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 )املحاضزة الاولى(  ججارة الخجشئتمقدمت في 

 

 حعزيف ججارة الخجشئت.

 وهي ألاوشطت املخعلقت ببيع السلع والخدماث إلى املستهلنين النهائيين.

وهعىىيذ  عيلىيتذعنىىا ذذتىا ر ذ كةىى  آلاتذيتنىآلاتمعنى ذلكىىًذؤالىتذار عىىيةذرعينى ذمعننىى ذاىعجذئةىىيبذ ك    ى ذ  ىى ذ

 . ملةترىذو كهدفذمجذ كة  ء

 ىذؤتذ ياتذ ملةترىذمستهيييذنهي ني،ذوكيسذمة و ذؤرعيٌ،ذؤوذمؤسس ذحيامن ،ذؤوذوسنط.1

 دذؤوذألاسى ،،ذؤ ذسسىته نذ ملعيشى ،ذوكىيسذىذؤتذ ياتذ كد رعذإلىذ كة  ءذهاذإشعي ذ لحيجيتذ كشخصن ذكيفى2

 إريد،ذ كعنعذؤوذسس خد مذفيذإال يجذسيع ذؤوذخدم ذؤخ ى.

 وهىاك عدد مً املالحظاث التي يجب اخذها في الاعخبار لفهم إطار ججارة الخجشئت، وهي:

.ذعنىعذ لخىدميتذىذؤتذت ية،ذ ك     ذاذتل ص ذرلىىذعنىعذ كسىيعذ مليد ى ذؤوذ مليعاسى ذرلىط،ذوكىضهىيذت  ىعجذ1
.
ؤ  ىي

 )مثلذعا كصذ ك إمآلاتذؤوذتذ ه ذ كطآلار ت(.

،ذوؤاتذ كعنىعذ2 ىذؤتذت ية،ذ ك     ذاذتنطا ذعيك  وة،ذرلىذوجادذم   .ذريكعنعذعيكبر د،ذو كطا فذرلىذ ملنيٌز

Vending machinesويهيذتدخلذفيذالطيقذت ية،ذ ك     ،ذواذتس خدمذريهيذم يج ذعيملعن ذ ملفهام.ذ 

 ىىىية،ذ ك    ىىى ذاذت  ىىىعجذعيك ىىى وة،"ذتىىىيج ذت   ىىى "ذرىىىيملن  ات،ذوت ىىىيةذ ل عيىىى ،ذو ملةىىى وريتذ ك ىىى ذاذىذؤتذتذىىىىىىىىىىىىىىىىى3

تععلذعد رعذ ك بحذ لاماتذعدوةذت يةذ ك     ذرنىدميذ ينعىاتذسىيعهخذوخىدميإهخذإلىىذ ملسىتهيىآلاتذ كضهىي نآلات.ذ آلاىرذ

 ؤتذمةتر يتذهؤاءذاذتع برذج ء ذمجذت ية،ذ ك     .

 لخجشئت:أسباب دراست ججارة ا

 مجذعآلاتذألاسعيبذ ك  ذتبرةذدة س ذم يٌذت ية،ذ ك     ذميذ لي:

 ىذؤث هيذرلىذسك صيدذ كلامي.1

 ىذ كاظي فذ ك  ذتؤديهيذفيذ ك ازيع.2

  ىذر كتهيذعيملة وريتذ ملاةد،ذكهي.3

 .والعآلاتذرنعيذ ليذم عاتذولذمجذهذهذألاسعيب

: أثز ججارة الخجشئت على الاقخصاد القومي:
ً
 أوال

ذمىىجذ ك صىىيدذؤ ذدوكىى ،ذسىىا ءذمىىجذاليحنىى ذ. ىىخذ ملعنعىىيتذؤوذ كععيكىى .ذهعىىيذؤتذ
.
ذهيمىىي

.
تةىىيلذت ىىية،ذ ك    ىى ذجيعنىىي

ذميذتعىسذ ت يهذسك صيدذ كلاميذهيل.
.
  ت يهيتذمعنعيتذ ك     ذ يكعي

 ورنعيذ ليذبعضذ ملؤش  تذ ك  ذتعىسذؤهعن ذت ية،ذ ك     ذفيذ كاا يتذ مل حد،ذألام يىن :

ت ييناتذدواة ،ذوهذ ذ ك كخذاعفذميذويتذرينتذريمذذ1.5حا ليذذ1986نعيتذم يج ذ ك     ذفيذريمذؤىذعيغتذمع

1977. 

،ذو كعنىعذعيكبر ىد،ذو كعنىعذعىيك يفاتذفىيذرىيمذ مىيذكنع ىتذذ1986عىذ.عيغتذمعنعيتذآاتذ كعنع،ذو كعنىعذ ملعيشى ذكيعنىيٌز

 عيناتذدواةذؤخ ى.ذ222

 .1987مينااليذفيذريمذذ18     ذ ك ليند  ذحا ليذجىذىذعيغذذرددذمجذيععياتذفيذم يج ذ ك



  

2 
 

ويع برذهذ ذ ك كخذؤكلذعىثآلارذمجذ ك كخذ لحلنلي.ذرهاذاذ   عجذمىجذيععيىاتذععةى وريتذ لخىدميت،ذو كععيكى ذ

  ملاسعن ،ذؤوذكععضذ كاكت،ذو مل ن،ذومجذيععياتذفيذمة وريتذري ين ذؤوذش ويتذت يمج.

: وظائف الخجشئت في الخوسيع:
ً
 ثاهيا

لذت ية،ذ ك     ذ مل حي ذألاخآلار،ذفيذكني،ذ ك ازيعذ ك  ذت خذولذألائةط ذوألار  دذ ملعننآلاتذعياال ليٌذ ملىيد ذتعث

و ال ليٌذميىن ذ كسيعذو لخدميتذمىجذ ملنى إذإلىىذ ملسىتهيً.ذويعىىجذعنىيتذ كةىيلذ كعىيمذكلنىي،ذ ك ازيىعذفىيذ كةىيلذ

  ك اانحيذ ك يلي:

 

 

 

 

 

وتيع ذت ية،ذ ك     ذدوة ذهيميذفيذكني،ذ ك ازيعذواسنطذعآلاتذ ملن  ىآلاتذوت ىيةذ ل عيى ذمىجذاليحنى ،ذو ملسىتهيىآلاتذ

 كضهي نآلاتذمجذاليحن ذؤخ ى.ذر يج ذ ك     ذ  ععذتةىني ذمجذ كسيعذو لخدميتذمجذماةد جذمخ يفآلاتذويلدمهيذ

 .ذSorting زذإلىذ ملستهيًذويطيمذرلىذهذ ذإلاج  ءذرعين ذ ك صننفذؤوذ كف

رعىىجذؤجىىلذتعاىىنخذ كفيرينىى ذ ف ىىلذهثآلاىىرذمىىجذ ملن  آلات) ملىىاةد ج(ذسىىنعذالىىا ذو حىىدذؤسي ىى  ذمىىجذ ملن  ىىيتذوبنىىعذ

 كىعنىى ذويهىىيذإلىىىذؤكىىلذرىىددذمعىىىجذمىىجذ ملةىىتر ج.ذومىىجذاليحنىى ذؤخىى ىذ   ىى ذهثآلاىىرذمىىجذ ملسىىتهيىآلاتذفىىيذسخ نىىيةذمىىجذ

 عآلاتذتةىني ذم نار ذمجذ كسيعذو لخدميتذوش  ءذهعن ذمحدود،.

مىىجذخىى ٌذرعينىى ذ كفىى زذؤوذ ك صىىننفذ لىىامذتىىيج ذ ك    ىى ذبسىىدذ كف ىىا،ذعىىآلاتذ ملن  ىىآلاتذو ملسىىتهيىآلاتذ كضهىىي نآلات.ذو 

ذفيذ كةيلذيتي:
.
 ويعىجذعنيتذلكًذتاانحني

 
 

 

تاجر 

 تجزئة

مستهلك 

 نهائي
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 دور جاجز الخجشئت في عمليت الفزس أو الخصييف

 رلىذ كنحاذ ك يلي:ؤ ذؤتذتيج ذ ك     ذ لامذعئشعي ذة عيتذولذمجذ ملن إذو ملستهيًذألاخآلارذولكًذ

 
مىىىىعذوىىىىلذمىىىىجذرع  هىىىىخذذوالوظيفةةةةت ألاخةةةةزئ مةةةةً وظةةةةائف الخوسيةةةةع التةةةةي يصدالهةةةةا ججةةةةار الخجشئةةةةت هةةةةي الاجصةةةةاالث

و ملن  ىىىىىآلاتذوت ىىىىىيةذ ل عيىىىىى .ذرعىىىىىجذخىىىىى ٌذسرىىىىى ت،ذوةجىىىىىيٌذ كعنىىىىىع،ذو كعىىىىى  ذد خىىىىىلذ مل  ىىىىى ،ذيعىىىىى فذ ملسىىىىىتهيياتذ

ألاسىنيفذ مل ىا ر ،،ذوخصي صىهي،ذوسىىيريتذ كععىل.ذوهىذكًذيعى فذ ملن  ىىاتذوت ىيةذ ل عيى ذ ملعنعىيتذ مل اكعىى ،ذ

ذمىىىىىيذ ىىىىى خذتطىىىىىاي ذ كسىىىىىيعذعنىىىىىيءذرلىىىىىىذوشىىىىىييوىذ ملسىىىىىتهيىآلات،ذو ملن  ىىىىىيتذ ملعنعىىىىى ،ذومعىىىىىدٌذدوة تذألا 
.
سىىىىىنيف.ذوهثآلاىىىىىر 

  ك غذ  ذ كعىسن ذمجذت يةذ ك     .

وبيكنسىىىع ذكصىىىغيةذ ملن  ىىىآلاتذوت ىىىيةذ ل عيىىى ،ذيسىىى طنعذت ىىىيةذ ك    ىىى ذمسىىىيردإهخذرىىىجذ  يىىىمذ كنلىىىل،ذو ك خىىى يج،ذ

 ملسيرد،ذو كدرعذملدميذعيكنسع ذكيعن  يتذ ك  ذيةترونهيذمضهخ.ذهعيذؤتذسغيةذت يةذ ك     ذ ح يجاتذكنفسذ

 مجذجيال ذماةديهخ.

،ذحنىىىنذؤتذولهةةذألا ألاسةةباب االبةةا مةةا جبةةال السةةلع والخةةدماث مةةً خةةالم مىاةةةذ ججشئةةت ايةة  مملولةةت للمىةةخ 

 لكًذ عىجذمجذتحلنمذميذ لي:

ذإلىذرددذؤهبرذمجذ ملستهيىآلات.1  ىذ كاسٌا

 ىذتخفنضذ ك ييف .2

 ىذتحسآلاتذ ك درمذ كنلد .3

 ىذزييد،ذ ملعنعيتذبس ر ذؤهبر.4

  كترهآلازذرلىذم يٌذخبرتتذوتخصصت.ىذ5

وفىىىيذبعىىىضذ لحىىىيات،ذكىىىدذ   ىىى ذبعىىىضذ ملن  ىىىآلاتذفىىىيذ مىىى  نذمنةىىىأتذ ك    ىىى ذ لخيسىىى ذععن  ىىىيإهخ،ذوفىىىيذهىىىذهذ

 لحيكىىى ذرىىىئتذريىىىىيهخذرهىىىخذو كلنىىىيمذع عنىىىىعذ كاظىىىي فذ ك ىىى ذ ؤديهىىىىيذتىىىيج ذ ك    ىىى ذح ىىىى ذيسىىى طنعا ذمنيرسىىى ذت ىىىىيةذ

 يذمع ر تذميذ لي: ك     ذ ك ليند آلاتذ.ذومجذألامثي ذرلىذميذ نعغ

 ىذرددذوخصي صذ ملستهيىآلاتذ كضهي نآلاتذ كذ جذسيةتروتذمن  يإهخ.1

 ىذهنفن ذسالتةيةذ ل غ  فيذكهؤاءذ ملستهيىآلات.2

 ىذ لخدميتذ ك  ذ ح يجهيذ ملستهيىآلات.3

  ملطياب ذألد ءذوظي فذ ك     ىذ ملا ةدذ4
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: العالقاث بين ججار الخجشئت وموردالهم:
ً
 ثالثا

  كع كيتذ ملعلد،ذعآلاتذت يةذ ك     ذوماةديهخ:ذمجذ ك  وة ذرهخ

ذمجذكني،ذ ك ازيع.ذويه خذ ملن  ىاتذوت ىيةذ ل عيى ذعدةجى ذتغطنى ذ كسىاق،ذ
.
رعجذاليحن ذ عثلذت يةذ ك     ذج ء 

و كع  ذ كييفيذو ل ذ بذملن  يإهخ،ذوخدميتذ ملسىتهيىآلات،ذوسىيريتذ كععىلذعيمل ىيج ،ذومىدىذ مييالنى ذسر عىيدذ

 .رلىذت يةذ ك     

ومجذاليحن ذؤخ ى،ذيع برذت يةذ ك     ذمستهيىآلاتذؤسيسىنآلاتذكيسىيعذو لخىدميتذمثىلذألاسىنيفذ ك ى ذيعىيدذعنعهىي،ذ

 وت هنعيتذ مل   ،ذومعد تذتةغنلذ كعنياليت،ذو لخدميتذسد ةي ،ذو ك إمآلات.

 :ليومً ألامثلت على ألامور التي جخخلف بشأنها أولوياث وأهداف مل مً ججار الخجشئت واملورديً ما ي

 ىذ ك كيع ذرلىذكني،ذ ك ازيع.1

 ىذتازيعذألاةبيح.2

 ىذرددذت يةذ ك     ذ مل نيرسآلاتذ كذ جذ  عيمياتذفيذمن  يتذ ملاةد.3

 ىذمسيح ذومييتذ كع  ذد خلذ مل   .4

 ىذ ملسيهع ) ملةيةه (ذفيذسر ت.5

 ىذش وبذ كدرع.6

 .الايمذ ملاز ذ كاحندوبصف ذريم ،ذتياتذر كيتذ كلني،ذؤيس ذميذ ياتذرندذ س خد مذ

حنىىىىنذ ىىىىدخلذ ملىىىىاةدوتذفىىىىيذ تفيكىىىىيتذمىىىىعذمىىىىاز ذوؤحىىىىدذؤوذرىىىىددذكينىىىىلذمىىىىجذ ملىىىىازرآلاتذ :الوحيةةةةد املةةةةوسل هظةةةةا 

 ياالىىىاتذ ملصىىىيدةذ كاحنىىىد،ذ ملسىىىعاحذكهىىىيذعيك عيمىىىلذفىىىيذميةوىىىيتذؤوذخطىىىابذمن  ىىىيتذمعننىىى ذفىىىيذمنىىىي مذجغ  رنىىى ذ

 ك عىىىيوتذمعىىىي،ذرئالىىىتذ  طيىىى ذمىىىجذتىىىيج ذمحىىىدد،.ذورلىىىىذ كىىى  خذمىىىجذؤتذهىىىذ ذ كااىىىعذ حفىىى ذهىىى ذمىىىجذ كطىىى رآلاتذرلىىىىذ

 ك    ىىىىى ذؤتذ لصىىىىى ذتةىىىىىىني تذرلىىىىىىذ كسىىىىىيعذو لخىىىىىدميتذ ك ىىىىى ذيغطيهىىىىىيذستفىىىىىيق،ذمعىىىىىيذيعنىىىىى ذ ك طىىىىىحن ذععن  ىىىىىيتذ

  ملاةد جذيخ يج.ذومجذوجه ذالا ذ ملن إذكدذ حدذالايمذ ملاز ذ كاحندذمجذمعنعيتتذ ملح عي ذفيذألاجلذ كطايل.
ذرندذورلىذ كنلنضذيخ ،ذتياتذر كيتذ كل

.
ذوتعلد 

.
 ذ س خد مذ ك ازيعذ ملىثف.ني،ذؤهثرذتليعي

حنىىنذ ينىىعذ ملىىاةدوتذمىىجذخىى ٌذؤهبىىرذرىىددذمعىىىجذمىىجذت ىىيةذ ك    ىى ،ذويىىؤد ذ :اسةةخخدا  الخوسيةةع املنثةةف

هىىىذ ذإلىىىىذتعاىىىنخذمعنعىىىيإهخ.ذهعىىىيذ عىىىىجذك  ىىىيةذ ك    ىىى ذتلىىىد خذميةوىىىيتذوؤالىىىا  ذمخ يفىىى ذهثآلاىىىر،.ذوهنتن ىىى ذكىىىذكًذ

 ي .تياتذ ملنيرس ذعنضهخذكا 
ويترتىى ذرلىىىذلكىىًذؤتذت ىىيةذ ك    ىى ذكىىدذيسىى خدماتذتى نيىىيتذكيسىىتذفىىيذمصىىتح ذوىىلذمىىاةدذرلىىىذحىىد،.ذر  ىىيةذ

 ك    ىىىىى ذيه عىىىىىاتذعععنعىىىىىيتذ مل  ىىىىى ذهيىىىىىلذؤهثىىىىىرذمىىىىىجذ ه عىىىىىيمهخذعععنعىىىىىيتذوىىىىىلذميةهىىىىى ذهعىىىىىيذؤنهىىىىىخذكىىىىىدذ خصصىىىىىاتذ

 مسيحيتذؤوذؤميهج،ذؤوذ حددوتذ كسع ذعط يل ذتؤث ذرىسنيذرلىذميةويتذمعنن .

 ،ذرهاذ إتيذفيذاللط ذم اسط ذعآلاتذ كنايمنآلاتذ كسيعلآلات. ك ازيعذسال ليئييك ذؤميذفيذح

ذمىجذمنيرىذذ ك    ى ،ذهعىيذيسىعحذك  ىيةذذ: ك ازيعذسال ليئي رهاذيسعحذكيعاةد جذعيكعنعذذمىجذخى ٌذرىددذمعلىٌا

فىيذ كلنىي،ذذ ك     ذعيك عيملذفيذبعضذ مليةويتذ مل نيرس .ذ آلارذؤتذهذ ذ كنايمذ كاسىطذاذ ىار ذمسى اىذ ك عىيوت 

  كذ ذ ار هذالايمذ ملاز ذ كاحند،ذواذ. خذ ملعنعيتذ كذ ذ ار هذالايمذ ك ازيعذ ملىثف.

 وياضحذ كةيلذيتيذؤهخذؤوجتذ ملليةال ذعآلاتذالاخذ ك ازيعذ كث ث ) ملاز ذ كاحند،ذوسال ليئي،ذو ملىثف(.
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 ةة السماث املميزة لخجارة الخجشئت:

 ة،ذ ك     ذرجذألاالا  ذألاخ ىذمجذؤئةط ذألارعيٌ،ذوؤهعهي:هنينذرددذمجذ كسعيتذ ك  ذتعآلازذت ي

 ىذسغ ذم اسطذ. خذمعنعيتذولذرعين ذعيكنسع ذكيعس اييتذألاخ ىذفيذكني،ذ ك ازيع.1

 ىلنيمذ ملستهيىآلاتذ كضهي نآلاتذععةتر يتذهثآلار،ذ آلارذمخطط ذؤوذلحان .2

هنىىىينذمنىىىدو يذعنىىىعذ لامىىىاتذع يىىىية،ذىىىىذمعاىىىخذرعىىى ءذم  ىىى ذ ك    ىىى ذ نعغىىىيذجىىىذذهخذإلىىىىذماكىىىعذ مل  ىىى .ذإلذكىىىيسذ3

  كعع ء.
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 :السماث الخاصت املصثزة على ججارة الخجشئت

 ويف  ذولذمجذهذهذ كعا ملذم طيعيتذخيس ذرلىذمة وريتذ ك     .ذوالعآلاتذلكًذرنعيذ لي:

 ىذريالخفي ذم اسطذ ملعنعيتذ ف  :1

 و ك غينف،ذوس  عيت(.ذؤىذا وة،ذ مل  كع ذ كدكنل ذكي ييكنفذ مل تعط ذعيلذرعين ) كتسينخ،

بذىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ لحيجىىى ذإلىىىىذزيىىىيد،ذرىىىددذ كععىىى ءذ كىىىذ جذ ىىى خذجىىىذذهخذإلىىىىذ مل  ىىى ذمعىىىيذ  طيىىى ذسه عىىىيمذعىىىي ر تذووسىىىي لذ

  كترويإذألاخ ى.

 جىذىذ لحيج ذإلىذزييد،ذ ملعنعيتذ كتحان ذعياه عيمذعخدم ذ كععنلذد خلذ مل   .

و ك  ذت خذإلىذرددذهعآلارذمجذ ملستهيىآلاتذ ؤد ذإلىىذسىعاب ذىذؤتذهبرذرددذرعينيتذ كعنعذل تذألا. يمذ كصغآلار،ذ2

 إد ة،ذ ملخ وت.

ىذؤتذمعاخذمعنعيتذ ك     ذت عثلذفيذمةتر يتذ آلارذمخطط ذؤوذلحان .ذرلدذؤظه تذدة س ذهذ ذ كنةيبذفيذ3

  كاا يتذ مل حد،ذألام يىن ذميذ لي:

 .%ذمجذمستهيييذ كعليكن ذيغفياتذ ر اليتذ كصحفذكعلذ كة  ء75ؤىذؤتذ

 %ذاذيعدوتذكي ع ذمةتر يت.69بذىذؤتذ

 %ذمجذمةتر يتذ كعليك ذ آلارذمخطط ذعيمل ،.53جىذىذؤتذ

 ويبرزذهذ ذؤهعن ذ كع  ذد خلذ مل   ،ذو ك خطنطذ كد خليذ ل ذ ب،ذو ك نانخذ ل ندذكيع   .

و جىى  ءذ ملليةالىىيتذىىىذؤتذ كىىنعطذألاسي ىى  ذهىىاذلهىىيبذ ملسىىتهيىآلاتذإلىىىذم ىىيج ذ ك    ىى ذو كلنىىيمذعيكةىى  ءذعإالفسىىهخ،ذ4

،ذويهىىىيذمىىىجذألاسىىىعيبذ ك ىىى ذ عىىىآلاتذ مليةوىىىيتذوألاالىىىا  ،ذوة عىىىتهخذفىىىيذ ملحيراىىى ذرلىىىىذخصاسىىىنتهخذمىىىجذ كعنىىىعذفىىىيذ ملنىىىيٌز

 تؤد ذإلىذشععن ذم يج ذ ك     .

ذإكنت) ملا سىىىى ت(،ذوسىىىىيريتذ كععىىىىل،ذو كتةىىىىىني ،ذوجىىىىادذؤمىىىىيهجذ ويبىىىىرزذهىىىىذ ذؤهعنىىىى ذ ملاكىىىىع،ذوسىىىىهاك ذ كاسىىىىٌا

  ال ايةذكيسنية ت.

 ميم وجطبيق است اجيجياث الخجشئت:جص 

 تع برذ ستر تن ن ذ ك     ذععثيع ذ لخط ذ كعيم ذ ك  ذتلادذ وذت شدذتص ريتذورعينيتذ ملة و .

 ومجذشإتذهذهذسستر تن ن ذؤتذتؤث ذرلىذؤئةط ذ ملة و ذو س  يع تذكلاىذ كساق.

تذسسىى فيد،ذمىىىجذ لخطىىىا تذ كسىىىتذوؤ ذمةىى و ذت   ىىى ذىىىىىذمهعىىىيذوىىيتذالارىىىتذؤوذ. عىىىتذىىىىىذيسىى طنعذعىىىلذوينعغىىىيذرينىىى

  ك يكن ذفيذ ك خطنطذسستر تنجي.

ىىذتع يىفذوتحد ىدذالىا ذ كنةىيبذمىجذاليحنىى ذالارنى ذ كسىيعا لخدميت.ذ ك اجىتذألاسي ى  ذكيعةى و )مثلذخىىدميتذ1

 ويمي ذؤوذخدميتذإايرن (.ذوتعبرذهذهذ لخطا،ذرجذتحد دذ"ةسيك "ذ ملة و .

 

 نعيذ  عيمذعيملعنعيت،ذوألاةبيح،ذو لحص ذ كساكن ىذتحد دذألاهد فذ ايي ذوكصآلار،ذألاجلذر2

 

 ىذتع يفذساقذ ملستهيىآلاتذ كذ جذسي خذ ك نيرسذرييهخذرلىذؤسيسذخصي صهخذو لحيجيتذ ك  ذ  يدونهي.3
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 ىذواعذخط ذريم ذ ايي ذ ملدىذتع برذععثيع ذماجتذريمذكيعة و ذو كعيميآلاتذرنت.4

 

 كعا مىىىىىىلذ مل عيلىىىىىى ذعىىىىىىيملاكع،ذتةىىىىىىىنيتذ ملن  ىىىىىىيت،ذ كتسىىىىىىعآلار،ذىىىىىىىذواىىىىىىعذوتطعنىىىىىىمذ سىىىىىىتر تن ن ذم ييميىىىىىى ذت  ىىىىىىعجذ5

 سر ت،ذ كع  ،ذولكًذك حلنمذألاهد ف.

 

 ىذ ك لننخذ ملن اخذكألد ء،ذوتصحنحذالليبذ ك عفذو ملةيولذعع  دذظهاةهي.6

 

 جطبيق املفهو  الدسويقي على ججارة الخجشئت:

ؤتذ فهعىىىىتذويطعلىىىىتذت ىىىىيةذ ك    ىىىى .ذوي يىىىىاتذهىىىىذ ذ عىىىىىجذتحايىىىىلذ ملفهىىىىامذ كتسىىىىايليذإلىىىىىذمفهىىىىامذكي    ىىىى ذ نعغىىىىيذ

  ملفهامذمجذ كعنيس ذيتن :

ذ شىىىعي ذهىىىذهذ لحيجىىىيتذإلىىىىذ1 ىىىىذ ك اجنىىىتذعيملسىىىتهيًذ. لذ  ىىى ذؤتذ حىىىددذخصىىىي صذوحيجىىىيتذمسىىىتهيىنتذويحىىىيٌو

 ؤكص  ذدةج ذمعىن .

 فيء،.ىذ مل هادذ ملنسم.ذولكًذرجذ  يمذتحلنمذ ك ييملذعآلاتذجعنعذ لخططذوألائةط ذك حلنمذؤكص  ذه2

 ىذ ك اجتذعيألهد ف.ذولكًذرجذ  يمذواعذألاهد فذو س خد مذ ستر تن ن ذك حلنلهي.3

 ويوضح الشهل آلاحي جطبيق مفهو  الخجشئت:

 
 ومعيذ دٌذرلىذلكًذميذ لي:هذ ذ ملفهامذاذ دةهتذواذ طعلتذولذت يةذ ك     ذؤتذ

 ك ص ريتذعداذمجذسر عيدذرلىذ ك خطنط،ذورىدمذىذردمذ ملعيا،ذعحيجيتذ ملستهيً،ذوألاخذذعيكعةا  ن ذفيذ1

 وجادذؤهد فذو ضح ذكهخ.

 ىذردمذسس  يع ذكي غآلار تذؤوذألارييةذ ل د د،،ذوفيذؤحسجذ لحياتذتليندذ ملنيرسآلات.2

ذرلىذتغذ  ذرىسن ذمجذرع  هخ.3  ىذردمذسه عيمذعيلحصٌا

 


