التوزٌع
تعرٌف التوزٌع :
هو أحد عناصر المزٌج التسوٌقً ٌتضمن الوسطاء ( رجال
البٌع الشخصً  -تجار التجزئة والمفرق – الموردون – الوكٌل
المعتمد ).

تعرٌف قنوات التوزٌع :
هو تحدٌد أو اختٌار أفضل طرق تأمٌن وصول السلعة أو
الخدمة من المورد إلى المستهلك .

س -ما هً أفضل وسٌلة للتوزٌع ؟
اعتقد أن كل الطرق تؤدي إلى تحقٌق الربح سواء كانت رجال
البٌع الشخصً أو مورد أو وكٌل معتمد أو تاجر جملة أو
مفرق.

أهمٌة سٌاسة التوزٌع :
* تعد قنوات التوزٌع وسٌطا ً التمام عملٌة التبادل بٌن البائع
والمشتري .
* توفٌر المنفعة للمستهلك .
* زٌادة قٌمة ماٌتم توزٌعه من المنتجات فً األسواق .

* تقدٌم الخدمات مثل  :تجمٌع األصناف المتنوعة .

وظائف قنوات التوزٌع ( الوسطاء ) :
* المعلومات ٌ :تم جمع المعلومات عن طرٌق البحوث
التسوٌقٌة .

* التروٌج من خالل الوسطاء.
* التفاوض ٌ :قصد به القدرة على اقناع المستهلك بأهمٌة
اقتناء هذه السلعة .

* العرض والطلب .
* التموٌل  :من خالل تموٌل الوسطاء بإمكانٌات مادٌة .

* تحمل المخاطر تقع على عاتق الشركة األم .
أنواع التوزٌع :
* التوزٌع المباشر :
هو أحد عناصر التوزٌع (المزٌج التسوٌقً ) أي التوزٌع من
المنتج إلى المستهلك دون وسٌط (تجار البٌع المفرق والجملة –
رجال البٌع الشخصً – الموردون )

* التوزٌع غٌر المباشر :
هو أحد عناصر التوزٌع ( المزٌج التسوٌقً )وٌتم التوزٌع من
خالل وسطاء ( تجار البٌع المفرق والجملة – رجال البٌع
الشخصً – الموردون ).

س -أٌهما أفضل التوزٌع المباشر أم الغٌر مباشر ؟
التوزٌع المباشر أفضل برأًٌ ألنه ٌستطٌع الحصول على الربح
والمعلومات واألفكار بسرعة كبٌرة وبزمن أقل وتكلفة أقل بٌنما
التوزٌع الغٌر مباشر ٌحتاج إلى تكالٌف أعلى وزمن أطول
وسرعة أقل .

مؤسسات التوزٌع :
* تجار الجملة ٌ :عتبر تجار الجملة من الوسطاء بٌن المنتجٌن
والمستهلكٌن وٌقدم تجار الجملة مجموعة من الخدمات المتعلقة
بالعمل االقتصادي مثل  :البضاعة وتخزٌنها وتروٌجها
وتوزٌعها  ,وٌقسم تجار الجملة إلى ثالثة أنواع هً :
* تجار الجملة العامة  :وهم مجموعة أفراد الذٌن ٌقدمون
الخدمات التجارٌة بشكل كامل ( التروٌج – التوزٌع – التسعٌر-
التغلٌف – الضمان واألمان – التبٌٌن ) وهم الذٌن ٌسهلون
عملٌة البٌع .
* تجار الشاحنات

* تجار الخدمات
* الوكالء ( السماسرة )  :وهم مجموعة من األفراد الذٌن
ٌستفٌدون من البائع والمشتري فً آن واحد .
* الوكاالت  :هو عالمة تجارٌة مسجلة فً السجل التجاري أو
الزراعً أو الصناعً .
* تجار البٌع بالبرٌد  :هم تجار الشحن ما بٌن المنتج
والمستهلك.

