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      الدراسة الحالية تبين اهمية وطبيعة متاجر المفرد واالصناف الرئيسة لهـا، متطرقـة الـى          
هرت فيها متاجر المفرد على شكل مجمعات من المتـاجر وذلـك نتيجـة              مدينة الموصل التي ظ   

ومركز ) البؤر التسويقية (المجمعات التسويقية   : الحاجة المتزايدة في السوق، واهم االنواع السائدة      
  .التجارة في وسط المدينة

نشطة المقدمة      بينت الدراسة انه ال توجد اية عالقة بين االنواع السائدة من المتاجر وطبيعة اال    
  .من هذه المتاجر

The names of shops and markets and it's relation with the 
shopping and locative considerations 

 with referenc to Mosul city 
Dr. Aubai Saeed Al Dewachi 
College of economics and administration 
Abstract: 
      The present research looks at the nature and importance of retailing, 
major types of store retailing. 
       In Mosul city, many stores today cluster together to increase their 
customer pulling power and to give consumer the convenience of one-stop 
shopping. The main types of stores cluster are the central business and the 
shopping centre. 
       The research shows no link between the type of store and the nature of 
activities introduced by these stores. 
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تناولت غالبية دراسات األسواق والمتاجر الجوانب المتعلقة بتحديد الموقع، وكيفية العمل على                
اختيار الموقع المناسب والكفيل بتحقيق أعلى معدالت لالرتياد والتسوق وبما يحقق أيضاً معدالت             

  .دينتاعالية من المبيعات وألكبر عدد من المر
ت االسواق والمتاجر بمختلف اشكالها لم تلـق االهتمـام المـذكور،                  على أن دراسة مسميا   

دامـت االعتبـارات    وأصبحت المسميات تطلق وفق اعتبارات شخصية واجتهادات غربيـة مـا      
التسويقية في معزل عن هذا النشاط، وسنبين في بحثنا هذا ما يمكن ان تتركه المسميات من نتائج                 

 وكيف يمكن ان تكون هذه المسميات دليالً واضحاً على           على موقع األسواق وخصائصها،    يةايجاب
حالة النمو والتقدم والتطور الحاصل في البيئة الواحدة، ذلك أن المشكلة التي تالحظ فـي البيئـة                 

وما يتبـع    الهوية الكفيلة بتمييز متجر عن آخر،كوال تمتلتحمل  العراقية أن االسواق والمتاجر ال    
  .تي ينفرد بها المتجر الواحد عن المتاجر االخرىذلك من التشكيلة السلعية ال

لمـاذا هـذا التمييـز والتبـاين فـي      : والسؤال الممكن طرحه قبل الدخول في التفاصيل هـو     
  المستويات؟ ولماذا توضع صفة السوق أو المتجر قبل المسمى ذاته؟

  :اآلتية على هذين التساؤلين يمكن أن ندخل في الموضوع وفق االعتبارات    ولإلجابة
 

  .       تناولت أدبيات التسويق هذه الناحية على نحو مفصل، والتي تسير وفق جانبين اثنين
   Shopping Centresظهور ونمو مراكز التسوق  :      اولهما
  )١(عدم التناسب بين مسميات المتاجر وما يعرض فيها من تشكيلة سلعية:       ثانيهما

فالنقطة األولى تنحصر أساساً في التزايد المستمر في ظهور ونمو مراكز التسوق عالمياً، وباتـت           
  . للتسوق في المناطق السكنية خارج المدينة وداخلهااألساسيةتحتل المراكز 

 فـي      ففي داخل المدينة وفي مراكز المدن على نحو خاص باتت المسألة ضرورية وأساسـية             
مدينة واألخذ باالعتبارات المتعلقـة بالتقليـل مـن         ال للمستهلكين للتسوق من     تقديم أنسب الفرص  

  .التكاليف المترتبة على المتاجر
والبقالة وغير ذلك من المتاجر األخـرى التـي حكمـت           ) السوبر ماركت ( متاجر البيع الذاتي     

م االتفاق الى   الظروف في وجودها على نحو عشوائي ومنذ فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فقد ت             
أن تقع في مركز تسوق محكم المنافذ، تفتح المنافذ وتغلق في اوقات محـددة، تكـاليف االنـارة                  

 أفـراد اكفـاء     إدارتهوالتدفئة والتبريد والتنظيف مشتركة، العطل متفق عليها، هذا المركز يتولى           
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  .لديهم الدراية الكافية والمعرفة الجيدة في المتاجر واألسواق
ب الصورة أمام القارئ فان هناك مراكز تسوق ظهرت في العديد من الدول المجـاورة           ولتقري

كسوق الحميدية في دمشق وأسواق استنبول وأنقرة، وهذا ما يشابه الى حد ما يالحظ في سـوق                 
الصاغة في مدينة الموصل والذي تحكم منافذه االساسية وتفتح في وقت معين ووفق اتفاق متفـق                

ومراكز التسوق انتقلت بدورها الى خارج المدينـة      .  ارة السوق واالشراف عليه   عليه في كيفية اد   
  )٢(:لتخدم المناطق السكنية الحديثة وعلى نحو فاعل، فظهرت ثالثة أنواع بمسميات مختلفة وهي

Neighborhood Shopping Centers 
 من المتاجر صغيرة الحجم مـع متجـر كبيـر للتـسوق               وتتركب هذه المراكز من مجموعة        

Supermentdمع وجود متاجر متخصصة  Specialty Stores    مع محطـات تـزود للوقـود 
تبق أكثر   وتخدم هذه المراكز المستهلكين الذين يعيشون في مناطق سكنية  ال           .ومطاعم وكافيتريا 

وغالباً ما تقـدم    . كم٥أي بحدود    لسكن، دقائق قيادة في السيارة بين مدفع المركز ومكان ا         ١٠من  
  .رة وسلع التسوقسالمراكز هذه السلع المي
Community Shopping Centrees 

 مـع   Department Stores       هذه المراكز تضم عادة متجراً أو أكثر من متاجر االقـسام  
  .بيع السلع سهلة المنالمتاجر متخصصة أخرى وكذلك متاجر ل

      وهذه المتاجر تقدم خدمة كبيرة ولعدد كبير من المستهلكين في المنطقة الواحـدة، وتحـاول          
  والسلع الخاصةShopping goodsجذب المستهلكين الذين يسعون للحصول على سلع التسوق 

Spealty goodsتتوفر في مراكز التسوق المجاورة  والتي قد ال.  
 المتسوقون مسافة أطول للوصول الى هذه المراكز، والتي بدورها تـستخدم أسـاليب        وقد يقطع 

  . والعروض والمعارضواأللعابمشوقة لخدمة الزبائن كالمهرجانات 
Regional Shopping 

ومجموعـة كبيـرة مـن    Department Stores       وتضم هذه المراكز مخازن أقسام كبيرة
المتاجر مختلف االصناف واألشكال والتي يمكن أن تنافس في تلك المراكـز التـي فـي مركـز             

  .المدينة، وتقدم تسهيالت واسعة ويقطع المستهلك مسافة طويلة ألجل الوصول اليها
المتـاجر التـي          فالذي يالحظ أن المسميات لم تأت اعتباطاً، وانما اقترنت أساساً بطبيعـة             

يضمها المركز الواحد، والذي بدوره حمل اسماً مخيراً لطبيعة موقعه الجغرافي ومـا يمكـن أن                
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  .يقدمه للزبائن من سلع وخدمات
 

      يالحظ أن المسمى للمتجر يقترن أساساً بما يضمه المتجر من تشكيلة سلعية، أو العكس في               
 تختص أساساً في عـرض وبيـع والتعامـل بالـسلع        Supermarketلك، فأسواق البيع الذاتي     ذ

ا مـا ينطبـق     ذالميسرة والتي يروم المستهلك الى اقتنائها يومياً، او انها متوفرة وقت الطلب، وه            
وق، هكذا، ما تس والتي تختص بعرض السلع الميسرة وسلع ال Geantأيضاً على االسواق العمالقة

  .ك دليالً في كيفية توجه المستهلك نحو المتجر المطلوب وفق مسماهلذجعل 
فقد ال تلتزم بعض المتاجر بهـذه القاعـدة،            اال ان الذي يحدث هو خروج عن القاعدة هذه،        

تحمل اسماً  ال تتناسب ومسمياته، وبخاصة تلك التي ال   قد  وتنتهز الفرص لتحقيق مبيعات لمنتجات      
وقع جغرافي متميز، فقد تحقق بقالة صغيرة من المبيعات ماال تحققه متـاجر             يكن لها م   يزاً وال مم

اخرى بسبب الموقع، وبخاصة تلك المقترنة بوجود ضرورة لشراء السلع، فقـد حققـت البقالـة                
الصغيرة القريبة من المستشفيات معدالت عالية من المبيعات وبأسعار تتجاوز المعقول وتعمل في             

،بسبب استغاللها للموقع المناسب ورغبة الفرد في شراء الهديـة مـثالً            أوقات غير محددة أصالً   
  )٣(.وتقديمها للمريض

 والتي تحتـل  mini-market  و حاصل في المتاجر الصغيرةمكذلك الحال بما يخص من ن      
موقعاً مهماً في الطرق الخارجية وقرب محطات التزود بالوقود، فقد يجد المسافر وأثناء تـزوده                

ود فرصة لتناول الشاي او المرطبات او شراء سلع غذائية بسيطة، ولكن اسـتطاعت هـذه                بالوق
المتاجر من استغالل الفرص وتطوير المعروض فيها وحتى لمنتجات صناعية، فقـد اسـتطاعت              

 ٦٠٠٠٠ التزود بالوقود في الواليات المتحدة االمريكية من بيع اكثـر مـن          SONمحطات شركة 
واحدة لسبب بسيط يكمن في ان سهولة االطالع والمشاهدة على الدراجة          دراجة هوائية خالل سنة     

هذه في مكان فسيح ومفتوح هو أفضل من تواجدها في متاجر تقع داخل المدينة، والحـال هـذه                  
  )٤(.تنطبق على العديد من السلع االخرى

 
عية للمتجر الواحد، اال ان هناك اعتباراً قانونياً يـرتبط        المسميات تقترن بطبيعة التشكيلة السل  

 اسم المتجر فيفترض ان تكون المساحة المخصصة مناسـبة          دبمساحة المتجر الواحد، فاذا ما حد     
 بأن تكون المساحة  Supermarket البيع الذاتيألسواقللمسمى، فالقانون الفرنسي وضع شروطاً 
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وان تضم في   . على أن يكن فيها بأسلوب الخدمة الذاتية       و ٢م٢٥٠٠ الى   ٤٠٠المخصصة للبيع من    
منتجات وسلع ومحاصيل غذائية، ويدخل في ذلـك عـدد العـاملين           % ٧٥تشكيلتها السلعية على    

  )٥(.والمساحة المخصصة لوقوف السيارات وعدد الحاسبات التي يفترض تواجدها في المتجر
محددات أساسية يمكن من خاللها تحديد الهوية       هي         هذه االعتبارات لم تأت اعتباطاً بقدر ما      

 والمتاجر القائمة في المدينة الواحدة ما يسمح وما يمكن من التوجه الـصحيح              لألسواقالصحيحة  
  .وتحقيق أحسن حاالت التسوق

 
  في واألسواق الوقوف أمام ظاهرة انتشار المتاجر       األمربعد هذا العرض السريع قد يستدعي            

العراق بعامة وفي مدينة الموصل على نحو خاص، فقد مرت مدينة الموصل بمراحل عديدة منـذ       
، فقد خسرت المدينـة     األسواق وبين مبادرات لم تكن موفقة في تعاملها مع          اآلنالخمسينات ولحد   

 والمرافق التجارية التراثية التي ال تقدر بثمن، وبخاصة عند الشروع فـي             األسواقمجموعة من   
  .مة الكورنيش على ضفة نهر دجلةإقا

 
      اذا كان مركز المدينة مرتعاً للحصول على كل ما يحتاجه المستهلك سـابقاً فـان ذلـك ال                  
يتناسب والحالة القائمة ووفق الظروف والمتغيرات المتاحة، ذلك أن الوصول والعودة الى ومـن              

 بإمكانيـة  مال يتـس   ظهرت البؤر التسويقية ولكن على نحو        المركز بات مكلفاً وصعباً، ومن هنا     
 من المدينة شهد تمركزاً للنشاط التجاري في منطقة المجموعة          األيسرالتعامل مع الواقع، فالساحل     

الثقافية أو في ما يعرف بسوق النبي يونس، وذلك بانتشار مجموعة من محالت البيع والمحـالت                
  :اآلتية للمستهلك، اال أنه ذلك لم  يظهر بالشكل المتخصصة والتي تقدم خدمات واسع

فاء بالمحالت صـغيرة الحجـم      تغياب المتاجر الضخمة أو متاجر البيع الذاتي تماماً، واالك         .١
  .ومحدودة النشاط

لم يرافق قيام البؤرة التسويقية هذه أية خدمات تذكر كساحات وقوف السيارات والمصارف              .٢
  .وحمالت الحراسة والتنظيف

لمسميات على نحو يثير الشك واالستغراب، فكل بائع حرفي التسمية، فهذه البقالـة              ا إطالق .٣
 ألن تكون دليالً يسترشد به في       حوال تصل أسواق، مخازن، متاجر وكلها بعيدة كل البعد         :تسمى

  .التوجه الصحيح نحو التسوق
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األهـداف  الـسوق ومعرفـة     ) تجزئة( لم تراع في إقامة المتاجر هذه أية اعتبارات لتقسيم         .٤
  .السوقية المراد خدمتها فعالً

تظهر بين الحين واآلخر تجمعات تجارية وخدمية في منطقة واحدة وعلى شـكل وحـدات                .٥
صغيرة محددة العمل كالتي تالحظ في تمركز صاالت العرض في امتداد شارع الزهور والتـي    

  .ا المسمى لمثل هذدوال وجو" أثاث"تسويقياً ال يصح أن تحتل هذا الموقع وتحمل اسم
 وفي أماكن عامة دون     األلوان الثابتة   األصباغ العشوائي واالعتباطي ووفق استخدام      اإلعالن .٦

 كتقـاطع المجموعـة   األنفـاق تحديد، وتصرف شخصي كالذي يالحظ في تقاطعات الطرق أو          
 .الثقافية والنفق القائم في منطقة باب سنجار

 
الجملة منها والمفرد ووفق مسمياتها، فكيف يمكـن        : مدينة الموصل لو طلب تصنيف متاجر          

  .ذلك أمام كل هذه المسميات العالمية
تاجر جملة وسيط، وكيل، سمسار، وكالة بيع، شركات مـزاد،  : ـ تجارة الجملة مسمياتها عديدة    

  .الى غير ذلك من المسميات...شركات جملة
السوبر ماركت والعمالقة، بيوت الخـصم،      : ضخمة، المتاجر ال  األقساممتاجر  : ـ متاجر المفرد  

 وغيـر   …صاالت العرض، تجار مفرد متخصصون، تجار مفرد بدون متاجر، مراكز التسوق          
  .ذلك من المسميات

 قـانون وأسـس متعـارف    اوال يحدده هويتها   فال تعر   فكيف يمكننا من وضع أسس لمتاجر       
  .عليها
 

 اال من خالل االستفادة     ىال تتأت  التجارية في السوق     واألنشطةلية       نستخلص من البحث أن تنظيم العم     
من االعتبارات والمفاهيم العلمية التي تشهدها مدن العالم، وما اتفق عليه في تحديد الخصائص والمقومات  
واقترانها بالمسمى جاءت بعد دراسة كافية ومستفيضة طمعاً في توفير الوقت لدى المستهلك وترشيده نحو           

  .حسناال
     كما ان ظاهرة انتشار الوحدات البعيدة صغيرة الحجم من شأنها أن تضعف العملية التسويقية وذلـك            
لتشتيت النشاط وتفريق المواد بدالً من بيعها وعرضها مجتمعةً في متجر واحد تتحقق مـن خاللـه كـل              

  .المقومات التسويقية
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