
 

 

1 

 

  التجارية والتسويقوظيفة ال :الرابعالدرس 
 

وفعاليتها. فهو نظام  استمرارهاتحتاج كل المؤسسات إلى نظام المعلومات التسويقي ألنه ضروري لضمان 
يهتم بالعمليات اليومية التي تقوم بها المؤسسة في مجال المعامالت ومراقبتها وبالتخطيط للمستقبل 

 مون بوظيفة التسويق مثل:لإلجابة على أهم تساؤالت القائ
 عليها؟هل هناك ضرورة لتغيير المنتوجات الحالية أو إحداث تغييرات بسيطة  -
 جديدة؟هل من الضروري إضافة منتوجات  -
 المنافسين؟هل يتم تحديد السعر من خالل أسعار  -
 ...؟هل علينا تغيير كشف األسعار المعتمد، حسب الزبائن، مناطق البيع، الكمية المشترات  -
 اإلشهار؟ا حجم األموال التي يجب تخصيصها لعملية م -
 اإلشهار؟بأي طريقة تتم عملية  -
 المستهدف؟هو السوق  ما -
 الزبون؟كيف يتم توزيع المنتوج إلى  -
 للزبون؟ماهي الرغبات الجديدة  -
 .خالمنتوجات؟ الالطلب على  اتجاههو  ما -

عليها من المصادر الداخلية            على هذه التساؤالت يحتاج المسير إلى معلومات، يحصلولإلجابة 
وتبرز أهمية هذا  يمكن فعل ذلك إاّل من خالل وجود نظام للمعلومات التسويقي. والخارجية الكثيرة. وال

  1في:النظام باإلضافة إلى ما سبق ذكره 
القرارات، خاصة بعدما أصبحت دورة حياة المنتوجات قصيرة جدا،  اتخاذالحاجة إلى السرعة في  -

 صل في بعض األحيان لستة أشهر؛ت
 رقعته بعدما توسعت األسواق وأصبحت عالمية؛ واتساعتعقد النشاط التسويقي  -
لتغيير رغباته  اتجاههزيادة تطلعات المستهلك في الحصول على منتوجات جديدة ومتنوعة مع  -

 ومزاجه بسرعة؛
 في استخدام الموارد المتاحة؛ نقص الطاقة والمواد األولية، وهذا يتطلب درجة كبيرة من العقالنية -
المعلومات وذلك لتعدد المصادر وسهولة الوصول إليها، وهذا يتطلب تحديد المطلوب  انفجار -

 ((.13 .2منها وإدارتها. ويمكن تصور مخطط توضيحي لنظام المعلومات التسويقي )الشكل )
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 .التسويقي(: نظام المعلومات 2. 13)الشكل 

 
ال للنظام فيعطيه النظام معلومات تساعده على أخد القرار. لكن هذه ؤ التجاري بطرح س المسيروم يق

 بنوك:على ثالث  باالعتماديقوم بها النظام ومعالجات المعطيات تكون نتيجة لعمليات 
 : وهي المعطيات المجمعة بدون إحداث أي معالجة عليها.بنك المعطيات الخام -
 .االبتدائيةعن معالجة المعطيات  ت: وهي المعلومات التي نتجيةبنك المعلومات اإلحصائ -
 يستعملها عندما يحتاج إليها.والتي : وهي النماذج التي تتوفر لدى النظام بنك النماذج -

الترتيبات الضرورية بدون المرور بالمسير كما هو الشأن في حالة التسيير  تؤخذفي بعض األحيان 
 لب إعادة التموين، لوصول المواد إلى درجة اإلنذار.األتوماتيكي للمخازن عندما يط

 . مـصـادر الـمـعـلـومـات وطـبـيـعـتـهـا 1. 5
 2هناك عدة مصادر: الـمـؤسـسـة:.  داخــل 1. 1. 5

 ؛ إلخالمعطيات الخاصة بنشاط المؤسسة والتي تحملها المستندات كالطلبية، الفاتورة، ...  -
 ؛...(رقية المبيعات، المشاركة في المعارض، ، ت)إشهارالتجاري  االتصالنشاطات  -

                                                 
2 A. Dayan, Marketing industriel, 4ème Edition, Vuibert, Paris, 1999, P. 34.                                                                      

et Y.Chirouze, Le Marketing de l’ètude de marché au lancement d’un nouveau produit, 2ème Edition, Office des 

publications Universitaire,  Alger, 1990, PP. 24-26.  
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 المعلومات الخاصة بالموزعين، والمنافسين؛ -
معلومات تجمعها قوة البيع في الميدان حول الطلب على منتوجات المؤسسة والمنتوجات  -

 المنافسة؛
 إحصاء المبيعات التي تسمح بدراسة تطور رقم األعمال والتنبؤ بالمبيعات؛ -
الزبائن: زبائن جدد، زبائن مخلصون أو بر هام جدا لمعرفة خصائص ملف الزبون الذي يعت -

. نشاطه، إلخدائمون. أهمية الزبون من خالل حجم المشتريات، موقعه الجغرافي، حجمه، قطاع 
، العنوان، التوطين البنكي، رقم االجتماعيةالتسمية  التالية:ولذلك نجد هذا الملف يضم المعلومات 

 ؛المشترات، إلخالمواد  أنواع، االئتمان لمحققة، حدودالحساب، حجم األعمال ا
 مكتبة الدراسات السابقة؛ -
أعضاء المؤسسة نفسها ورأيهم عن المؤسسة ومنافسيها من خالل الملتقيات والمحاضرات  -

 والزيارات إلى المؤسسات التي قاموا بها؛
 واقتراحات المستهلكين.  شكاوى  -

 .  خــارج الـمـؤسـسـة2. 1. 5
لمؤسسة على المصادر الوثائقية، التي تجمع فيها المعلومات من طرف هيئات ومنظمات مختصة، تعتمد ا

وكذلك  ...إلخ.ONSكغرف التجارة، المدارس الكبيرة، الجامعات، السفارات، الوزارات، مؤسسات اإلحصاء 
 3تخص:التحقيقات الخاصة التي تقوم بها المؤسسة نفسها للحصول على معلومات 

، األعوان )المنتجين، الموزعين، االستعماالتو  االحتياجاتق والمنتوجات والمنافسين، تعريف السو  -
 الناقلين(؛

السوق، تقسيم الطلب إلى قطاعات، سلوك المستهلك، صورة المنتوج  اتجاهالطلب، تطور  -
 والعالمة؛

، حصص السوق الوطنية االستثمارات، مستوى )التركيزالعرض، التطور الكلي، الخصائص  -
 ؛التموين(، االتصالخارجية، أهمية قوة البيع، سياسات البيع، التوزيع، وال

 محيط السوق، التطور التكنولوجي المحتمل، التشريعات، الجماعات المهنية، وجماعات الضغط. -
ومن أهمها  حجمها( )حسبتقوم المؤسسة بوضع قواعد للمعطيات تشمل المعطيات السابقة أو جزء منها 

 4نذكر:
تسميتها، خصائصها  مميزاتها:تزود مستعمليها بمعلومات تخص  المنتوجات:ات قاعدة معطي -

، مصدر التموين، سعر الشراء، الشراء، إلخ(، وحدة البيع و )السعرالتقنية، خصائصها التجارية 
 .المحققة. إلخحالة المخزون، المبيعات 
                                                 

3 A. Dayan, Op. Cit., PP. 34-35. 
4 R. Reix, Op. Cit., PP. 142-143. 
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 تحتوي على المعلومات التي سبق ذكرها. :الزبون قاعدة معطيات  -
 .عطيات الممثلين أو البائعينقاعدة م -
 .إلخ(، المعتمدين لدى الجمارك، )الناقلين قاعدة معطيات المتعاملين -
 ، إلخ.قاعدة معطيات الطلبيات، التسليمات، الفوترة -

 . أهــم اإلجـراءات الـتـجـاريـة داخــل الـمـؤســسـة2. 5
 الزبائنمعالجة طلبيات . 1. 2. 5

ى منتوجات المؤسسة في شكل طلبية يحررها، واضعا فيها المنتوجات تظهر رغبة الزبون في الحصول عل
. إلخ. وصول هذه األخيرة إلى المصلحة التجارية هو إعالن االستالمالمطلوبة، رموزها، الكمية، شروط 

 5بـ:إلطالق إجراءات خاصة تبدأ 

 . مراقبة مقبولية الطلبية1. 1. 2. 5
 ه، وذلك بالتحقق:من الزبون نفس ابتداءتفحص الطلبية      

. ثم تفحص وضعية المكشوف لديه في االئتمانإذا كان يجوز له القيام بالطلب، إذا لم يتجاوز حدود 
. بعدها ينظر في شروط الطلب االنتظارالمحاسبة، مع التعرف على حجم وقيمة الطلبيات األخرى في 
قبول محتوى  وفي األخير تدرس إمكانية المطبقة عادة مع الزبون، كشروط التسليم، والتسديد والفترة. إلخ.

توفره في المخزون، إذا كان  من:الطلبية بمعنى دراسة كل منتوج مسجل فوق الطلبية، وذلك بالتحقق 
 معرفا جيدا بحيث ال يخلق اإلبهام حوله، إن كانت الكميات والتوضيب المطلوبين مقبولين.

الزبون والمنتوج، يتم قبول أو رفض أو تعديل  المعطيات:بحضور هذه المعطيات التي تصلنا من قاعدة 
عند قبول هذه الطلبية يتم وضعها في ملف طلبيات الزبائن في انتظار  الطلبية، بعلم الزبون وموافقته.

 التنفيذ.
 الزبون معالجة طلبية . 2. 1. 2. 5

 ما يلي:نتوج   موعد التسليم، يقرر مسؤول المصلحة التجارية بعد التعرف على مخزون كل م اقترابعند 
 إما حجز المواد المطلوبة للطلبية مع طرح الكمية من المخزون المتوفر أو المخزون للبيع، -
        االنتظار. تعرف هذه الحالة بالكمية في االنتظارالطلبية في  جزء(أو  )بكل االحتفاظوإما  -

Back - Order نرغب في التخلص  . وتحدث عندما ال يتوفر المنتوج في المخزون، أو ألننا ال
 من كل المخزون حتى نستجيب لطلبيات زبائن آخرين، أو لعدم توفر جزء من الطلبية.

تنتهي هذه العمليات، إما بإرسال المنتوجات في تواريخها المطلوبة وإما بتمرير أمر اإلنتاج إلعادة       
 متوفرة.التموين المخزون من المواد المطلوبة وغير 

 . اإلرسال والفوترة3. 1. 2. 5

                                                 
5 H. Angot, Op. Cit., PP. 32-35.  
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 من معالجة الطلبية يتم إرسال المواد والفاتورة. وذلك بإتباع إحدى الطريقتين: االنتهاءبعد 
 * الـفوتـرة الـبعـدية

وهي الطريقة التقليدية، حيث يتم إعداد الفاتورة بعد إرسال المواد المطلوبة وقبولها من طرف الزبون الذي 
 ة والخصائص المطلوبة.يراقب الكمية والجود

للتحضير إلى المخزن والذي  (Bordereau)تتم هذه العملية بعدما ترسل المصلحة التجارية أمر       
يتمثل في تجميع كل المواد المطلوبة في مستند واحد مع توزيعها على طلبيات الزبائن المقرر تنفيذها. 

أمر التسليم ومستندات أخرى ممكنة لتصاحب  يعمل القائم على المخزون بتنفيذ هذه المهمة مع إعداد
المواد المسلمة. تسلم نسخة منها للزبون للمصادقة على قبول المنتوجات المسلمة وترسل نسخة إلى 

 المحاسبة لتسجيل ومتابعة حركة المخزون.
تصحب هذه العمليات تحديث ملفات المخزون، بإنقاص الكميات المسلمة؛ وملف طلبيات الزبائن في 

، بحذف الطلبية الكاملة التنفيذ. أما تسديد الفاتورة فهو محدد في شروط التسديد المقدمة للزبون نتظاراال
 .التسديد(المسموحة وكيفية  )الفترة

 *  الـفوتـرة الـقبليـة
وتتمثل في تحضير الطلبية وإرسال الفاتورة إلى الزبون في نفس الوقت وذلك لتسريع إجراءات التسديد. 

الطريقة أن ما تم حجزه للطلبية هو موجود فعال في المخزون. فيتم إعداد أمر التحضير تفترض هذه 
والفاتورة معا. ترسل هذه األخيرة إلى الزبون في الوقت الذي تحضر فيه الطلبية في المخزن. إن حصل 

لمخزن يتم تعديل المستندات في ا موجودة(غير كافية أو غير  )موادوأن اعترض تنفيذ الطلبية مشكال 
 باالئتمان        وترسل نسخة من أمر التحضير المعدل إلى المصلحة التجارية، التي تقوم بإعداد تنبيه 

(Note de Crédit).  وهي وثيقة تقدم إلى الزبون ومصلحة المحاسبة، الغاية منها هو إلغاء فاتورة أو
 ألولى.تخفيض قيمتها. أما باقي العمليات فهي تتم تماما كما في الطريقة ا

طريقة تسمح بتسليم البضاعة  وهي Au Comptoirيستعمل في بعض األحيان البيع على الكنتوار       
للزبون الذي يحضر بنفسه إلى المؤسسة لطلب المواد، في هذه الحالة تظهر ضرورة الحاسب الذي 

ات مع إمكانية مراقبة بإمكانه معالجة الطلبية مباشرة، تحديث المخزون، إعداد الفاتورة وتسجيل التسديد
 حساب الزبون إن كانت لديه ديون على الشركة أم ال.

 . معـالـجـة الـشـكـاوي واألعـطـاب 2. 2. 5
 . مـعـالـجـة الـشـكـاوي مـع إرجـاع الـبـضـائـع 1. 2. 2. 5

بطرق تختلف من مؤسسة ألخرى، لكن  االحتجاجالتي يصحبها إرجاع البضاعة محل  الشكاوى تعالج 
  يلي:جراء األكثر شيوعا واألكثر فعالية يتمثل فيما اإل
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 االحتجاجاتإلى المصلحة التجارية التي تسجله في ملف  احتجاجايرجع الزبون البضاعة ويرسل معها 
الذي يعتبر األداة الضرورية للرقابة اإلدارية. توضع البضاعة المستلمة في مكان خاص حتى يتم فحصها 

 التالية:القرارات  باتخاذتنتهي هذه العملية  .االحتجاجوالتأكد من صحة 
فإنه يعاد إرسالها إلى الزبون مصحوبة بأمر تسليم  االبتدائيةللطلبية ومطابقة إذا كانت البضاعة جيدة  -

 جديد؛
إذا كانت البضاعة جيدة وغير مطابقة للطلبية، توجه البضاعة إلى المخزن وتعوض بالبضاعة  -

 ون؛المطلوبة مع إرسالها للزب
إذا كانت البضاعة غير صالحة توضع في المهمالت، ويتم إما تعويضها وإرسالها إلى الزبون وإما يتم  -

 وإرساله إلى الزبون. باالئتمانإعداد تنبيه 
كذلك  التي تثبت ذلك. المستنداتمع إرسال  المتخذةفي الحالتين األخيرتين يتم إعالم المحاسبة بالتدابير 

بما تم فعله. تحليل معطيات هذا الملف يمكنها  االحتجاجاتت إداريا مع تحديث ملف تتم متابعة المنازعا
 أن تكشف عن مشاكل ذات طبيعة فنية أو إدارية.

 . أعـمـال مـا بـعـد الـبـيـع 2. 2. 2. 5
يفترض أنها تنتج معدات وآالت، ...   مؤسساتتتوفر بعض المؤسسات على مصالح ما بعد البيع وهي 

 الية والتي تباع بالضمان وتقوم المؤسسة بعمليات اإلصالح.ذات قيمة ع
التقنيين وتحديد  بتعيينيتصل الزبون بمصلحة ما بعد البيع إلخبارها بعطب أو خلل، فتقوم هذه األخيرة 

تاريخ المعاينة. بعد فحص شروط بيع المنتوج إن كان مضمونا أوال، وإذا كان كذلك، هل فترة الضمان 
. يقوم بعدها التقنيون بمعاينة المشكل، يصلحون الخلل ويعدون الفاتورة انتهتمفعول أو مازالت سارية ال

المهمة لتقوم بدورها بتحديث ملف  بتنفيذمع تسديدها إن أمكن ذلك. عند عودتهم يعلمون المصلحة 
لغ المسددة المعاينات، تقدم الفاتورة إلى المحاسبة والمبالغ إلى الصندوق، الذي يقوم بإعداد كشف بالمبا

 ويرسله إلى المحاسبة.
إذا كانت اآللة مضمونة نقوم بنفس العمليات السابقة بدون فوترة العملية لكن يتم إعداد تقرير بالزيارة الذي 

 يوجه لتحديث ملف المعاينات.
باإلضافة إلى هذه اإلجراءات هناك أنشطة التسويق التي تقوم بدراسات وبحوث هامة لمعرفة رغبات 

 إلخ. المنافسة،، تطور االستهالك اتجاهاتك، المستهل
 . دراسـات الـتـسـويـق 3. 2. 5

تعتمد هذه الدراسات على نظم دعم القرار التي تستعمل نماذج معقدة كنماذج التنبؤ بالمبيعات، نماذج 
 وسيلة اإلشهار ونماذج إحصائية أخرى، التي تستعمل بغزارة في مثل هذه األبحاث والدراسات. اختيار
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وتعتمد هذه النماذج بدورها على معلومات خارجية متوفرة لكنها متفرقة. تتطلب عمليات التجميع والمعالجة 
التخزين لتقدم عند الحاجة إليها. وتساعد مخرجات هذه النماذج على تسديد السياسات المناسبة في مجال و 

 )الترقية(. واالتصالالمنتوجات، األسعار، التوزيع 
 مـال الـحـاسـب . اسـتـعـ4. 2. 5

َوجدت اإلجراءات التي سبق شرحها، في الحاسب منفذا لتجاوز ثقل اإلجراءات وتعقدها ووسيلة لتجميع 
المعطيات التاريخية التي تستعمل في عمليات التحليل المختلفة كالتنبؤ بالمبيعات، دراسة توجهات 

لمعلومات الناتجة عن النشاطات التي با باحتفاظناالمبيعات، ... إلخ. كل هذه التحليالت تصبح ممكنة 
المحلل إلى المعلومات متغيرة، وجب تخزين هذه المعلومات  احتياجاتتقوم بها المؤسسة. ولما كانت 

إلى هذا التغير. تتمثل هذه الطريقة في تخزين المعطيات القاعدية لضمان  باالستجابةبطريقة تسمح 
هناك أيضا نماذج دعم القرارات التي تستعمل الحاسب  .الالحق لها في التحليالت المختلفة االستغالل

 وهي كثيرة ومتنوعة بتنوع الدراسات والبحوث التي تقوم بها المؤسسة في هذا المجال.
 EDI. تبادل المعلومات اإللكترونيةلتقنية  استعمالها وهولكن يبقى أهم إنجاز توصلت إليه المؤسسات 

لوقت حيث تختصر هذه التقنية المسافات بين المؤسسة وزبائنها الذي كان له األثر اإليجابي في ربح ا
قوة البيع. إلخ. نجاح هذه التقنية وظهور األنترنت أديا إلى ظهور )تمرير الطلبيات، الفوترة، ...(، و

 التجارة اإللكترونية.
 


