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مفهوم السوق

  علم االقتصاد بإنه ي
 
، كما أنه يوجد تعريف أخر لمصطلح السوق ف ين والبائعي  

 الطلب عكس العالقة بي   يمكن تعريف السوق بإنه مكان يجمع بي   المشب 

  منطقة جغرافية معينة
 
.والعرض من السلع والخدمات ف

جار البضائع والخدمات المختلفة بطرٍق ع
ُ
ون، حيث يعرض الت ه المكان الذي يتفاعل فيه البائعون والمشب 

ّ
عرف السوق عىل أن

ُ
  المحالي

 
واألسواق ديدة ف

 الختالف جودة ا
ً
ون أو المستهلكون عىل هذه المنتجات مقابل مبالغ مالية نقدية تختلف تبعا ها لبضائع وأنواعالتجارية المختلفة، ويحصل المشب 

  
 ألهمية السوق كأحد الُسبل الرئيسية الت 

ً
  تحدد طبيعة األسعار، ونظرا

ها من المعايب  الت    صنعتها، وغب 
المنتجات، تضمن بيعوأصناعها والبالد الت 

وعرضها، وتحقيق األرباح المختلفة، وبالتاىل  تحقيق أهداف المنظمات

مكن الترصف بها
ُ
مكن إشباعها، وأموال ي

ُ
  ي
وعات الذين لديهم رغبات أو حاجات والت   مجموعة من األفراد والمشر

ُ
ه
ّ
عرف السوق أن

ُ
ه المكان و . ي

ّ
 أن
ً
عّرف أيضا

ُ
ي

ين والبائعي   من أجل تقديم
 بي   الُمشب 

ً
ال
ُ
ر تفاع

ّ
طّبق فيه عمليات العرض والطلب، إذ يوف

ُ
  الذي ت

اض    أو االفب 
سلع ُمقابل المال أو الخدمات وبيع الالحقيق 

.الُمقايضة



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

دراسة السوق 

ى وقد يعبر السوق عن المكان او الوقت الذى يلتق  , السوق طبقا للمفهوم االقتصادي هو نقطة البداية  الطبيعية ألى نشاط اقتصادي  فيه البائع والمشب 

  تلك الحالة وفقا لعدة أسس منها 
 
(فكار  سلع او خدمات او أ: ونوعية المنتجات او الخدمات ومضوع التبادل , والزمان . المكان ) وتصنف األسواق ف

ي   ومن الناحية التسويقية ان  فان دراسة السوق تشمل التعرف عىل مجموعات السلع والخدمات واألفكار المعروضة ومجموعات العمالء الحالي

ائية    المنتج او الخدمة والمقدرة الشر
 
  والمن, والمرتقبي    الذين تتوافر لديهم الرغبة ف

ان  افسي   وأنواع واجحام إضافة عىل الصالحية التخاذ القرار الشر

  تتم داخل هذه السوق 
.المبيعات الت 

وع   تلك الحالة ال يقترص عىل األشخاص الطبيعيي   بل تضم أيضا األشخاص االعتبارين مثل المنظمات والهيئات والمشر
 
ألخرى ات االقتصادية اوالسوق ف

  والوسطاء : ويضم السوق الذى نتعامل معه مجموعات  
لرياضية والمنظمات والهيئات الحكومية وغب  الحكومية مثال األندية ا, المستهلك النهان 

الخ .. واالجتماعية 
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اهداف دراسة السوق

تهدف دراسة السوق لتحقيق ما يىل 

تب عىل تعامالتهم من مبيعات وصفقات , تحليل عناض ومكونات السوق من سلع وخدمات وأفكار وعمالء ومنافسي    .وما يب 

  تشمل 
:أيضا تهدف دارسة وتحليل السوق  لكل عنرص من هذه العناض بشكل اكبر تفصيل والت 

دراسة المنتج1.

دراسة المنافسي   2.

دراسة العمالء 3.

دراسة المبيعات 4.
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  سوف, تحديد السوق المستهدفة من قبل المنظمة تعتبر الخطوة األوىل للقائمي   عىل النشاط التسويق 

كب   عىل احتمالي   وعند تحديد السوق الت 
يتم الب 

:رئيسي   هم 

:االحتمال األول 

  يضمها السوق 
لبيض الملح ومن امثلة ذلك السكر ا, النظرة اىل السوق بصفة عامة ومحاولة تقديم منتج او خدمة تشبع رغبات  جميع المفردات الت 

ها... التعليم الصحة  .وغب 

  
:االحتمال الثان 

  عدد من العو 
 
يحة متجانسة ف ائح وقطاعات باستخدام عدد من المعايب  واالسس بحيث  يكون بداخلها مل قطاع  او شر ويشكل , امل يقسم السوق الشر

يحة ويحدد السعر ال   حد ذاته ويتم تطوير منتج او خدمة خاصة به مواصفات تتالءم مع تلك الشر
 
  ضوء كل قطاع سوقا مستقل مستهدف ف

 
مناسب  ف

ائية  .  وتستخدم طرق التوزي    ع المناسب لهم, مقدرتهم  الشر
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أهمية  دراسة السوق

كتك الناشئة، وتساعدك ه   ستقدمها شر
اء المنتج أو الخدمة الت    شر

 
راسة كتتيح لك دراسة الّسوق التعرف إىل األشخاص الذين يرغبون ف

ّ
  ذه الد

 
ذلك ف

  يحبونها، وبذلك تكون قادًرا عىل تهيئة منتجك أو خدمتك بشكل ي
لرغبات الئم تلك االتعرف عىل رغبات واحتياجات العمالء واالطالع عىل األمور الت 

.  واالحتياجات
مونه إىل العمالء من منتجات أو خدمات

ّ
  التعرف عىل نشاط منافسيك وما يقد

 
راسة ف

ّ
.  إضافة إىل ذلك، تساعدك هذه الد

ك قررت أن تعمل كمصّوٍر للمنتجات ولم تجِر أي دراسة للسوق؟ لن تكون قادًرا عىل معرف
ّ
رين ة عدد المصو عىل سبيل المثال، ما الذي سيحدث لو أن

  يتمتع بها هؤالء المصورون
افية الت    الساحة ومدى االحب 

 
.  الموجودين ف

، ففرصة نجاحك   
 -والحال هذه -فلو كان هناك مصّور واحد فقط وقد توقف عن تطوير نفسه منذ تسعينيات القرن الماض 

 
ة جد ا، ولكن لو كان هناك كبب 
، ف  ّ ة ومعرض أعمال متمب  ة كبب  افية، وشبكة عالقات واسعة، وخبر

ات احب 
ّ
تعيد يجدر بك أن العديد من المصورين الفوتوغرافيي   الذين يمتلكون معد

  البحث عن عمل آخر
 
ر ف

ّ
.  حساباتك أو تفك

وعك هنا تكمن أهمية دراسة الّسوق، فه  تساعدك عىل تقييم فكرتك وتعطيك تلميحات عن مقدار المال والجهد والوقت الواجب استثمار    مشر
 
ه ف

. التجاري
  الوقت نفسك أن تت

 
وعك التجاري الجديد، ولكن يجب عليك ف ر به عندما تطلق مشر

ّ
ء تفك  

 الفشل سيكون آخر شر
ّ
د أن

ّ
  عرف عىل المخاطر امن المؤك

لت 
  حالة عدم االستعداد لجميع االحتماالت ستواجهك
 
.  ف
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مراحل دراسة السوق
راقب منافسيك . 1

وعك التجاري   يجب عليك االطالع عليها ومعرفتها قبل أن تطلق مشر
:  هناك بعض األمور المرتبطة بمنافسيك والت 

ونية؟  كيف تبدو مواقعهم اإللكب 
رة عىل هذا الموقع؟ 

ّ
ما ه  المعلومات المتوف

مونه؟ 
ّ
ما هو سعر المنتج الذي يقد

؟  هل لديهم حضور عىل وسائل التواصل االجتماع 
مونه؟ 

ّ
  المنتج الذي يقد

 
ما هو رأي الناس ف

ونية حولك أو حول ،Google Alertsيمكنك البحث عن هذه المعلومات من خالل  ا وظيفتها أن ترسل إليك رسائل إلكب 
 
وه  أداة بسيطة جد

نت .  منافسيك بمجرد أن يتم ذكرك عىل اإلنب 

https://www.google.com/alerts
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ة لالهتمام وه   ، وكل ما تح .Website Graderهناك أداة أخرى مثب    مقارنة بالمنافسي  
ون  تاج إليه وتتيح لك هذه األداة التحقق من أداء موقعك اإللكب 

  تطوير الموقع
 
  تساعد ف

احات الت  .  هو أن تضع رابط الموقع لتحصل عىل معلومات وافية عن مدى قوته، إضافة إىل بعض االقب 

مها كل من 
ّ
  تقد

مات الت 
ّ
 الخد

ّ
انية Website Graderو  Google Alertsجدير بالذكر أن

ّ
.  مج

  هذا المجال هو موقع 
 
ا ف

ً
  موقع منافسيك ومصدر هذا ،Alexaمن المواقع الجّيدة أيض

 
وهو عبارة عن أداة تساعدك عىل معرفة حجم تدفق الزّوار ف

  محلًيا وعالمًيا، كما يطلعك عىل أداء موقعك مقارنة بالمواقع األخرى، و 
ون  ك هذه األداة عن ترتيب موقعك اإللكب  االطالع عىل يمكنك التدفق، كما تخبر

  يستخدمها منافسوك، إضافة إىل نسبة الزّوار القادمي   من مواقع البحث المختلفة
. أفضل الكلمات المفتاحية الت 

انًيا لمدة  Alexaخدمات موقع 
ّ
ا مج

ً
م عرض

ّ
ه يقد

ّ
انية، ولكن

ّ
.  أيام تستحق التجربة7ليست مج

  تحتوي عىل مراجعات عىل المنتجات والخدمات المعروضة للبيع، ويمكن لمثل
نت الكثب  من المواقع الت  أن هذه المواقع يمكنك أن تجد عىل اإلنب 

مونها لهم، كم
ّ
  يقد

ر بها عمالء منافسيك حول المنتجات الت 
ّ
  يفك

ها وسيلة ممتتكون وسيلة ممتازة للتعرف بشكل أكبر عىل الطريقة الت 
ّ
ازة للتعرف ا أن

. عىل نقاط الضعف لدى المنافسي   

https://website.grader.com/
http://alexa.com/
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تحدث إىل عمالئك المحتملي   . 2
وعك التجاري، وعادة ما يطلق عىل هذه   يجب عليك جمعها قبل وبعد إطالق مشر

ية العملالتغذية الراجعة الخاصة بالعمالء من األمور المهّمة الت 
 .Primary researchبالبحث األوىل  

  يمكن من خاللها إجراء البحث األوىل  نذكر منها
:  وهناك العديد من الطرق الت 

  أو عن طري: االستبيانات
ون  يد اإللكب    أو إرسال االستبيان إىل العمالء بواسطة البر

ون  ويمكن لهذا . ق المحادثةيمكن إضافة استبيان إىل موقعك اإللكب 
ا
ً
ا من األسئلة ذات األجوبة المحددة مسبق

ً
.  االستبيان أن يتضمن مجموعة متنوعة من األسئلة المفتوحة حول منتجك، أو عدد

  جمع التغذية الراجعة من المستخدمي   هو التعرف عىل طريقة استخدامهم للمنتج: اختبار المستخدمي   
 
ة ف .من الطرق غب  المباشر

  
ون  يد اإللكب  ن طريق الهاتف أو يمكنك أن تطلب التغذية الراجعة من المستخدمي   بشكل مباشر وذلك ع: التواصل مع العمالء عن طريق الهاتف أو البر

  
 
ون يد اإللكب    بداية األمر ثم سؤاله عن التغذية الراجعة. البر

 
  رسالة أو اتصال الحق، وهناك طريقتان للقيام بذلك، فإما عن طريق التواصل مع العميل ف

 
ف

ة دون وجود أي تواصل سابق .  أو يمكن أن تطلب رأي العميل حول المنتج أو الخدمة بصورة مباشر
اعات، واالست: وسائل التواصل االجتماع     التواصل مع المستخدمي   وإجراء االستبيانات واالقب 

 
ر هذه الوسائل فرصة جيدة ف

ّ
  توف

 
اء ف فادة من الخبر

.  مجال عملك ومتابعة العالمات التجارية األخرى
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حلل البيانات المنشورة . 3
  التقارير وتقييمات األداء ،Secondary researchتسم هذه العملية بالبحث الثانوي 

 
  البحث عن المعلومات القيمة الموجودة ف

 
وتتمثل ف

Benchmark المنشورة  .
  
 
  معرفة ما يمكن تطويره ف

 
  تشخيص نقاط القوة والضعف لدى منافسيك، وهذا مفيد للغاية ف

 
 مجال عملك، ويمكن لهذه العملية أن تساعدك ف

وعك التجاري ل هذا نقطة قّوة بالنسبة إىل مشر
ّ
.وسيمث
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عناض السوق 

ي والسعر والعرض والطلب ، من بي   أمور أخرى   االقتصاد ل. أهمها عناض السوق هم البائع والمشب 
 
وصف السياق السوق هو المصطلح المستخدم ف

اء والبيع الذي تتم فيه عمليات الشر
  السوق عدة عناض، وه  كما يىل  

 
:يتوافر ف

  السوق ُمقابل أسعار ُمختلفة، وتكون أع: البائع
 
حُصل عىل الُمنتجات السلعية الُمختلفة، ويطرحها ف

َ
  هو الطرف األول الذي ي

ىل من سعر التكلفة الت 
 التوس  

ُ
تيح له

ُ
  العمل، وت

 
 االستمرار ف

ُ
  تضمن له

 ع فيه ُمستقبدفعها للجهة الُمنتجة، وذلك بهدف تحقيق األرباح والمنافع المادية، الت 
ً
.ال

ي مه: الُمشب 
ّ
قد
ُ
  ي
 يقع عىل عاتقه مسؤولية االستهالك للخدمات والسلع الت 

ُ
  السوق، حيث

 
زء والُعنرص األهم  ف

ُ
اىل  ا البائعون، ويضمن لهم بالتوهو الج

 الختالف ُمستوى الدخل ل
ً
  تختلف تبعا

ي ُمستلزماته واحتياجاته الُمختلفة الت   يشب 
ُ
  السوق، حيث

 
ما زاد ديه، وذلك ِمن ُمنطلقاستمرارية العمل ف

ّ
ل
ُ
 ك
ُ
ه
ّ
أن

كات المُ  ار والشر
ّ
ج
 
ائية واالستهالكية، مّما ينعكس عليه بالمنفعة، ويزيد كذلك أرباح الت درته الشر

ُ
.نتجةالدخل لدى الفرد زادت ق

  األسواق: السلع
 
باع ف

ُ
  ت
ية الت 

ّ
.وه  السلع الماد

  ذلك: الخدمات
 
  المجاالت الُمختلفة، بما ف

 
كات للُمستهلكي   ف مها الُمنظمات والشر

ّ
قد
ُ
  ت
  الت 

ل بالجانب الخدمان 
ّ
  والطتر  واوتتمث

 
لتجميىل  المجال الثقاف

ب عىل الُمستهلك الُمستفيد من تلك الخدمات
َّ
ت ، ُمقابل سعر ُمعي ّ  يب  .والتدريتر 



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

أنواع األسواق 
د، وه  كما يىل  

ّ
:تتنّوع أشكال األسواق وتتعد

:التقسيم االقتصادي لألسواق: أوال
:نهاهذا التقسيم مويعتمد هذا التقسيم عىل وصف األسواق وتحديد الهيكل وتركيب السوق من وجهه النظر االقتصادية، وتعددت أنواع األسواق وفقا ل

:أسواق المنافسة الكاملة

وط التالية :وتتسم تلك األسواق بتوافر الشر
.أن تكون السلع والمنتجات متجانسة ومتماثلة تماما

.عوائقأىحرية الدخول والخروج من األسواق وسهولة حركة السلع والمنتجات من وإىل األسواق دون 
  األسواق

 
.توافر األنباء والمعلومات والبيانات التسويقية لكافة المتعاملي   ف

  أىأن تكون معامالت 
 
ة بالنسبة لحجم السوق الكىل  وال تؤثر تلك المعامالت عىل التوازن السوف ي صغب 

.بائع أو مشب 
  االرتفاع أو االنخفاض محدثة التوازن السعري للسلع والمنتجات دون 

 
.طرفأىتدخل من أىالحرية الكاملة لألسعار ف
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

:أسواق االحتكار الكامل

يدة أو ها إىل بدائل جوهذه األسواق عكس أسواق المنافسة الكاملة حيث تتسم اسواق االحتكار الكامل بوجود بائع وحيد للسلعة وتتسم السلعة بافتقار 

  أى" ملك السوق"مماثلة لها، وال يتأثر المحتكر بتقلبات األسعار أو اإلنتاج وهو ما يطلق عليه أحيانا 
 
السلعة، والسعر، المحتكر والمتحكم الوحيد ف

.والتوزي    ع، وزمن البيع ومن أمثالها مؤسسة الكهرباء أو المواصالت السلكية والالسلكية

:أسواق احتكار القلة

يات عىل السعر والكمتتسم هذه األسواق بقلة عدد البائعي   لسلعة ما بحيث أن غياب الفرد منهم يعتبر ذو تأثب  كبب  عىل السوق حيث يؤثر غيابه

ون مثل ليفزيالمباعة للقلة األخرى من البائعي   وهم ليسوا بمعزل عن بعض ولكن عىل دراية وعالقة باألسواق ومن هذه األسواق مثال أسواق أجهزة الت

  مجال إنتاج اأىوالمستورد وجولدىتوشيبا العرنر  
 
  تعمل ف

  مجال صناعة األجهزة الكهربائية أو تلك الت 
 
  تعمل ف

كات الت  .لسياراتالشر
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

  لألسواق: ثانيا
 
:التوزي    ع الجغراف

  تتواجد 
  لألسواق وأماكن تواجدها، وأحيانا ما يسم  السوق باسم المنطقة أو القرية الت 

 
ن أنواع تلك فيها ومويعتمد هذا التقسيم عىل التوزي    ع الجغراف

:األسواق
:أسواق القرية

  يوم محدد يوم الخميس أو السبت أو الجمعة ويكون معروفا للقرى المجاورة ويتم الب
 
  قرية معينة وف

 
  تلك يع والشر وغالبا ما تكون تلك األسواق ف

 
اء ف

.األسواق بكميات محدودة مقارنة باألسواق األخرى
:أسواق المركز

 نشاطا وقد يحدد لها يوم معي   أو تكون عىل مدار األ 
  المركز أو المدينة عاصمة المركز وتكون أكبر حجما من أسواق القرية وأكبر

 
  سبويكون ف

 
وع وتقام ف

.مكان معي   وقد يوجد أكبر من سوق داخل كل منطقة كما تتعامل مع سلع ومنتجات مختلفة
:أسواق المدن

كز داخل عاصمة الدولة ومنها سوق العبور بالقاهرة، وسو    سلع مختلفة وقد تب 
 
ةق حيث تتواجد تلك األسواق داخل مدينة ما وتتعامل ف المنب  

ها من األسواق داخل عواصم المحافظات وعادة ما تكون تلك األسواق ه أسواق الجملة .باإلسكندرية وغب 
:أسواق دولية

كة أو  ها من التكالكوميسا وعادة ما تعكس أو تمثل مجموعة من الدول عىل المستوى العالم  ومنها السوق األوربية المشب    أو اسيان أو غب 
تالت الت 

  منطقة معينة من العالم أو السوق العربية المزمع قيامها
 
تعكس شكل التجارة واألسواق ف
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

:توزي    ع األسواق وفقا لطبيعة السلع: ثالثا
:حيث تقسم األسواق وفقا لطبيعة السلع أو القطاع اإلنتاجر  لها إىل

:أسواق السلع الزراعية
  القطاع الزراع  وم

 
بور، نها مثال سوق العوتتخصص تلك األسواق لتسويق السلع والمنتجات والحاصالت الزراعية وغالبا ما يتعامل فيها العاملي   ف

.وأسواق الجملة ونصف الجملة للسلع الزراعية
:أسواق السلع االستهالكية

 ،  
  اإلشباع المباشر للمستهلك النهان 

 
  تسهم ف

  السلع والمنتجات الت 
 
المباشر وتتصف تلك االستهالك الشخص  أىوه األسواق المتخصصة ف

.األسواق بكبر حجمها وتعدد السلع والمنتجات فيها ومنها عىل سبيل المثال سوق العتبة بالقاهرة
:أسواق السلع الصناعية

  إنتاج سلع نهائي
 
اء من تلك األسواق لالستخدام ف ة ومنها وكالة البلحوعادة تكون تلك األسواق متخصصة لتغذية صناعات بذاتها حيث يتم الشر

  تسويق السلع نصف المصنعة أو المكملة لبعض الصناعات
 
.بالقاهرة وأسواق الغزل والخيوط وكافة األسواق المتخصصة ف
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

  لألسواق: رابعا
:التوزي    ع التسويق 

:وهو ما يقصد به توزي    ع األسواق وفقا لطبيعة وتركيب السوق ومنها
: األسواق المحلية

، وتباع فيها السلع والحاصالت ألول مرة حيث يتم تجميعه ة الحجم وعددها كبب    تلك األسواق وه قريبة من مناطق اإلنتاج وتكون صغب 
 
ا ف

ة للمستهلك أو عن طريق الوسطاء المحليي   بالمنطقة، وتتمب   تلك األسواق ب    :حسب حجم السوق ويتم البيع مباشر
ة• .تيسب  عملية البيع بشعة وبأقل مجهود نظرا لتقابل المنتج والمستهلك مباشر
ين عىل السلع ودرجة جودتها ونوعيتها نظرا لقلة الكمية• .سهولة تعرف المشب 
  أقرب مناطق إنتاجها•

 
.تجميع السلع والمنتجات ف

:األسواق المركزية
اق الجملة حلقة الوصل بي   األسواق المحلية والمنتجي   وبي   أسو فهوه بمثابة مراكز تجميع وتخزين للسلع والحاصالت ومن ثم 

ة، وقد يتم فيها بعض الوظائف التسويقية مثل التخزين، وإعادة التعبئة ، والتجهب   وغالبا تكونوالمستهلكي   وقد تكون موجودة بالمدن الكبب 
ة الحجم .تلك األسواق كبب 
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ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

:أسواق الجملة

ة الحجم ومعدة لتوفب  كافة التسهيالت، ومعدات االتصال ووسائل التخزين ووسائل النقل وتوفب  العبوات ، وكافة المعلومات وه أسواق كبب 

 من التجار وكبار والبيانات التسويقية من خالل دفاتر الصادر والوارد بتلك األسواق لكافة السلع والحاصالت وسهولة التعرف عىل عدد كبب  

ة مثل القاهرة واإلسكندرية والمنصورة و   المدن الكبب 
 
  هذه األسواق الموردين والوسطاء والموزعون بتلك األسواق وتلك األسواق تتواجد ف

 
ف

النقل أو المنافع تضاف العديد من المنافع للسلع وذلك عن طريق المنافع الزمنية عن طريق التخزين أو المنافع المكانية عن طريق التجميع و 

ب أسواق الجملة من أسواق المنافسة الكاملة .الشكلية عن طريق تغيب  العبوات والتجهب   لبعض السلع ومن ثم تقب 

:أسواق التوزي    ع

التجزئة وظيفة تلك األسواق تجميع السلع سواء من المنتجي   أو أسواق الجملة ثم توزيعها عىل تجار التجزئة ومحالت البيع، وأسواق

  شعة وسهولة توزي    ع ال
 
  يساهم ويساعد ف

  المنطقة ومن ثم فيمكن اعتبار تلك األسواق كأنها وسيط تسويق 
 
.سلعالموجودة ف
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

:أسواق التصدير
  المدن الساحلية مثل اإلسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط حيث يتم من خاللها تصدير السلع والحاصال 

 
كز تلك األسواق ف ت إىل األقطار تب 

اد السلع والخدمات من الدول الخارجية لالستهالك والتصنيع المحىل   (  فوب–سيف )مية وتركز تلك األسواق عىل األسعار العال. الخارجية كما يتم استب 
وط كل دولة أو مستورد خارجر  وتتوا   تلك السواق يتم إعادة تجهب   وتعبئة وفرز وتدري    ج السلع والخدمات وفقا لمواصفات وشر

 
  تلك األسوف

 
واق فر ف

عىل ولة ويش التعرف وسائل االتصاالت والمراسالت الحديثة وكافة التسهيالت االئتمانية والبنكية ووسائل النقل والشحن وتتصف تلك األسواق بسه
.المعلومات واإلنباء التسويقية العالمية

:األسواق المختلطة
 الجملة والتجزئة والتصدير والتوزي    ع وبالتاىل  يطلق عىل مثل ت

واق لك األسواق باألسيصعب أحيانا توصيف السوق ومن ثم يكون السوق خليطا ما بي  
.حيث تتعدد وتتنوع وظائف السوق( المتعددة أو المتنوعة)المختلطة 

:األسواق التجزيئية
  
 
  هذه األسواق يتم تجهب   وتعبئة وتغليف السلع والحاصالت ف

 
  العمليات التسويقية، وف

 
ة ف   وتوه أسواق تمثل الحلقة األخب 

ة شكلها النهان  باع مباشر
  وعادة توجد مثل هذه األسواق بالقرب من المدن الرئيسية أو القرى وقرب أماكن االستهالك ذات الكثافة السكاني

.ة المرتفعةللمستهلك النهان 
:المصدر

ة وجدواها التسويقية واالقتصادية  وعات الصغب    مجال إدارة المشر
 
نامج التدريتر  ف عزت عوض عىل  زغلول . د.أ-البر
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

قصة نجاح

مايكل ديل

 بدأ مايكل العمل 
 
ل والديه كمق13ف  مب  

ً
ر من عمره متخذا

لنشاطه الذي هو جمع الطوابع والذي جمع من خالله 

ا 
ً
  عامه ال  2000ربح

 
قام بفك جهازه إىل 15دوالر، و ف

  عامه ال  
 
ة وأعاد تجميعه مرة أخرى وف 16قطع صغب 

 ع
ً
اكات الجرائد وعمل ذلك معتمدا ف بيع اشب  ىل احب 

وجي   حديثا وجمع ما يقرب من ال    
ألف دوالر 18المب 

  س
 
اء أول سيارة نر  إم دبليو وهو ف

.18ن ال  فتمكن مش شر

كته الناشئة عن طريق مبلغ من المال حصل عليه من جديه و  استهدف وبدء شر

  البداية أصدقاء الجامعة الذين يحلمون بامتالك حاسوب يت
 
ناسب مع مايكل ف

بائع، ألنه إمكانيتهم المادية وكان مايكل صاحب مبدأ إن البيع المباشر مفيد لل

  
 
كته من إطالق أول 1985يعرف السوق ومتطلبات العمالء وف تمكنت شر

ميجا وركزت 8حاسب خاص بها وسمها تربو نر  ش  وكان معالج أنتل بشعة 

ه الدعاية عىل المجالت التقنية والبيع المباشر وتمب   هذا المنتج عن غب 

بر من بالمرونة عن طريق تجميع األجهزة حسب مطالبات العميل عن طريق أك

األجهزة مما أدى إىل توفب  الكثب  من المال لك  يصبح من أرخص, خيار مطروح 

كة    وقته وكانت شر
 
  نر الموجودة ف

 
كة تنجح ف  هذا النوع سب   المحدودة أول شر

.من البيع
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ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

  عام 
 
كة 1987و ف   6كان عائد الشر

 
كة 1988ميلون دوالر، و ف كة إىل شر   عام األنالمعروفة لنا  Dellغب  مايكل اسم الشر

 
فورتشنوضعت مجلة 1992وف

  أكبر 
 
كة دل ف كة حواسب500شر  , شر

 
نت1996وف   والبيع عن طريق االنب 

ون    , تم فتح المتجر اإللكب 
 
كة دّل غريمها التقليدي 1999وف تخطت شر

Compaq  عام  
 
  المبيعات والتصنيف العالم  وف

 
  مجاالت أخرى غب  الحواسب و2003ف

 
  تغب  االسم ليتمكنوا من الدخول ف

 
كة دل ف   وافق مساهم  شر

 
ف

ات ومشغالت الموسيق  2004عام    دخول مجال الشاشات المسطحة والحواسب والكامب 
 
.بدأت دل ف

  أمري
 
  حملته االنتخابية جاء ترتيب مايكل كرابع أغت  رجل ف

 
18ترتيبه ال كا مما يجعلمايكل دل ينتم  للطائفة اليهودية وهو من أكبر ممول لجورج بوش ف

  رجال العالم 
 
كة دل حواىل  , ف

  أكبر من 40مليار دوالر ولديه أكبر من 40والجدير بالذكر أن عائدات شر
 
دولة ومقدار مبيعات 170ألف موظف وله فروع ف

كة  كة أبل يمكن أن نقول إخفاقات حيث سئل عن ما كل يجب عليه فعله أن كان مديواألنميلون دوالر يوميا ومن أشهر ترصيحات مايكل دل 300الشر ر شر

 
 
  تواجها عام ف

ة الت  كة و أعدت للمستثمرين أموالهم ولم ينىس ستيف1997ظل المشاكل الكبب  جوبز قال لو كنت مكان ستيف جوبز لكنت أغلقت الشر

 فقال , حي   تختط مبيعات أبل مبيعات دل 2006المقولة حت  عام 
 
عد سنتي   من وب, يجب أن يبتلع كلماته ويسحبهااألنرسالة بريدية لمايكل دل ف

كته من جديد كة دل عاد مرة أخرى مايكل دل ليدير شر .اإلخفاق لشر
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مقولة ماركيتنج

  عمٍل ال تستطيع فهمه
 
ال تستثمر أبدا ً ف

بافيتوارن 
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ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

كتاب ماركيتنج

قاموس المصطلحات التسويقية



.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عىل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستب  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والبر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الب  وع  الخاص بأنشاء شر وعي   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة .و مجتمع خدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة الباشمركتب 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلب  

.األعمالإدارةماجستب  
  ماشعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممب   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخب 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىهالباشمركتب    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخبر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكبر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغب 
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