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 املحاضزة الثاهية

 ثصنيف محاجز الحجزئة:

بحن الشيل آلاحي ألاسس اإلاخخلفت للخصيُف لت لخصيُف مخاحز الخجشئت. ٍو  :هىان أهثر مً ظٍز

 اإلاخاحز اإلاسخللت                                    

 مخاحز السلسلت                                    

 :
ً
 إلاخاحز اإلاملىهت للمىخجا                 هوع امللكيةأوال

 اإلاخاحز اإلاملىهت للحيىمت                                    

 

 

مخاحز جخعامل في أهىاع مخعددة)هبر عدد خعىط اإلاىخجاث(. اإلاىخجاث                  مدى اجصاع: ثاهيا

 عامل فيهااإلاخ

 مخاحز جخعامل في حشىُله واسعت)هبر عدد اإلاارواث/ألاحجام/ألالىان(                               

 

 سُاراث                                                  

 أثاث ومفزوشاث                                                

 مأوىالث ومشزوباث                                                          

: هوع النشاط     
ً
ً                  ثالثا  محعاث بجًز

 مخاحز خدماث                                                                

 الخ                                                

 مخاحز في الحي الخجاري)وسغ اإلادًىت(                                             

: املوكع               
ً
ت(مزاكز الخصوق مخاحز جلع في              رابعا  )ألاسىاق الخجاٍر

 مىاكع مسخللت مخفزكت ومىدشزة                                         

 

د                                                            البًر

: الحجزئة بدون     
ً
 الخلفىن                           خامصا

 العىاف باإلاىاٌس                                    محاجز              

 ث البُع   لا              ا                                          

 

 مخاحز الزبح اإلاىخفض ومعدٌ الدوران اإلازجفع                                                               

: ا
ً
 دوران البضاعة لزبح ومعدلشادشا

 

 اإلاىخفض الدوران ومعدٌ اإلازجفع الزبح مخاحز                                                             
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  ثصنيف محاجز الحجزئة

 :الحصنيف على أشاس الزبح ومعدل الدوران

 هما هى معزوف فالزبح هى عبارة عً الفزق بحن الخيلفت وسعز البُع أو وسبت لاضافت.

 فهى عبارة عً عدد مزاث بُع مخىسغ اإلاخشون في العام.أما معدٌ الدوران 

ىضح الشيل آلاحي اإلاىاظم التي جيخج عً الجمعع بعحن العزبح ومععدٌ العدوران والتعي ًمىعً أن ًىضعح فيهعا أي  ٍو

 مخجز ججشئت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأهم العناصز التي ثحدد موكع محجز الحجزئة في أي من املناطم ما ًلي:

 ع هىع اإلاىخجاث اإلاباعت.1

 ع ألاهىاع وألاشياٌ اإلالدمت.2

 ع الخدماث اإلالدمت.3

 ع مسخىي السعز.4

 ع هىع التروٍج.5

 ع مخعلباث اإلاىكع.6

 

 

 

معدل دوران 

 مرتفع

 ربح مرتفع

معدل دوران 

 منخفض

 ربح منخفض

متاجر األغذية 

 الميسرة 
متاجر 

 المجوهرات

"منطقة  متاجر الخصم

 كوارث"
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 :ملارهة بين هوعي املحاجز الناثجة عن هذا الحلصيمفيما ًلي 

 

 مخاحز الزبح اإلازجفع ومعدٌ الدوران اإلاىخفض مخاحز الزبح اإلاىخفض ومعدٌ الدوران اإلازجفع 

 ع البضاعت جبُع هفسها أو" مباعت ملدما"

 ع خدماث كلُلت.

 ع مىاكع مخفزكت، مخباعدة عً بعضها.

 ع جىظُم بسُغ.

 وأشياٌ كلُلت.ع أهىاع هثحرة ، 

 ع أسعار أكل مً السىق.

 ع التروٍج ًزهش السعز.

 

جحخاج إلى مجهعىد »ع البضاعت ًخم بُعها داخل اإلاخجز 

 «.مبُعي

 ع خدماث مخعددة.

 ع مىاكع مخلاربت ومزهشه.

 ع جىظُم معلد.

 ع أهىاع كلُلت، أشياٌ هثحرة.

 ع أسعار أعلى مً السىق.

 .ع التروٍج ًزهش على اإلاخجز واإلاارواث

 

 

 

 الحخطيط الاشتراثيجي في ثجارة الحجزئة

بحن الشيل آلاحي عىاصز هذه لاستراجُجُت.  ٍو
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 عناصز اشتراثيجية الحجزئة

 :ثحليل املواكف

اإلاحخملت التي جىاحه مخجز الخجشئت الحالي أو اإلاحخمل. جحلُل اإلاىكف هى الخلُُم اإلاىضىعي للفزص واإلاشاول 

بحث جحلُل اإلاىكف عً ؤلاحابت على سؤالحن هما:  ٍو

 ع ما هى مىكف اإلاشزوع آلان.

 ع إلى أًً ًيبغي أن ًخجه.
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 :فلصفة املشزوع -1

 اإلاشزوع أي ما ٌعتزم اللُام به وهُف ًخعغ لخحلُله. missionفالفلسفت حعبر عً رسالت 

 
جب اع  ادة الىظز فيها وحعدًلها حتى جظل حعبر عً حغحر أهداف اإلاشزوع.ٍو

 

 بدائل امللكية وإلادارة: -2

 وهبحن فُما ًلي أهم الىلاط التي ًخضمنها ول مً البدًلحن.
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 وليل مً هذه البدائل مشاًا وعُىبه

 الصلع والخدمات: -3

ععععي الشععيل آلاحعععي مجععزد مثععاٌ علعععى بعععض أهعععىاع السععلع والخععدماث التعععي ًمىععً الخعامععل فيهعععا علععى مسعععخىي  َو

 الخجشئت.
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 ألاهداف:

مىعععععً بُعععععان الجىاهعععععب  بععععععد جحلُعععععل اإلاىاكعععععف، ًعععععخم وضعععععع ألاهعععععداف التعععععي ًأمعععععل مخجعععععز الخجشئعععععت فعععععي جحلُلهعععععا، ٍو

 اإلاخخلفت لألهداف وهذلً ما ًخعلم على الىحى الخالي:

 
 

 

 

 Target marketوهي حعبر عً اخخُار السىق اإلاستهدف 
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 الصوق اشتهداف 

 ككل )الصوق العام(
 محعددةشزائح  شزيحة واحدة

 املوكع
ب مً كاعدة سياهُت  كٍز

 واسعت

 كزب كاعدة سياهُت

 صغحرة أو هبحرة

 كزب كاعدة سياهُت

 واسعت

 مزيج الصلع

 والخدمات

حشىُلت واسعت مً 

 ألاصىاف مخىسعت

 الجىدة

حشىُلت عمُلت مً 

ألاصىاف عالُت 

الجىدة)أو مىخفضت 

 الجىدة(

 سلع/خدماث

مخمحزة جخالءم مع 

حت  حاحاث ول شٍز

 املجهودات

 الترويجية
د اإلاباشز لاعالن الجماهحري   البًر

وسائل ورسائل مخخلفت 

 ليل شٍزحت

 مزجفعت أو مىخفضت أسعار شعبُت ألاشعار

عالُت أو مخىسعت أو 

مىخفضت بىاء على 

حت السىق   شٍز

 ثزكيز الاشتراثيجية

 استراجُجُت واحدة

مجمثل   مىخصف العٍز

 حستهدف اللعاع الىبحر

 اإلاخجاوس

 مً اإلاستهلىحن

استراجُجُت واحدة 

محددة مىحهت إلى 

مجمىعت محدودة مً 

 اإلاستهلىحن

استراجُجُت محدودة 

مخعددة ٌستهدف ول 

منها مجمىعت مخخلفت 

 مً اإلاستهلىحن
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 الاشتراثيجية العامة:

مىً بُان الجىاهب)العىاصز( التي جضمها   لاستراجُجُت العامت على الىحى الخالي:ٍو

 
 


