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 مدخل إلى السوق  المحاضرة األولى:

 مفاهيم حول السوق: -1

السوق  -أ الخدمات مع   يعرف  أو  السلع  بائعو  فيه  يلتقي  الذي  المكان  أو  الحيز  بأنه 

مشتريها سواء أكان هذا اللقاء في المكان نفسه أو عبر وسائل االتصال، وهذا الحيز  

 . يمكن أن يكون حيا أو مدينة أو إقليما وقد يشمل العالم بأسره

العرض  ترى    -ب يتقابل  حيث  نظري  مكان  السوق  بأن  الكالسيكية  النظرية 

 وتتحدد األسعار في ضوء العالقة بينهما.  الطلب مع

الب  -ج تلتقي عروض  اعة مع طلبات الزبائن أين السوق هو مكان لالجتماع، حيث 

 .يتحدد سعر معين لبضاعة معينة

السوق هو وسيلة للمقارنة بين العرض والطلب لتحقيق تبادل الخدمات والسلع أو    -د

على   هم  الباعة  التي  والخدمات  السلع  كمية  إلى  العرض  يشير  حيث  المال،  رأس 

مات أو رأس المال  استعداد لبيعها بسعر معين، ويشير الطلب لكمية من السلع والخد 

وكذا   لدخلهم  وفقا  معين،  بسعر  لشرائها  استعداد  وهم على  المشترون  يستطيع  التي 

 ميوالتهم. 

يعرف السوق أيضا بأنّه المساحة أو المنطقة التي تحدث فيها العمليات التجارية    -ك

 عن طريق وجود اجتماع بين الناس والتجار في مكان واحد.

التعريفات األخرى  -ل بين  السلع من أجل    ومن  إليه  الذي تجلب  المكان  أنه  للسوق 

 ابتياعها وبيعها. 

 تطور مفهوم السوق:  -2

التجارة   النشاطات االقتصادية وعمليات  ارتبط ظهور مفهوم السوق مع تطور 

حاجاته   إشباع  أجل  من  اإلنتاج  على  اإلنسان  فاعتمد  األعمال،  تقسيم  عن  الناتجة 

، ومع مرور الوقت ازدادت القدرات البشرية ضمن وحدة العائلة والمجتمع المصغر

مفهوم   اكتشاف  في  ساهم  االقتصاد  في  فائض  ظهور  إلى  أدى  مما  اإلنتاجية، 

 المقايضة بين السلع قبل استخدام المال في المراحل المتقدمة. 

التجارية المعتمدة   التبادالت  التجاري في زيادة عمليات  الفكر  لقد ساهم ظهور 

م والبيع،  الشراء  النظام  على  في  أساسية  قاعدة  إلى  األسواق  تحول  إلى  أدى  ما 

بالمستهلكين،   الخاصة  الرغبات  طبيعة  على  يعتمد  اإلنتاج  وصار  االقتصادي، 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34
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في  تطور  ذلك  عن  ونتج  المنتجات،  على  الحصول  مقابل  تقدم  التي  واألسعار 

 األسواق ساهم في وصولها إلى حالتها المعروفة في هذا الوقت. 

بوج  العرب  الترحال تميز  على  تجارتهم  في  اعتمدوا  إذ  الخاصة،  أسواقهم  ود 

في  الخاص  الجغرافي  الموقع  من  استفادتهم  خالل  من  العالم،  أنحاء  مختلف  بين 

التجارية   القوافل  فيها  تلتقي  منطقة  إلى  تحويله  في  ساهم  والذي  العربي،  الوطن 

 القادمة من أغلب أراضي العالم، ومنها بالد فارس والروم.

في األنظمة    أما  لوصف  السوق  اقتصاد  عن  التحدث  فأصبح  الحالي  وقتنا 

وليس  والطلب  بالعرض  أساسا  ترتبط  المنتجة  والكميات  األسعار  حيث  االقتصادية 

 بالتخطيط.

 خصائص السوق اإلدارية:  -3

 يتميز السوق بمجموعة من الخصائص اإلدارية، ومنها: 

توجيه كافة األنشطة في السوق من  إذ من المهم أن يتم    االهتمام بتوجه العمالء:  -أ

مع   ورغباتهم،  باحتياجاتهم  االهتمام  طريق  عن  وذلك  العمالء،  رضا  تحقيق  أجل 

 المحافظة على وضع األعمال الخاصة بالتجارة على الطريق الصحيح.

التسويق:  -ب بحوث  برنامج    تعزيز  صياغة  على  تساعد  التي  الوسائل  من  وهي 

خالل االستعانة باإلبداع واالبتكار من أجل توفير   لمواكبة التطورات في السوق، من

 المنتجات المطابقة لطلبات العمالء.

للتسويق:  -ج التجارية،   التخطيط  للشركات  العام  بالهدف  المرتبطة  الوسيلة  وهو 

الزبائن والُمستهِلكين،   والذي يعتمد على ضرورة الحصول على األرباح من خالل 

توجيه   يتُم  الهدف  هذا  على  أجل بناء  من  والتخطيط  بالتسويق  الخاصة  السياسات 

 تأسيس فلسفة للتعامل مع المستهِلكين. 

 : قاسو أنواع األ -4

المادية  -أ يمكن  :األسواق  فعلي    فيه   هو عبارة عن مكان  البائعين  مقابلة    ا للمشترين 

 البيع بالتجزئة   حالتمراكز التسوق ومك  ، وشراء البضائع المطلوبة منهم مقابل المال

 .حات التجارية الكبرىوالمسا
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السلع والخدمات عبر    في هذه األسواق  يشتري المشترون  :األسواق غير المادية  -ب

تتم    بحيث ،  اأو يتفاعلون جسدي    والبائع  يالمشتر   هذا السوق، إذ ال يلتقي في  نترنتاال

 .مثالمازون وجوميا آموقع ك. افتراضي ا عبر المواقع اإللكترونية تالمعامال

هو مكان التقاء عارضي قوة العمل )األفراد الراغبين في العمل(    : لمسوق الع  -ج

للتشغيل،   الوطنية  الوكالة  مثل:  واإلدارات(  )المؤسسات  العمل  خدمة  طالبي  مع 

  مكتب تشغيل الشباب. 

 .بضاعته لمن يدفع أعلى سعر سوقال هذا يبيع البائع في :ق المزاداسوأ -د

الوسيطة  -ر السلع  األ    :سوق  هذه  الخامتبيع  المواد  سلع    سواق  إلنتاج  المطلوبة 

 .كسوق النفط مثال ،أخرى تامة الصنع

  وتكون   ،يتم فيه بيع البضائع غير المشروعةو السوق الذي  ه  :السوق السوداء  -ز

التجارية  فيه التعامالت  التجارية  خارج  كل  والتشريعات  الضريبية   مثل  ،القوانين 

 .  السلع المهربةو المخدرات واألسلحة

المعرفة  -س تعامال  هو:  سوق  مجموعة  عن  المعلومات    تعبارة  تبادل  في 

والمنتجات القائمة على المعرفة وهو اجتماع للتوفيق بين األشخاص الذين يحتاجون 

التعلم توفير  يمكنهم  الذين  واألشخاص  التعلم  تتمثل  إلى  إذ  الم،  من عرفمجتمعات  ة 

 .المهنةة أو حرفاألفراد الذين يتشاركون االهتمام بنفس ال

المالية  -ه األسهم    :السوق  مثل  )المال(  السائلة  األصول  مع  للتعامل  مكان  هو 

 .والسندات وما إلى ذلك

 أشكال األسواق:  -5

 تتعدد أشكال األسواق، ومن أهمها: 

الكاملة:  -أ المنافسة  من    سوق  الكثير  على  يحتوي  نظاما  يطبق  الذي  السوق  هو 

رية الكالسيكية بأنه السوق الذي يعتمد على  التجار والمستهلكين، ويعرف وفقا للنظ

المؤثرين   من  كبير  عدد  ومع وجود  والمستهلكين،  التجار  من  نهائي  ال  عدد  وجود 

 على السوق يصبح من المستحيل تغيير أسعار الخدمات والسلع السائدة فيه. 



5 

 

هو السوق الذي ال يعتمد على وجود أي منافسة، إذ يعد مختلفا   سوق االحتكار:  -ب

أو  عن   معينة  لخدمة  الكامل  االحتكار  دور  يعتمد على  ألنه  الكاملة،  المنافسة  سوق 

منتج ما، وفي مثل هذا النوع من األسواق يكون المحتكر قادرا على توفير المنتجات 

في   قلّة  من  االحتكار  سوق  يُعاني  ولكن  الُمنافسة،  غياب  بسبب  ثمنها  كان  مهما 

 العمالء في التعامل مع هذا الّسوق.  اإليرادات، بسبب محدوديّة أو عدم رغبة

القلة:س  -ج احتكار  فكرة  وق  يُقدم  احتكاري  سوق  االحتكار،   هو  لّسوق  ُمشابهة 

ولكنّه يختلف عنه من حيث عدد الُمحتكرين، إذ ال يقوم على احتكار خدمة أو سلعة 

السلعة،   تلك  يحتكرون  تاجر  أو  شركة  من  أكثر  وجود  على  يعتمد  بّل  ُمعيّنة، 

دين للسلعة، كما أّن  ويُشكّ  لون الغالبيّة في الّسوق، سواء  أكانوا من الُمنتِجين أو الُموِرّ

بسبب   االحتكارّي،  كالسوق  األسعار  في  الُمحتكرين  تحكم  على  القدرة  تُغيّب  القلة 

الخدمات ضمن  وجود تنظيم ورقابة من الحكومة تُساهم في تحديد أسعار الُمنتجات و

 وق. الس

الُمنافسة    -د تج   ة:االحتكاريسوق  التي  األسواق  أنواع  من  نوع  سوق  هو  بين  مع 

وق االحتكار، ويحتوي سوق الُمنافسة االحتكاريّة على مجموعة الُمنافسة الكاملة وس

الخاّصة  الُمميّزات  حيث  من  اآلخرين  يختلف عن  منافس  كّل  ولكن  المنافسين،  من 

المنا مثل  واحد،  مجال  في  يعملون  أو  يحتكرون  ولكنّهم  بين  به،  االحتكاريّة  فسة 

 ة الرياضية.المالبس واألحذي ،إنتاج الحبوب شركات

 وق: تجزئة الس -6

الستجزئ لتقسيم  تهدف  عمليّة  الّسوق  األجزاء ة  من  مجموعة  إلى  وق 

والقطاعات، من أجل سهولة تحديد احتياجاتها وخصائصها، وتُساهم هذه التجزئة في  

العمالء، عن طريق استهداف عدد من  ة في ول إلى تطابق مع التوقعات الخاصالوص

 وق. ة في السالُمنشآت حتى تُوفّر الُمنتجات الخاصّ 

 وتعتمد تجزئة الّسوق على مجموعة من القطاعات، من أهّمها:

الجغرافي  -أ الشركا  ة:التجزئة  توزيع  جغرافيهي  أُسس  على  العمل  بيئة  في  ،  ةت 

للش ُمفيدة  التجزئة  هذه  فوتعدُّ  تُساعد  ألنّها  على  ركات،  الّسوق  قطاعات  تحديد  ي 

 . اس المناخ واللغة والنمط المعيشيأس

الديموغرافيّة:   -ب مجموعات  التجزئة  إلى  الّسوق  تقسيم  خصائص    هي  حسب 

للسكان الكمية  الخصائص  والتوزيع والنمو    الكثافةك  السكان، والمتمثلة في  السكانية 
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ة  ثل تممال  ةالعوامل االجتماعيك  النوعية للسكانالخصائص  و  ،انوالحجم وهيكلية السك

 .روةوالث والدخل والتعليم والتغذية نميةالتفي 

ا ألنماط السلوك أثناء  ة المستهلكين وفقالسلوكي  جزئةقسم التت  التجزئة السلوكيّة:  -ج

الشركة، مع  هذي   إذ  تفاعلهم  للمستهلكين    تقسيم ال  ا درس  السلوكية  معرفتهم  كالسمات 

عال أو  ترويج  أو  خدمة  أو  استخدامهابمنتج  أو  منها  موقفهم  أو  تجارية  أو   مة 

 .االستجابة لها

 السوق:   وظائف -7

  االقتصادية   الظروف  حول  موضوعية  معلومات  السوق  يوفر  وظيفة المعلومات:  -أ

 :في المتمثلة المتغيرة

 عدد المنتجات المصنعة. •

 التشكيلة.  •

 الجودة. •

الوسيط:   -ب بمشا  وظيفة  االقتصاديين  للوكالء  السوق  أنشطتهم  يسمح  نتائج  ركة 

االقتصادية. إذ يجعل السوق من الممكن تحديد مدى فاعلية المنفعة المتبادلة بين هذا  

 .أو ذاك من أنظمة العالقات بين المشاركين المعنيين في اإلنتاج االجتماعي

التسعير:  -ج نفسه    وظيفة  الوقت  المنتجات. في  لتبادل  المعادلة  القيمة  السوق  يحدد 

ين تكاليف العمالة الفردية إلنتاج السلع والمعيار االجتماعي، أي أنه يقارن السوق ب

يقارن بين التكاليف والنتائج، ويكشف عن قيمة البضاعة من خالل تحديد ليس فقط 

ا مقدار المنفعة التي يجلبها المنتج إلى المجتمع  .مقدار العمالة المنفقة، ولكن أيض 

وضع    تنظيمية:الوظيفة  ال  -د بوهي  البائع  توازن  بين  والمستهلك،  المنتج  ين 

 .والمشتري

التحفيز:  -ر والسلع    وظيفة  جديدة،  منتجات  ابتكار  على  المصنعين  السوق  يشجع 

على  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  يحفز  إذ  كاف،  ربح  وتحقيق  تكلفة  بأقل  الالزمة 

لى حل  أساسها يزيد من كفاءة أداء االقتصاد بأكمله، فالشركات التي لم تكن قادرة ع
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مشاكل التحسين، واإلفالس والموت بسبب إتاحة مجال للمشاكل األكثر كفاءة. نتيجة  

 لذلك ، فإن مستوى استقرار االقتصاد ككل يتزايد تدريجيا. 

 مزايا وعيوب آلية السوق:  -8

 مزايا آلية السوق:  -أ

 .تخصيص الموارد بكفاءة، التخفيف •

الناجح في وجود معلومات محدود • العمل  األحيان  إمكانية  للغاية )في بعض  ة 

 تعتبر المعلومات حول مستوى السعر والتكاليف كافية(.

والتصحيح   • المتغيرة،  الظروف  مع  التكيف  على  العالية  والقدرة  المرونة 

 .السريع للخلل

رواد   • يتحمل  األرباح،  لزيادة  محاولة  )في  لإلنجازات  األمثل  االستخدام 

ج  منتجات  تطوير  خالل  من  المخاطر  التقنيات  األعمال  أحدث  وإدخال  ديدة، 

 في اإلنتاج(

وإجراءات  • االختيار  حرية  أي  إكراه،  دون  األشخاص  أنشطة  وتنسيق  تنظيم 

 .الكيانات االقتصادية

السلع   • جودة  وتحسين  للناس،  المتنوعة  االحتياجات  تلبية  على  القدرة 

 .والخدمات

 عيوب آلية السوق: -ب

 .ة للتكرارال تسهم في الحفاظ على الموارد غير القابل •

ال تخلق حوافز إلنتاج السلع والخدمات لالستخدام الجماعي )التعليم، الرعاية   •

 الصحية، ...إلخ(. 

الدخل لصالح  • توزيع  يعيد  والدخل، وال  العمل  في  الحق  يوفر وال يضمن  ال 

 .غير المضمونين 

 .ال توفر البحوث األساسية في العلوم •

 .ال توفر تنمية اقتصادية مستقرة •

 السوق على االقتصاد:تأثير   -9
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تبادل   تعزيز  في  يُساهم  إذ  الدول،  اقتصاد  على  إيجابّي  بشكل  الّسوق  يُؤثّر 

الخدمات والسلع بين األفراد ُمقابل دفع المال، من أجل إعادة توجيه االستثمار نحو  

القطاعات االقتصاديّة التي تتميّز بارتفاع في الطلب على الُمنتجات الخاّصة بها، مّما  

إلى تحقيق التّوازن بين العرض والطلب، ولكن قد تنتج عن االقتصاد الخاص    يُؤّدي

في الّسوق مجموعة من االختالالت االجتماعيّة واالقتصاديّة، ومنها البطالة والفقر، 

 وأيضا  يُؤّدي فشل الّسوق أحيانا  إلى حدوث عيوب في ُمخرجات االقتصاد. 

ا اقتصاد  ذات  بلدان  هي  الرأسمالية  البلدان  البلدان  عكس  على  لسوق، 

االشتراكية، أين يوجه تخطيط الجزء األكبر من قرارات اإلنتاج. عندما تكون هناك  

 خطة وطنية في االقتصاد الرأسمالي، فهذا ال يكون إال جزئيا أو ظاهريا.

االقتصادات المخططة قد تترك بعض الدور إلى السوق غير أن هذه األخيرة ال  

 يه اإلنتاج والتسعير.تلعب دورا رئيسيا في توج 

 

 

 السوق فاهيم عامة حول دراساتم  :ثانيةلمحاضرة الا

 ق: اسو األ تصنيف  -1

الرئيسي  -أ  المشابهة   والخدمات  المنتجات  مجموع  من  السوق   هذا   تكوني  : السوق 

 المدروس.  للمنتوج

الجنيس:  -ب المشبعة   السوق  الحاجة  بنوع  المرتبطة  المنتجات  كل  سوق  هو 

السوق األ المؤسسة ووظيفتها بواسطة  أنه يرتبط بتخصص  إذ  المنتوج،  لهذا  ساسي 

 ومدى إشباع حاجة معينة. 

بيم كل المنتجات التي تختلف في طبيعتها عن  جمع هذا السوق  ي   يط:محال  السوق   -ج

 المنتج المدروس ولكنها تشبع نفس الحاجة في نفس ظروف االستهالك.

مجموع المنتجات والخدمات التي هو ذلك السوق الذي يتكون من    :السوق الداعم  -د

 يكون توفرها ضروريا الستهالك المنتوج المدروس.

 :تقسيم دراسات األسواق حسب هيكلتها  -2
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 :المفتوحة واألسواق المغلقة  قاسو األ -أ

األسواق المفتوحة هي األسواق التي من السهل الدخول إليها حيث أن هذه األسواق  

المغلقة األسواق  بينما  مهيكلة،  دخول    غير  يصعب  مهيكلة  أسواق  عن  عبارة  فهي 

 المنتجين إليها.   

 األسواق المنّوعة واألسواق المركزة: -ب

الم التيعوّ ناألسواق  األسواق  كبير  ة هي  التجارية   من  تحتوي على عدد  العالمات 

بحيث ان كل عالمة لها حصة في السوق صغيرة جدا، أما السوق المركزة فهي تلك  

ع تركز  التي  فيه  األسواق  السيطرة  تكون  بحيث  فقط  التجارية  العالمات  بعض  لى 

 عدد قليل من هذه العالمات التجارية.محصورة بين 

 ق: اسواألالعالقات بين  -3

 العالقات األفقية:  -أ

ال يوجد أي سوق لمنتوج ما معزول تماما عن باقي األسواق، وعليه نستطيع إعطاء  

 مفهومين لذلك وهما: 

البديلة: • المنتجات  يشبعها   سوق  التي  الحاجة  نفس  تشبع  التي  السلع  وهي 

 المنتوج األساسي. 

 التي تكمل المنتوج األساسي.وهي السلع  سوق المنتجات المكملة: •

 العالقات العمودية: -ب

مختلف  بتجميع  يرتبط  مفهوم  هو  والفرع  الفروع،  العمودية  بالعالقات  نقصد 

هذه   من  سوق  كل  المنتوج،  نفس  حول  المنظمة  بين  األسواق  يربط  األسواق 

إلى  األولية  المواد  تحويل  في  تساهم  األسواق  هذه  وكل  والطالبين،  العارضين 

 منتجات نهائية. 

 دورة حياة السوق: -4

تختلف دورة حياة السوق لمنتوج ما عن دورة حياة هذا األخير إال في بعض    ال

وق يكون في األحيان، إذ أنه يمكن مثال إطالق منتوج جديد )مرحلة االنطالق( في س

 مرحلة النضج.
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 مراحل دورة حياة السوق:  -أ

 مراحل دورة حياة المنتوج، إذ تنقسم إلى أربعة مراحل أساسية وهي: وهي مثل 

 مرحلة الوالدة )االنطالق(. •

 مرحلة النمو. •

 مرحلة النضج. •

 مرحلة الموت.  •

 اإلنقطاعات: -ب

التنظيمي  القوانين  في  التغييرات  وكذا  الحاصلة  التطورات  إلى  لعل  تؤدي  قد  ة 

انقطاعات مفاجئة توصل إلى موت السوق، وعليه فإن دورة حياة السوق ليست دائما  

ألسباب   الموت  مرحلة  بعد  جديد  من  يولد  أن  معين  لسوق  يمكن  أنه  حيث  منتظمة 

بينها أي أن سوق معين ذو  معينة، كذلك فإن   فيما  األسواق عادة ما تكون مرتبطة 

 عالقة بسوق أخرى. 

 لوضعيات التنافسية للمؤسسات داخل األسواق: تحليل ا -5

من   مجموعة  تحليل  ما  سوق  في  للمؤسسة  التنافسية  الوضعية  تحليل  يتطلب 

وتتمثل أهم هذه المعايير  ،  المعايير حسب خصائص ومجاالت نشاط السوق المعني

التقنية  في   المعايير  الترويج،  ميزانية  التجارية،  العالمة  قوة  السوق،  في  الوضعية 

 الية.والم

تنقيط   يتم  ما  ترجيحوعادة  معامالت  إلى  ذلك  تعديل  ليتم  المعايير  وفي  هذه   ،

هذه  اإلجمالية،  النقطة  على  والحصول  )المرجحة(  المعدلة  النقاط  تجمع  األخير 

 النقطة تعبر عن وضعية المؤسسة في السوق مقارنة مع المؤسسات المنافسة.

 قياس الحصة السوقية للمؤسسة: -6

ال ما مؤشيعتبر  خدمة  أو  لمنتوج  التنافسية  الوضعية  لتحليل  استعماال  األكثر  ر 

 ذي نستطيع قياسه كالتالي: والبمثابة قياس حصة سوقية 

 الحصة السوقية =   مبيعات المنتوج أو العالمة

 المبيعات اإلجمالية                      

ال السوقية  بالحصة  تسمى  أخرى  بطريقة  أيضا  السوقية  الحصة  نسبية  وتحسب 

تحسب   لهذا  والتي  السوقية  الحصة  بينما  السوق،  على  المسيطر  المنتوج  إلى  نسبة 
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السيطرة   من حيث  الثانية  المرتبة  في  يأتي  الذي  المنتوج  إلى  نسبة  فتحسب  األخير 

االستراتيجي   التحليل  في  أكثر  النسبية  السوقية  الحصة  وتستعمل  السوق،  على 

 يين الوضعية التنافسية.وخاصة عند دراسة مجاالت النشاطات وتق

 


