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"لىمجمع صيد"اإلطار التنظيمي إلدارة التسويق وتحليله على مستوى : المبحث الرابع

التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لالمطلب األو

:التطور التنظيمي إلدارة التسويق-1

:بدأت جميع المؤسسات بممارسة ثالث وظائف بسيطة هي: إدارة المبيعات البسيطة -أ

.لوكانت تختص بإدارة وتنمية رأس الما: الوظيفة المالية

.وكانت تختص بإنتاج السلعة أو الخدمة: لالتشغي

.وتختص ببيع ما تم إنتاجه: البيع

انه باتساع المؤسسة وتعدد نشاطها اِتضح أن هناك  : إدارة المبيعات مع وجود وظائف مساعدة -ب

حاجة لبحوث التسويق واإلعالن وتقديم خدمات للمستهلكين على أساس أكثر تنظيماً وبالتالي لجأت  

عن إدارة المبيعات وذلك في صورة  ل تحت إشراف المسؤول المؤسسات إلى متخصصين يقومون بالعم

.وظائف مساعدة لمدير المبيعات 
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:التطور التنظيمي إلدارة التسويق-1

:باستمرار نمو المؤسسات زادت أهمية الوظائف التسويقية خاصة: إدارة المبيعات المنفصلة-ج

.بحوث التسويق

.تنمية المنتجات الجديدة

.خدمات المستهلك

.الوظائف البيعية

في حالة وجود نائب رئيس للمبيعات تنشأ إدارة مستقلة ألداء الوظائف السليمة تحت إشراف  

.نائب الرئيس للمبيعات

ل التنظيم يتم تعيين نائب الرئيس التسويق يهتم بكل من أشكال وفي هذا الشك: إدارة التسويق الحديثة-د

ويتولى التنسيق بين الوظائف  ، الخاصة بهذا النشاط من بيع وترويج وبحوث تسويق وغيرهال األعما

.التسويقية المختلفة

إن وجود قسم أو إدارة حديثة للتسويق ال يعني بالضرورة أن  : المؤسسة الموجهة بالتسويق-ـه

.ذلك أن األمر يتعلق بنظرة المسؤولين إلى التسويق، المؤسسة موجهة بالتسويق
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:التنظيم الداخلي إلدارة التسويق-2

:وهناك عدد من الطرق التي يمكن االختيار لتنظيم إدارة التسويق داخلياً وهي

يعتبر هذا النوع من التنظيم من األقدم واألكثر انتشار ويتم تقسيم إدارة التسويق : التنظيم الوظيفي -أ

إلى عدد من األقسام حسب الوظائف التي تؤديها  
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:التنظيم الداخلي إلدارة التسويق-2

هذا النوع من التنظيم في حالة قيام المؤسسة بإنتاج عدة  ل يستعم(: حسب المنتج )التنظيم السلعي -ب

يعتبر مكمالً ل الوظيفي بللتنظيم بديالًوهذا األسلوب ال يعتبر (. ماركات ) منتجات أو عالمات مختلفة 

:رقم التاليل كما يوضحه الشك، له



6

:يليكماالمنتجرئيستفاعالتلنايوضح(27)رقملالشك

وبالتاليلالمسؤوطرفمنالمنتجمستوىعلىالتخصصيحققأنهفيالتنظيممنالنوعهذامزاياتكمن

.التسويقيةوالبرامجالخططوضعفيالمرونة،لشرائهالزبائنإقناعإمكانية
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:التنظيم الداخلي إلدارة التسويق-2

ل يستخدم هذا النوع من التنظيم في حالة قيام المؤسسة بالتعام(: حسب المناطق)التنظيم الجغرافي -ج

وطبقاً لهذا األساس يأخذ التنظيم الداخلي لوظيفة  ، أو البيع في أكثر من منطقة وانتشار هذه المناطق

:اآلتي(28)رقم ل التسويق الشك
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:التنظيم الداخلي إلدارة التسويق-2

من التنظيم عندما ل تلجأ المؤسسات إلى هذا الشك(: العمالء أو المستهلكين )التنظيم حسب األسواق -د 

الخ فيعتبر ...تستهدف أسواقاً متكونة من فئات مختلفة من المشترين كاألشخاص والهيئات والمنظمات 

هذا األساس أكثر مالئمة في حالة وجود مستهلكين وعمالء المؤسسة في مجموعات متباينة من حيث 

.اهتماماتهم بالسلعة، الهدف من الشراء، العادات الشرائية
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:التنظيم الداخلي إلدارة التسويق-2

من التنظيم عندما ل تلجأ المؤسسات إلى هذا الشك(: العمالء أو المستهلكين )التنظيم حسب األسواق -د 

الخ فيعتبر ...تستهدف أسواقاً متكونة من فئات مختلفة من المشترين كاألشخاص والهيئات والمنظمات 

هذا األساس أكثر مالئمة في حالة وجود مستهلكين وعمالء المؤسسة في مجموعات متباينة من حيث 

.اهتماماتهم بالسلعة، الهدف من الشراء، العادات الشرائية
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:التنظيم الداخلي إلدارة التسويق-2

إن المؤسسة التي تسوق عدة منتجات  " (: سوق/منتج" حسب المصفوفة ) التنظيم المركب –ه 

التنظيم حسب المنتج مما يتطلب رئيس المبيعات  ل شكل وتستهدف أسواق مختلفة يمكن لها أن تستعم

كما تستطيع المؤسسة أن تلجأ إلى التنظيم حسب األسواق وفي هذه الحالة  ، معرفة حاجات السوق

.يستلزم من رئيس السوق معرفة بخصائص وسمات المنتج 
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:المتطلبات التنظيمية لتطبيق المفهوم الحديث للتسويق-3

يلتقليدالمؤسّسة م امفهو( 30:)قم رلشكل ا
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:المتطلبات التنظيمية لتطبيق المفهوم الحديث للتسويق-3

إدارة التسويق الفعالم مفهو( 31:)قم رلشكل ا
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التسويقاإلطار التنظيمي إلدارة : لاألوالمطلب 

:المتطلبات التنظيمية لتطبيق المفهوم الحديث للتسويق-3

:قم رلشكل ا
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لىصيدالتسويق على مستوى مجمع إدارة : المطلب الثاني 

:دراسة السوقإدارة -1

:المبيعاتل هيك

والقيام بالمقارنة بالنسبة  ، بالنسبة للفرع وللمجمعل من رقم األعما80%المنتجات التي تحقق تحديد 

.للشهر السابق

:اإلنتاجل هيك

ل هيكللمنتج الشهري والمقارنة للمنتجات المدعمة ل في المتابعة والتحليل مهمة هذا الهيكل تتمث

:المخزونات

، مخزونات التامة الصنع أسبوعياًل مجمل بالمتابعة والتحليل يكلف هذا الهيك

:تشكيلة المنتجاتل هيك

و رقم ، تشكيلة المنتجات بإقامة ترتيب للمنتجات حسب فائدتها العالجية وشكلها الجالينوسيل يسمح هيك

هذا اإلجراء يسمح بالتعرف ، والقيام بالمقارنة مع المنتجات األخرى من نفس العائلة العالجية، أعمالها

واقتراح استبدالها بمنتجات جديدة ذات فائدة عالجية  ل، على المنتجات المتواجدة في مرحلة الزوا

.أكبرل وذات رقم أعما، واضحة
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لىصيدالتسويق على مستوى مجمع إدارة : المطلب الثاني 

:دراسة السوقإدارة -1

:اليقظة التنافسيةل هيك

دراسة السوق يتعلّق بتشكيلة منتجات واسعة االختيارات على أساس إدارة إن الهدف المحدد من طرف 

:المعايير التالية

.الفرعل من رقم أعما80%المنتجات التي تحقق 

.منتجات جديدة موضوعة حديثاً في السوق

.منتجات في مرحلة التطور

.العائلة العالجية
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لىصيدالتسويق على مستوى مجمع إدارة : المطلب الثاني 

:الترويج الطبيإدارة -2

:مسيرة من طرف منسق مكلف بالمهام اآلتيةاإلدارة و هذه 

oتنسيق نشاط الترويج الطبي.

oإعداد إستراتيجية المجمع فيما يخص اإلعالم الطبي.
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لىصيدالتسويق على مستوى مجمع إدارة : المطلب الثاني 

:الطبيةاإلدارة -3

تحتوي على يد عاملة مقدرة من سبعة إطاراً متكونين من أطباء ورئيس تشكيلة ومكلفين  اإلدارة هذه 

:المهام التاليةاإلدارة هذه ل بالدراسات وأوكلت لعما

.إعداد سندات وركائز تنمويةل المعطيات من أجل إلتقاط ك

(Sponsoring.)إعداد برنامج للمجمع موجه للمموليين 

.إعداد برنامج لتكوين المندوبين الطبيين

.المساهمة في تقويم إستراتيجية المجمع فيما يخص المنتجات الجديدة

.تطوير وتسيير الوثائق الضرورية لليقظة العلمية الحديثة

المعارض  )مراقبة المنافسة عن قرب عن طريق الحضور القوي في المحاضرات العلمية 

...(.والمؤتمرات والملتقيات الطبية
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لىصيدالتسويق على مستوى مجمع إدارة : المطلب الثاني 

:الطبيةاإلدارة -3

:تكوين المندوبين الطبيين-أ

:تسيير التظاهرات الطبية-ب

لترويج  ل وتبقى أيضاً المكان األفض، اللتقاء الهيئات الطبيةل تعتبر التظاهرات الطبية المكان المفض

.وقد أقيمت أكثر من خمسين تظاهرة على مستوى الوطني. المنتجات وعالمة المؤسسة

:اليقظة العلمية-ج

.مراقبة المنتجات الجديدة:  * فيل تتمث

.القيام باالكتشافات العلمية

.سحب المنتجات من السوق

:الدعامة الترويجية-د

في لصق الشعارات اإلعالنية وكتابة مقاالت في  ل و يتمث، القيام بإعداد اللوائح االشهارية للمنتجات

.بطاقات مطوية إلى األطباءل المجالت وإرسا
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لىصيدالتسويق على مستوى مجمع إدارة : المطلب الثاني 

:خلية الموارد البشرية-4

فتتولى هذه الخلية  ، وإعداد برنامج التكوين حسب االحتياجات، تهتم خاصة بمتابعة الموارد البشرية

:إعداد المخططات التالية

o ؛ مخطط التكوينo

ميزانية التكوين

.لميزانية العم



20

مستوياتهمفهوم المنتج وتعريفه ومختلف : لالمبحث األو

وتعريفهمفهوم المنتج : لالمطلب األو

مختلف مستويات المنتج: المطلب الثاني
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حياتهاتصنيف المنتجات وأطوار دورة : المبحث الثاني

تصنيف المنتجات: لالمطلب األو

.

:تصنيف المنتج حسب دورة حياته-1

:المنتجات ذات االستهالك الواسع-2
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دورة حياة المنتجل مختلف مراح: المطلب الثاني



(العناصر األربع  ) المزيج التسويقى  



تطوير و تخطيط المنتج

ةمفهوم السلع

السلعة هي مجموعة من المنافع الملموسة يتم
تجميعها في صورة متعارف عليها  

.إلشباع احتياجات المستهلك
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حياتهاتصنيف المنتجات وأطوار دورة : المبحث الثاني

تصنيف المنتجات: لالمطلب األو

.

:تصنيف المنتج حسب دورة حياته-1

:المنتجات ذات االستهالك الواسع-2
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دورة حياة المنتجل مختلف مراح: المطلب الثاني



أسباب عدم وضع عالمة تجارية 

ليات التالية  كثير من الشركات غير ق ادرة على تقدير المسئو 
:

تعزيز اسم العالمة التجارية  

المحافظة على الجودة الثابتة للمخرجات  



اختيار اسم عالمة تجارية جيد

يدخصائص اسم عالمة تجارية ج

يمكن تسجيله

يكون مميزا  سهولة النطق

يكون ق ابل للتكيف ا

اقتراح خصائص
المنتج

العالمة
التجارية
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جوانب إستراتيجية المنتج الصيدالني والقرارات المرتبطة بإستراتيجياته: المبحث الثالث

القرارات المرتبطة بإستراتجية المنتج: المطلب الثاني

تغليف المنتجات: ثانيا



التغليف

اسباب التغليف

أغراض األمن
والمنفعة

جزء من برنامج
التسويق

زيادة حجم
األرباح والمبيعات



اهمية التغليف

زيادة المالئمة للمستهلكين ونطاق البيع للتسويقيين



استراتيجيات التغليف

سياسات التغليف

تغيير تغليف
المنتج

خط تغليف
المنتج

اعادة استخدام
التغليف

تعدد التغليف



انتقادات التغليف  

:انتق ادات التغليف هى  
يستنزف الموارد الطبيعية  

باهظ الثمن
مخاطر صحية  تتم نتيجة تغليف البالستيك

انها خادعة


