
 الدراسة التسويقية للمشروع

تكتسب الدراسة التسوقٌة للمشروع أهمٌة خاصة فً المشروعات 

ذات التكلفة العالٌة والدراسة التسوٌقٌة هً جزء من دراسات 

المفاضلة بٌن الفرص  االستثمارٌة من خاللها الجدوى التً تتم 

المطروحة الختٌار أفضلها ولتحدٌد مدى تجاوب السوق لفكرة 

المشروع الجدٌد أي بهدف تحدٌد احتماالت تجاوب السوق لفكرة 

 المنتج الجدٌد او الخدمة الجدٌدة التً ٌسعى المشروع لتقدٌمها.

 أهم عناصر الدراسة التسويقية:

 تحدٌد طبٌعة المشروع

 تحدٌد منتجات المشروع

 تحدٌد توجه المشروع

 تحدٌد الفئة المستهدفة

 قٌةتحدٌد حجم السوق والحصة التسوٌ

 تحلٌل الطلب الحالً والمستقبلً 

 تحلٌلب العرض الحالً والمستقبلً

 تحلٌل الفجوة التسوٌقٌة 

 قنوات التوزٌع

 والمنتجات تحدٌد اسعار السلع

 التروٌج

 تحلٌل المنافسٌن

 



 أهداف دراسة الجدوى التسويقية للمشروع: 

  تقدٌر حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع ومعدالت نموه

تحدٌد هٌكل ونوع السوق ودرجات المنافسة التً ٌمكن ان ٌتعرض لها 

 المشروع

 تحدٌد نوع الطلب المتوقع هل هو طلب داخلً ام خارجً

 تخطٌط السٌاسة السعرٌة المناسبة

 تقدٌر وتوصٌف العرض الحالً والمستقبلً ومن ثم تقدٌر الفجوة التسوٌقٌة

 السوق وعناصره

الموردٌن او المنتجٌن للسلع او الخدمات  هو نقطة التقاء البائعٌن او

بمشترٌها او مستهلكٌها او المستفٌدٌن منها على اساس جودة معروفة 

 معلومة ووحدة زمنٌة

 عناصر السوق:

 الطلب

 العرض

 المنتجات

 منافذ وقنوات التوزٌع

 اطار تنظٌمً ومحٌط خارجً

  

  الطلب:

عند مختلف االسعار وٌقصد به الكمٌات التً تطلب من سلعة ما او خدمة 

 خالل فترة زمنٌة محددة.



 العوامل المؤثرة على الطلب:

 سعر السلعة

 دخل المستهلك

 اسعار السلع البدٌلة والمكملة

 السٌاسات الحكومٌة 

 اذواق ومٌول المستهلكٌن

 

 محتويات تحليل الطلب:

 .حجم وتكوٌن الطلب الحالً فً السوق والرقعة الجغرافٌة التً ٌشملها

مجمعات –السوق وتحدد بالعوامل التالٌة:)االستخدام النهائً  قطاعات

 التقسٌم الجغرافً(–المستهلكٌن 

 الطلب المتوقع للسوقخالل فترة زمنٌة معٌنة

 نسبة اختراق السوق فً سٌاق المنافسة واستجابة المستهلك

  الخطوط العرٌضة لهٌكل االسعار.

 البيانات الالزمة لتقدير الطلب الحالي:

 ات االقتصادٌة العامة ذات العالقة بسوق المنتجالمؤشر

 السٌاسات والتشرٌعات الحكومٌة المرتبطة بالمنتج

 وقٌمة)مدى زمنً(المستوى الحالً لالنتاج المحلً كما 

 حجم االستٌراد من المنتج نفسه كما وقٌمة)مدى زمنً(

 االنتاج الحالً للبدائل وحجم االستٌراد منها

 حجم الصادرات ان وجدت



 

  تحليل الطلب المتوقع من حيث:

 كٌف تتم تغطٌة حاجة السوق المحلً من السلعة

 ما هً حصة االنتاج المحلً من حاجة السوق المحلً

 خصائص ومزاٌا السلعة المحلٌة والمستوردة

 الكمٌات التً ٌتم تصدٌرها من االنتاج المحلً ان وجدت

منتجات  اسعار ومنتجات المشروع المتوقعة مقارنة مع غٌرها من

 المنافسٌن

 االسالٌب المستخدمة فً تقدٌر الطلب على سلعة او خدمة معٌنة:

 اوال: الوسط الحسابً )متوسط االستهالك(

 فً حال معرفة عدد المستهلكٌن

 فً حال عدم معرفة عدد المستهلكٌن

 ٌتم ذكر بعض االمثلة

 ثانٌا: طرٌقة المرونات فً تقدٌر حجم الطلب 

 مرونة الطلب السعرٌة 

 مرونة الطلب الدخلٌة 

 المرونة المتقاطعة

 مع ذكر بعض االمثلة

 


