
تكتسب الدراسة التسويقية أىمية خاصة في المشروعات ذات التكمفة  الدراسة التسويقية:
تتم لممفاضمة بين الفرص  دراسة الجدوىدراسة الجدوى التسويقية ىي جزء من العالية. 

 .ق لفكرة المشروع الجديدلتحديد مدى تجارب السو مارية المطروحة الختيار أفضميا و االستث
 أهم عناصر الدراسة التسويقية:

 .تحديد طبيعة المشروع •
 .تحديد منتجات أو خدمات المشروع •
 .تحديد توجو المشروع •
 .تحديد الفئة المستيدفة •
 .السوق والحصة السوقيةتحديد حجم  •
 .تحميل الطمب الحالي والمستقبمي •
 .تحميل العرض الحالي والمستقبمي •
 .تحميل الفجوة التسويقية •
 .قنوات التوزيع •
 .السمع والخدمات أسعارتحديد  •
 .الترويج •
 .تحميل المنافسين •

 :السوق وعناصرها
لمسمع أو الخدمات بمشترييا أو نقطة التقاء البائعين أو الموردين أو المنتجين تعرف السوق بأنيا 

 مستيمكييا أو المستفيدين منيا عمى أساس جودة معروفة ووحدة زمنية معمومة.
 :يتألف السوق من العناصر التالية عناصر السوق:

 الطمب )المشترين(. •
 العرض )البائعين(.  •
 المنتجات )سمع وخدمات(.  •
 منافذ أو قنوات التوزيع.  •
 إطار تنظيمي ومحيط خارجي.  •

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89


الكميات التي تطمب من سمعة ما أو خدمة عند مختمف األسعار خالل فترة  ويقصد بو  لطلب:ا
 زمنية محددة.

 العوامل المؤثرة على الطلب
o .سعر السمعة  
o .دخل المستيمك 
o .أسعار السمع البديمة والمكممة  
o .السياسات الحكومية 
o .أذواق وميول المستيمكين  

  :الحاليالبيانات الالزمة لتقدير الطلب 

 المؤشرات االقتصادية العامة ذات العالقة بسوق المنتج 

 السياسات والتشريعات الحكومية المرتبطةً  بالمنتج 

  )المستوى الحالي لإلنتاج المحمي كمًا وقيمة )مدي زمني 

  )حجم االستيراد من المنتج نفسو كمًا وقيمة )مدي زمني 

 اإلنتاج الحالي لمبدائل وحجم االستيراد منيا 

 حجم الصادرات إن وجدت 

 أىداف اإلنتاج المحددة في خطط التنمية  

 تحليل الطلب المتوقع من حيث:

  كيف تتم تغطية حاجة السوق المحمي من السمعة 

 .ما ىي حصة اإلنتاج المحمي من حاجة السوق المحمي  

 .خصائص ومزايا واستعماالت السمعة المحمية والمستوردة 

 اإلنتاج المحمي إن وجدت . الكميات التي يتم تصديرىا من  

 .دراسة أوضاع المنافسة والمنافسين وسمعيم في األسواق المحمية والمجاورة 



 مقارنة مع منتجات المنافسين. مشروع المتوقعةأسعار منتجات ال 

 بعد دراسة السوق المحمي واألسواق المجاورة، فإنو يمكن تحديد اآلتي:

  المناطق التي يمكن تسويق السمعة فييا 

 حصة الشركة من إجمالي حاجة السوق من السمعة  

 :ةمعين ةخدم أو ةلمستخدمة في تقدير الطلب على سلعاألساليب ا

 تقدير الطلب باستخدام الوسط الحسابي: (أ
يعتبر ىذا األسموب من ابسط األساليب اإلحصائية المستخدمة لتقدير الطمب عمىى سىمعو مىا، 
ومىىىن البيانىىىات التىىىي يمكىىىن إن تسىىىاعد فىىىي تقىىىدير الطمىىىب باسىىىتخدام الوسىىىط الحسىىىابي )حجىىىم 

 السكان، حجم االستيالك اإلجمالي، معدالت نمو السكان(  

)س( لمسىىنوات الخمىىس القادمىىة، إذا  المدينىىة (xمثىىال: مىىا حجىىم الطمىىب المتوقىىع عمىىى سىىمعو )
 توفرت لديك المعمومات االفتراضية التالية:

 مميون نسمو 1991بمغ إجمالي السكان في المدينة )س( في عام  -1
 مميون وحده 21حوالي  1991عام  (xبمغت الكميو المستيمكة من السمعة)  -2
 1991( نسىىىىىىمو فىىىىىىي عىىىىىىام 1141111عىىىىىىدد السىىىىىىكان فىىىىىىي المدينىىىىىىة سىىىىىىيكون )  -3

 .1995( نسمو في عام 1216652و) 1994نسمو في  (1169858و)
 الحل:

 عدد السكان                                                             ÷ = االستيالك الكمي 1991( لعام xمتوسط استيالك الفرد من السمعة )

 وحدة / فرد  21=  1111111÷  21111111

التي الفرد ة ة السنوات مع افتراض ثبات الكمي( لبقيxالسمعة)الحتساب متوسط استيالك الفرد من 
 من خالل الجدول التالي:

 



 عدد السكان السنة
متوسط استيالك الفرد من 

 بالوحدة  xالسمعة
 (xالطمب المتوقع من السمعة )

1991 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1111111 
1141111 
1181611 
1124864 
1169858 
1216652 

21 
21 
21 
21 
21 
21 

21111111 
21811111 
21632111 
22497281 
23397161 
24333141 

 
 ( معدل التغير وتقدير الطلب المستقبلي:2

 

  رقم المشاىدة
N  

 السنوات
Xi 

  مقدار المبيعات ألحد المنتجات
  )ماليين الميرات(

Yi 
 

1  2119  41  

2  2111  51  

3  2111  71  

4  2112  81  

5  2113  111  

6  2114  111  

7  2115  121  
 

 مبيعات العام السابق ÷معدل التغير = مبيعات العام الحالي 
 

 1.19=  111 ÷ 121=  2115معدل التغير لعام 



 مميون ليرة 131.8=  1.19×  121=  2116حجم المبيعات لعام 

 المعدالتعدد  ÷  مجموع المعدالت خالل فترة زمنية معينة=   المعدل المتوسط لمتغير
 

  عندما تكون معدالت التغير خالل السنوات الماضية متقمبة. لمتغير المعدل المتوسطويستخدم 
 :وفي المثال السابق يمكن حساب معدل التغير المتوسط كما يمي

2119      2111      2111      2112      2113      2114      2115 
 

1.25       1.4        1.14       1.25       1.1       1.19 
 

 2.2=  6(÷ 1.25 + 1.4 + 1.14 + 1.25 + 1.1 + 1.09المعدل المتوسط لمتغير= )
 مميون ليرة 144=  1.2×  121=  2116حجم المبيعات لسنة 

 
 السالسل الزمنية وتقدير الطلب المستقبلي: (3
 

  رقم المشاهدة
ni  
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1  2119(1)  04  1  1611  41  

2  2111(2)  04  4  2511  111  

3  2111(3)  04  9  4911  211  

4  2112(4)  04  16  6411  321  

5  2113(5)  044  25  11.111  511  

6  2114(6)  004  36  12.111  661  

7  2115(7)  024  49  14.411  841  

n =  7  X
i

= 82  Y
i

= 075  Xi
2= 045  Yi

2
=009.55  

X
i
Y

i
 =

89675  

 

 البسيط لممبيعات مع الزمن )اتجاه عام( نجد أن المعادلة المقدرة ىي: االنحداربتقدير معالم دالة 



Yi = 25.7 + 13.93 Xi 

 وذلك من المعادلة: X=8والذي يأخذ قيمة  2116ومنيا يمكن أن نستنتج الطمب المتوقع لمعام 
Y(2016) = 25.7 + 13.93 (8) = 137.14  


