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 لكترونياإل وزيعالت

لكتروني: اإل التوزيع مفهوم -   

يتضمن التوزيع كافه االنشطة والعمليات املتعلقة بتوفير وإيصال السلع والخدمات بشكل سليم للمستهلك في الزمان  ■

لتلبية حاجاته وإشباع رغباته املختلفة عبر قنوات عدة كتجار الجملة والتجزئة والسماسرة   ،واملكان املناسبين

                                                                                                                                                              والوكالء. 

تختلف أنشطة التوزيع في البيئة االلكترونية عنها في البيئة التقليدية خاصة مع إمكانية أن يكون املنتج هو نفسه  ■

ن لهذا الغرض، األمر الذي يقود لتغيير الكثير م اونية )موقع الكتروني( يمكن أن يؤسسهالبائع مباشرة عبر منصة الكتر

                                                                                                املفاهيم واألفكار حول التوزيع وقنواته.

سواء الكبيرة منها أم الصغيرة عبر  (E-Stores) التوزيع االلكتروني يتعلق باآلليات التي تتبناها املتاجر االلكترونية ■

                      فإذا كانت املنتجات: ،قنوات التوزيع املتاحة أو التي تتعاقد معها تلك املتاجر و التأكد من عملية التسليم

 

 هعملي تحكم التي هي ةالتقليدي ةالتجاري بالعمليات عليها املتعارف والتسليم التوزيع عمليات فإن ملموسة: منتجات -1

 ةعملي تمامإ نع باشر امل و أ السريع اإلعالمك ةالشبك توفرها التي امليزات بعض لها امضاف ،التوزيع

                                                          .                                                                                                                            التسليم

 تتم التسليم عمليات نإف ،الكترونية خدماتأو  محضة ةمعرفي منتجات كانت سواء ملموسة: غير  منتجات -2

 ملفات و أ البرامج كبيع ،االلكتروني البريد و أ التحميل عمليات و أ مثال  السر  كلمات استخدامب ةالشبك عبر  االكتروني

.                                                                                                       والفيديو واملوسيقى واملعلومات البيانات  

 مقعد حجز مثل  محضة ةالكتروني ةبطريق يتم حدهماأ قسمين لىإ تنقسم التوزيع ةعمليفإن  مختلطة: خدمات -3

 بدء عند املقعد استخدامب ةالتقليدي بالطريقة يتم خر اآل  والجزء لقاء ذلك، كترونياللا دفعوال ةطائر  في

                                                     ة.                                                                                                                           الرحل
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اإللكتروني:   الوكيل  - 

 الرد و أ ما ملعب للبدء أعدت ةالكتروني ةوسيل ةيأ و أ الكتروني برنامج" نهبأ لكترونياإل الوكيل مريكياأل  القانون  عرف

 .                                                                                                                            "طبيعي شخص ىإل رجوعال دون  جزئية و أ ةكلي ةبصف معين داءالقيام بأ و أ ةالكتروني تسجيالت ىعل

  

   لكتروني:اإل الوكيل بواسطة التعاقد أشكال -

هي:  أشكال رئيسة ثالثة يأخذ اإللكتروني الوكيل طريق عن التعاقدإن    

بالعكس:  و  ليآ حاسب لىإ طبيعي إنسان من  1-  

، طبيعي صشخ وبين (العامة االعتبارية الشخصيات ألحد القانوني املمثل كونه) الكتروني وسيط بين التعاقد يتم هنا

 نإف خرى األ ما في الجهة بين ،ول كطرف أ االلكتروني التعاقد ةعملي خطوات جميع فإن اإلنسان يتخذ الحال هذه في و 

 يكون  نأ إلتمامه يجب التعاقد شكالأ من شكلال هذا .مسبقا مبرمج ليآ حاسب جهاز  جانب من تتخذ القرارات

 أو الصفقة العقد برامإ سيتولى الذي هو  االلكتروني الوكيل نأب علم على طبيعيال الشخص

                                                 .                                                                                                                            معه

   خر:آ إلى ليآ حاسب من -2

 ولكن ،البشري  العنصر  تدخل دون  ليآ حاسب بواسطة بالكامل وينفذ يبرم االلكتروني العقد نإف الحال هذه في

              .                            املتعاقدة االطراف بين مسبقا عليها تفقي ةتجاري عالمات حول  تحدث ةالتجاري ةالصفق

: اإللكترونية املعرفة وسيط  3-  

 ناتج عن الرئيس ي و أ الوحيد يراداتهاإ مصدر  يكون  (... الخ  عمل فريق و أ استشاري  مكتب و أ ةمنظم) عمالأ أةمنش وهو 

 في يتمثل ثالث طرف طريق عن ستخدامهابهم، ال  ةخاص تفصيلية سجالت وتطوير  الءالعم نع علوماتم تجميع

                                                         .                                                                                                            البائعين
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   :ةاملعرف وسطاء أنواع ووظائف

هما:  وسطاء املعرفة من نوعين تمييز  يمكن   

-1  بالبائع:  املوجهون  ةاملعرف وسطاء  

: هماو  االلكتروني السوق  في عمالهمأ يمارسون  الذين سطاءو ال هؤالء من ساسيانأ نوعان هناك   

 الى الوصول  في ينناملعل ةساعدمل ةالشبك مواقع مستخدمي عن معلومات وسطاء يجمعون  هم الجمهور: سماسرة -

 سماسرة نهممو  التقليدي عاملنا في يتواجدون  هؤالء الجمهور سماسرة  ة.االعالني الحمالت عبر  هدافهاستو  املالئم الجمهور 

 لجمهور ا اختيار  في ينناملعل مساعده على قدرتهم في تكمن السماسرة هؤالء ةقيمو  ،واملجالت الصحف في املعلومات

  .                                                                             استهدافه يجب الذي فضلاأل 

الخاصة  اناتالبيو تفضيالتهم  ثم ترجمة  سجالتهمطبقا ل املرتقبين العمالء هؤالء بتجميع يقوم مسهلوا املبيعات: -

 هذه شباعإ على القادرين البائعين وبص عمالءال يجري توجيه ة، ومن ثمحددم حاجات لىإ بهم

                                                                                     .                                                                                    الحاجات

بالعميل:  املوجهون  ةاملعرف وسطاء  2-  

ة:التالي باملهام هؤالء يقوم  

 هؤالء عن لديهم املتوفرة السجالت الى باالستناد ةممكن منفعة قص ىأ على الحصول  في العمالء ةمساعد -

                                                           .                                                                                                                            العمالء

.العمالء عن معلومات على بالحصول  الراغبين البائعين مع تجرى  التي املفاوضات في العمالء مصالح تمثيل  - 

. العمالءمع مصلحة  متوافقة تكون  بحيث البائعين من ةالوارد ةالتجاري الرسائل ةتصفي  - 
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لكتروني:اإل املتجر   - 

الكتروني:  متجر  إنشاء -   

 التعاون  يتطلب مر األ  وهذاة، الشبك على يوميا ساعة 24 ةملد التواجد يتطلب االنترنت على الكتروني متجر  نشاءإن إ

 صةمتخص ةعاملي منظمات هناك فنية، و  احتياجات من يلزمها ما وكل املواقع خدمات تقديم في متخصصة نظماتم مع

 املنظمات ذهوه ة،الساع مدار  على ةالشبك على الكتروني متجر  نشاءإ في يرغب ملن توفرها ةعاملي ومقاييس معايير  تعتمد

                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            الطلب حسب ةكبير  تخزين ةسع له وتوفر  االستمرارية االلكتروني تجر للم تضمن املتخصصة

اإللكترونية:  املتاجر  تقسيمات -  

  االلكترونية من أهمها:  للمتاجر  تقسيمات عده هناك 

املتقدمة:   االلكترونية واملتاجر  البسيطة االلكترونية املتاجر  -1   

 املنتج على يحصل املتسوق  تجعل ةبصور  ةمصمم مواقع هي :(Simple E-Stores)البسيطة  االلكترونية املتاجر - 

 بالصور  وتزوده املنتج عن تفصيلية معلومات ق للمتسو  تقدم اجر املت وهذه ة،طريق من بأكثر  و  ةبسهول يرغبه الذي

 إظهار و  والشحن الدفع ساليبأ بخصوص خيارات عده املشتري  عطاءإ مع ةمباشر  ئهشرا ةفرص له تتيح و  واإليضاحات

  ار. خي لكل الكلية التكاليف

 البسيطة املتاجر  تقدمها التي املنتجات جميع تقدم متاجر  هي :(Advanced E-Stores) ةاملتقدم االلكترونية املتاجر  -

 لزبائنا تذكر  املتاجر  وهذه ،بها يهتمون  التي الجديدة السلع عن بمعلومات نياملشتري تزويد خدمات لىإ ةباإلضاف

 املناسبة لها.  الهدايا عليهم وتقترح واألعياد باملناسبات
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                       الكبيرة:                               االلكترونية واملتاجر  الصغيرة االلكترونية املتاجر  -2

 ال  حوالاأل  فضلأ في) املنتجات من قليل بعدد تتعامل متاجر  هي :(Small E-Stores) الصغيرة االلكترونية املتاجر  -

 هذه لربط ةحاج هناك وليس ة،صغير  ةملنظم و أ واحد لفرد مملوكا الغالب في يكون  الصغير  واملتجر  (نتجام 50 تتجاوز 

  ة. عقدم بيانات بقواعد املتاجر 

 ظمبن طتبوتر  ،املنتجات من كبير  بعدد تتعامل ةالكتروني متاجر  هي :(Large E-Stores) الكبيرة االلكترونية املتاجر  -

 ر. اجاملت لهذه االلكترونية االعمال حجمو  الطلبات من الكبير  الحجم تغطيو  تستوعب حتى ةمعقد بيانات قواعد

 -  : اإللكترونية األسواق

 اصاالشخ هم يمثلون و  ،االلكترونية السوق  عناصر  همأ الين أون  املتواجدين هاستخدميبم نترنتإل ا ةشبك مثلت

هو انتفاء  ةالتقليدي السوق  للسوق االلكترونية عن الرئيس ي االختالفإن  بيعا و شراءا. بالتعاقد االلكتروني الراغبين

 في تتبع كانت التي ةالتوزيعي لياتاآل نإف ثم ومن ،االفتراض ي بالتواجد واستبداله جغرافياملادي أو ال صفة التواجد

 وطالت سوق ال في املفاهيم من الكثير  تغيرت هنا ومن ة،االلكتروني السوق  في ةصالح جميعها تعد لم ةالتقليدي السوق 

  .      املستهلكينو  التوزيع قنوات فقط وليس نظماتامل وطبيعة شكل حتى

 واألموال. واملعلومات والخدمات السلع تبادل أجل من والعالقات واملعامالت التعامالت مجموعة هو  السوق  -

 في اركينملشفا ة،تجاري تعامالت على يحتوي  يشبك فضاء و ه ةالتجار  مركز  نإف كترونيةلاال السوق  عن تحدثن وعندما

 كما بعضهم يعرفون  ما انادر  بل مختلفة ماكنأ في فقط واليس وسماسرة نيمشتريو  ةباع من االلكترونية سواقاأل 

 .                                                   االلكترونية السوق  عبر  بينهم التواصل طرق  تختلف

التوزيع:  منفذ منها يتكون  التي الرئيسية العناصر   - 

 لةالجم تجار  يقوم حيث الوكالء، و  والسماسرة التجزئة وتجار  الجملة تشمل وسطاء املنفذ تجار  وسطاء املنفذ: -1

ة وبيعها الجمل تاجر  من املنتجات بشراء التجزئة تجار  يقومو  التجزئة. لتجار  بيعها و إعادة املصنع من املنتجات بشراء

 فعادة ءالوكال أما منهما. طرف أي يمثلوا أن دون  والبائع املشتري  بين املعامالت بتسهيل السماسرة يقوم كما للزبون.
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 ال  ولكن ئعوالبا املشتري  بين حيث يسهلون املعامالت لهم، يوظفهم ويدفع من على اعتمادا املشتري  أو  البائع يمثلون 

 على ةعتمدم الكاملب هاتوزيع قناة تكون  قدف برمجياتال مثل ةالرقمي املنتجات لبعض بالنسبة .بضاعة يأ يمتلكون 

 هحاسوب هاز جعلى  االنترنت على له بتسليمه املزود يقوم مثال  االنترنت على برنامج املستهلك شراء عندف ،نترنتاإل 

                                                                                                                           .ة.                                                                    مباشر 

 يكون  ال  ر قصاأل التوزيع منفذ .والزبون  املزود بين الوسطاء عدد إلى التوزيع منفذ طول  يشير  التوزيع: منفذ طول  -2

 كثر أ و أ واحد سيطو  في تشترك التوزيع فذمنا معظم .الزبون  مع ةمباشر  ةالصفق بعقد املصنع يقوم حيث وسطاء له

. كلما نومستهلكي ةتجزئ وتجار  ةجمل وتجار  نيمصنعو  زودينم على املباشر  غير  املنفذ ويشمل ،مباشر غير  منفذ يدعى

                                                                                                  كلما أدى ذلك إلى تقليل التكاليف، وهذا ما تسعى إليه املنظمات العاملة على اإلنترنت.                                             وعدد الوسطاء دور  قل

: هي ةساسيأ وظائف ثالث في التوزيع منفذ وظائف تتمثل التوزيع: منفذ وظائف -3   

وظائف معامالتية: -  

 يضاأ وتشمل ،باملنتج يةتعريف تسويقية اتصال استراتيجيات استخدامو  باملشتري  االتصال لىإ الوظائف تلك تشير 

 .                              املعامالت ةمعالجو  سعار األ  حول  والتفاوض املشتري  الحتياجات املنتج مالئمة

لوجستية: وظائف -   

 يتم لغالبا وفي ،املنتج تجميع  وظيفة لىإ ةباإلضاف والتخزين النقل مثل ةطبيعي توزيع عمالأ الوظائف هذه تشمل

 ة.                   اللوجستي باألعمال للقيام اثالث اطرف يمثلون  ينلوجستي خصائيينأ مع التعاقد

تسهيلية:  وظائف -  

م ينتج عنها من قرارات تخد، وما والتمويل السوق  وثبح فريق عضاءأ يد على تمت التي التسهيلية الوظائف وتشمل

 التوزيع على أحسن وجه. وتسهل عملية 
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االلكترونية:  السوق  في للمنتجات االلكتروني التوزيع لياتآ  - 

 سلوبأ يختلف ناوه املباع املنتج توزيع هي ةالتالي ةالخطو  تكون  االنترنت عبر  والشراء البيع ةعملي تجري  نأ بعد

                                                                                                                                                                             :     :االلكتروني للمنتجات ضمن السوق اإللكترونية التوزيع لياتآ أهم يلي وفيما ،املنتج طبيعة باختالف وزيعالت

 عتماداال  عبر  فيكون  توزيعها ماأ االنترنت على السلع وبيع ترويج ةعملي تجري  : (Goods Distribution) السلع توزيع -1

 ةعملي و  افتراضيا تكون  والبيع الترويج ةعملي نأ بمعنى يالواقع امليدان في ةاملوجود ةالداعم ةاللوجستي نظمال على

  ا. واقعي تجري  التوزيع

 مكانيةإل  ةفرص هناك نإف الخدمات بها تتصف التي الطبيعة بسبب :((Services Distribution الخدمات توزيع -2

  : منها كثيرة ساليببأ املباعة الخدمات توزيع يجري  وهنا ،تكامال كثر أ ةالكتروني ةتجار  تحقيق

 طريق عن املطلوبة ةالخدم لىإ الدخول  عبر  :(By Website) البائعة املنظمة موقع عبر  الخدمات تسليم و أ توزيع -أ

 الشيك ثلم االلكتروني الدفع ساليبأ حدأ عبر  املطلوب الثمن يدفع نأ بعد االلكتروني املشتري  عليها يحصل سر  ةكلم

  . واألفالم الوثائق بعض ةمشاهد الخدمات هذه ةمثلأ ومن ،االئتمان بطاقات و أ االلكتروني

 الثمن ةنظمامل تحصل نأ بعد ذلك يكون  :(Download)التحميل  باستخدام أسلوب الخدمات أو تسليم توزيع -ب

 و  واألفالم فاتواملل البرامج بيع في كثيرا يعتمد النوع من التوزيع وهذا ،لديها املعتمد التحصيل سلوبأل  تبعا املطلوب

  . الصور 

 على ةلكترونيبصورة ا منه جزء يجري  الذي التوزيع هو  :((Hybrid Distribution الهجين أو  املختلط التوزيع -ج

 اكهن نإف فندق في الحجز  ةخدم يشتري  نأ سائح رادأ ذاإ مثال  ،الواقعي العالم في يكون  منه خر اآل  والجزء االنترنت

 الواقع.  رضأ على كون ت ز الحج ةلخدم التسليم ةعملي ولكن االنترنت على ةالخدم هذه بيع توفر  مواقع

 يعالتوز  عمليات في ةفاعلة بصور  االلكتروني البريد استخداميجري  :(E-Mail)االلكتروني  البريد باستخدام التوزيع -د

 االلكتروني لبريدا يضاأ ويستخدم ،االلكتروني البريد عبر  تسليمها يجري  االنترنت على تباع التي الخدمات من الكثير  نأ ذإ

 رسالإ يجري  ذلكوك ،تلبيتها على العمل طور  في ةاملنظم نأ و أ طلباتهم وصول  تؤكد الزبائن لىإ شعاراتإ رسالإ في

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 بريدال عبر  اشعار إ ةاملنظم لقىتت خرى أ جهة من .ليهمإ طريقها في طلبياتهم بأن تعلمهم الشحن عند لهم شعاراتإ

 هذا، و ال مأ املحدد املوعد في تم االستالم وهل الطلبيات استالمهم عند فيه يعلمونها الزبائن هؤالء من االلكتروني

 .  التسليم نظم وتطوير  ةتنمي فيو ة في املنظمةالشامل ةالجود ةدار إ نظام تطوير  في يساعد
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