهلك الاهائي. -2قاوات توايع تسهيلية (مساعدة) :
تشمل الوكاالت والمإسسات التي تتخصص في القيام باألاشطة التسويقية التي تسهل تدفق السلع والخدمات بين
أعضاء القاوات التوايعية الرئيسية ,وهم عادة ال يمتلكون البضاعة ولكن يحصلون عل عمولة أو أجر ,وهنم
:
 شركات الاقل. المستودعات العامة( .مخاان مستقلة يملكها آخرون). شركات التؤمين. مإسسات التمويل( .الباوك). وكاالت اتعالن. أاظمة اتتصال( .بريد ,هاتف ,اترات) -ماظمات المعلومات وبحوث التسويق( .دراسات ,مشورة دارية ,مشورة قااواية).

إستراتيجية التوزيغ
 -1تحديد دور التوايع  :بااء عل اتستراتيجية التسويقية وأهدافها( .يقوم بها الماتج).
 -2العوامل المإثرة في القاوات التوايع :
 خصائص المستهلك.
 اوع السوق.
 صفات الوسطاء.
 طبيعة السلعة( .الوان  ,الحجم ).
 طبيعة الماافسة.
 -3تحديد كثافةالتوايع ,ولها ثالث مستويات :
 توايع مكثف ( .غراق السوق ,وتكون عادة بسلع ميسرة).
 توايع اتقائية ( .اتقاء عدد محدود من قا وات التوايع " المنواعين " والنذين لهنم القندرة علن
تغطية السوق.
 التوايع المحدد  ( .اتقاء عدد محدود من قاوات التوايع لتوايع سلعة واحدة " مثل السيارات"
).
 -4ختيار اوع القااة التوايعية :

1
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-2
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-4
-5

ختيار األعضاء.
تحفينناهم للعمننل ( .مننن خننالل  :التركيننا عل ن وسننائل تاشننيط البيااننات ,التعنناون اتعالانني,
اتشتراك في األرباح ,توافر الطلبيات ,تدريب رجال بيعهم ,الحصول عل خصومات).
تقييم أدائهم.
اتشراف عليهم.
ختيار اوع قااة التوايع.

أسئلة وأجوبة
التسلسل
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السؤال
تعامل قاوات التوايع في السلع أسهل من تعامل
قاوات التوايع في الخدمات
كلما اادت مشاركة المإسسات التوايعية
والمستهلكون ,المباشرة في وظائف التسويق ,ااد
حجم العمل المطلوب أدائه من قبل الوسطاء في
تقديم المخرجات.
هل تسويق الخدمات يختلف عن تسويق السلع
الملموسة من حيث األسس والمفاهيم
المبرر لدى المستهلك لحصول الماتج عل الربح,
هو توفير الخدمة
هل تختلف خصائص الخدمات عن خصائص
السلع ؟

اإلجابة

التعليل

خطؤ

ألن التعامل مع السلع يتطلب خدمة
داخل خدمة (مثالا بيع سلعة باتضافة
ل خدمات غير ملموسة ممثلة فيما بعد
البيع).

خطؤ

قل حجم العمل المطلوب أدائه

ال
صح
ال

يوجد
هل يتطلب توفير السلعة تقليل المسافة والامن
عامل مهم
والتكلفة فقط للمستهلك أم أن هااك عامل مهم آخر؟
آخر
صح
التسويق الدولي أصعب من التسويق الداخلي.
هل يسهل الرقابة عل أاشطة وعمليات قاوات
ال
التوايع الدولية ؟
من خصائص التجائة أاها صغيرة الحجم ومستقلة
صح
وعدم تابعيتها لمتاجر أخرى
من خصائص متاجر التجائة التخصص في مجال
صح
معين
هل توجد قاعدة يمكن عل أساسها تصايف متاجر
ال
الجملة
ياقصد بتطوير وتوايع سوق الماتجات ,توصيلها
صح
بؤسواق جديدة.
الوظائف التي يإديها الوسطاء ال يمكن أن يقوم بها
خطؤ
الماتج أو المستهلك
يقصد بمحالت الخدمة الذاتية  :خدمة في مجاالت
خطؤ
متعددة لعدة أشخاص
يقصد بمتاجر الخدمة المحدودة  :خدمة في مجال
خطؤ
معين لشخص واحد
يقصد برفع كفاءة التوايع  :توصيل السلعة أو
صح
الخدمة للمستهلك في وقت ومكان وشكل مااسب
وبؤقل تكلفة ممكاة

وهو توفير العامل الافسي
(رضاء العميل)
ألاه يتطلب عليك مراعاة العادات
والتقاليد و ختلفات البيئات
يحكمها البيئة السياسية ,واتقتصادية,
واتجتماعية لكل دولة
مثل البقاالت
أدوات ماالية  ,مالبس  ,خضروات
وفواكه
تجد محل كبير يتاجر في صاف واحد
بالجملة ,ومحل صغير يتاجر في أكثر
من صاف بالجملة
تطوير يعاي اتشار وتوسع
يمكن أن يقومو بها
خدمة في مجال واحد لعدة أشخاص
خدمة في مجال معين لعدة أشخاص

يجب أن تجتمع العااصر األربعة
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توجد قاوات توايعية وخدمات في افس الوقت

صح
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كثير من الخدمات تباع مع السلع الملموسة

صح
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البيع الغير مباشر أفضل للمستهلك
البيع المباشر هو الطريقة الوحيدة لتوايع في
أسواق الخدمات
ن كفاءة قاوات التوايع تإدي ل رتفاع تكاليف
اتاتال.
هااك اتقاد موجه ل الوسطاء في التوايع بؤن
تكلفتهم تضاف ل سعر البيع
يمكن لغاء األاشطة أو الوظائف التوايعية ,وال
يمكن لغاء تجار الجملة أو التجائة
تواجه تجارة التجائة تحديات عديدة بسبب ظروف
المستهلك وتغيرات البيئة
يساهم التوايع المادي في خلق المافعة الامااية
والمكااية

صح
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مثل وكاالت السفر ,فهي قااة توايع
لشركات الطيران وفي افس الوقت تقدم
خدمات أخرى كحجا الفاادق
والسيارات
بعد شراء الماتج يعرض عليك خدمة
التوصيل والتركيب وصيااة مابعد البيع
ألن البيع المباشر يضيف يجار المحل
وراتب الموظفين عل قيمة السلعة

خطؤ
خطؤ

يمكااا تقليص عدد القاوات

صح
خطؤ

يمكن لغاء القاوات التوايعية وال يمكن
لغاء األاشطة

صح

التجائة مرتبطة بالمستهلك

صح

تعريفبت
أبعاد تقييم كفاءة اظم التوايع
 -1اتاتاجية
 -2الربحية
 -3الفعالية
 -4العدالة
اتاتاجية في القاوات التوايعية = كمية المخرجات = المستهلك – السلعة
الماتج – تجار الجملة – تجار التجائة
كمية المدخالت
1

2

3

متاجر السلسلة  :هي متاجر متعددة تحت ملكية واحدة.
الجمعيات التعاواية  :هي التي يملكها المستهلك الاهائي.
الخدمة  :اشاط غير ملموس.
تجننار الجملننة العنناديون  :هننم الننذين يقومننون بجميننع وظننائف تجننارة الجملننة مننن شننراء ,وبيننع ,وتفنناوض,
وتخاين ,واقل ,تمويل.
سنتراتيجية التوايننع  :تخناذ القننرار المتعلنق بتحدينند النندور النذي يقننوم بنه أعضنناء القاناة التوايعيننة وكثافننة
التوايع للوصول ل مختلف أجااء السوق.
التوايع اتاتقائي  :اتقاء عدد محدود من المواعين لديهم القدرة عل تغطية السوق كامالا.
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وظائف الوسطاء  :األاشطة التي تعمل عل تحقيق المافعة الامااية والمكااية للمستهلك وحلقة الوصل بين
الماتج والمستهلك.
اتاتاجية في المإسسات التسويقية = حجم المبيعات
حجم العمالة
التوايع المادي  :هو عبارة عن مجموعة األاشطة المتعلقة بتسهيل حركة السلع ماديا ا من أماكن اتاجها أو
ستخراجها ل أماكن ستهالكها أو ستخدامها .وهو يتضمن جميع األاشطة التسويقية المرافقة للسلعة منن
:
 -1تحويل المواد الخام ل سلع تامة الصاع -2 .الاقل  -3التخاين  -4المااولة  -5مراقبة المخاون السلعي -6
ختيار موقع المخاان  -7تجهيا الطلبيات  -8خدمة المستهلك.

الاقل  :اقل المواد خارل اطاق الماشؤة.
المااولة  :اقل المواد داخل اطاق الماشؤة.

إختر اإلجببة الصحيحة :
 /1األبعاد الرئيسية في تقييم أداء وفعالية وكفائة اظم المعايير :
أ -كمية
ب -اوعية
ل -أ  ,ب
د -ال شئ
 /2يمكن وصف القااة التوايعية عل أاها تتكون من :
أ -حجم الطلبية
ب -الوقت المكان المااسب
ل -التشكيل
د -كل ما سبق 
ه -ال شئ مما سبق
 /3طرق تقييم ربحية القااة التوايعية هي :
أ -تحليل تكلفة التوايع
ب -اموذل ستراتيجية الربح
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ل -الربح المباشر للماتج
د -أ ,ل
ه -كل ما سبق 
 /4أهداف التوايع المادي هو اقل السلع ماديا ا من مراكا اتاجها ل مراكا ستهالكها في :
أ -الوقت والمكان المااسب
ب -الكمية المااسبة
ل -أقل تكلفة ممكاة
د -أكبر درجة من الكفاءة
ه -كل ما سبق 
 /5األاشطة المساعدة للتوايع المادي هي :
أ -مااولة الماتجات
ب -التغليف
ل -تجهيا األوامر
د -تشغيل المعلومات
ه -كل ما سبق 
و -ال شئ مما سبق
 /6خصائص الخدمات :
أ -غير ملموسة
ب -ملموسة
ل -ال يمكن فصلها عن مقدمها
د -متاوعة في جودتها
ه -كل ما سبق 
 /7طرق توايع الخدمات :
أ -عن طريق البيع المباشر
ب -عن طريق الوسطاء
ل -ال شئ مما سبق
د -كل ما سبق 
 /8أشكال الدخول لألسواق الدولية :
أ -التصدير
ب -الترخيص
ل -اتستثمار المشترك
د -اتستثمار المباشر
ه -كل ما سبق 
 /9تقتصر وظائف ماشآت التجائة عل :
أ -المستهلكون
ب -الماتجون
ل -تجار الجملة
د -كل ما سبق 
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ه -ال شئ مما سبق
 /10وظائف ماشآت تجار الجملة للماتج ,تاحصر في :
أ -البيع
ب -التخاين والاقل
ل -المساعدات المالية وتقديم الخدمات
د -تحمل المخاطر ( شراء كميات كبيرة)
ه -كل ما سبق 
و -ال شئ مما سبق
 /11أاواع متاجر الجملة :
أ -عاديون
ب -متخصصون
ل -متكاملون
د -كل ما سبق 
ه -ال شئ مما سبق
 /12ن اجاح ماشآت الجملة يتحدد بااءاا عل :
أ -الفاعلية فقط
ب -الربحية فقط
ت -أ  ,ب 
ث -ال شئ مما سبق
 /13يمكن القول بؤن هذه الماشنآت تتصنف بؤاهنا ماشنؤة تجنارة جملنة لنو كاانت اسنبة الصنفقات التني أدتهنا منن
مجموع المبيعات :
أ%40 -
ب %50 -
ل%60 -
د%70 -
ه -ال شئ مما سبق
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