
 الفصل الثاني: دراسة الجدوى التسويقية لممشروعات

تمثل دراسة الجدوى التسويقية نقطة االنطالق في دراسة الجدوى االقتصادية لممشروعات 
االستثمارية، والنتائج التي تنتيي إلييا ىذه الدراسة تمثل القاعدة التي عمى أساسيا يتم اتخاذ 

 في استكمال تنفيذ المراحل التالية لدراسة الجدوى.القرار السميم إما بالتوقف أو االستمرار 

 مفيوم الجدوى التسويقية:  -1

مجموعة من االختبارات والتقديرات و األساليب التي تحدد فيما إذا كان هناك طمب تعرف بأّنيا 
عمى منتجات المشروع خالل عمره االفتراضي أم ال. و تتمحور حول تقدير اإليرادات المتوقعة 

ظروف المختمفة، من ناحية درجة المنافسة وما إذا كانت األسواق محمية أم في ضوء ال
 خارجية، وتبنى عمى نتائج دراسة الجدوى التسويقية باقي جوانب دراسات الجدوى االقتصادية.

 أىداف دراسة الجدوى التسويقية: -2

 يمكن تمخيص أىداف دراسة الجدوى التسويقية كاآلتي:

 عمى منتجات المشروع المقترح ومعدالت نموه. تقدير حجم الطمب المتوقع (1
تحديد الحجم الكمي لمسوق المرتقب والشريحة التسويقية لممشروع و حجم المنافسة التي  (2

 يمكن أن يتعرض ليا المشروع.
تقدير العرض الحالي والمستقبمي ومن ثم تقدير الفجوة التسويقية إضافة لتحديد حصة  (3

 المشروع في سوق السمعة/ الخدمة. 
 تحديد نمط األسعار واتجاىاتيا في الماضي والحاضر و المستقبل. (4
تحديد حجم اإلنتاج المالئم طوال العمر االفتراضي لممشروع، مع االخذ بعين االعتبار  (5

 ردود فعل المستيمكين والمنافسة.
 تحديد قنوات ومنافذ البيع والتوزيع وتكاليفيا. (6

 لتسويقية:دراسة و تقدير الطمب في دراسات الجدوى ا -3

المحور الرئيسي لدراسة الجدوى التسويقية ىو دراسة وتقدير الطمب عمى المنتج المزمع إنتاجو و 
الذي يعد الركيزة األساس الذي تقوم عميو اقتصاديات تشغيل المشروع و ربحيتو وكفاءتو 



م اإلنتاج، التشغيمية. وعمى ضوء تقديرات الطمب تتخذ القرارات الالزمة لذلك من ناحية تقدير حج
الحاجة لمتوسع، إقامة مشروعات جديدة، اختيار الموقع، وتحديد التوقيت لمبدء بالتنفيذ أو البدء 

 باإلنتاج.

 تحديد ىيكل و نوع السوق: -4

 توجد بشكل عام أربعة أنواع من األسواق:

يم سوق المنافسة الكاممة: يضمن ىذا النوع عددًا كبيرًا من المتعاممين، إذ يتعامل كل من (1
في حجم محدد جدًا من إجمالي حجم السمع المنتجة والمباعة والمتجانسة، وبالتالي ال 

 يمكن ألي منيم أن يؤثر عمى سعر السوق السائد.
 سوق المنافسة االحتكارية: (2

يتنافس في ىذا النوع من السوق عدد كبير من المشروعات عمى إنتاج وبيع سمعة واحدة 
نوعًا مميزًا خاصًا بو من ىذه السمعة. وبالتالي لم تعد  معينة، إال إذا كان مشروع يعرض

المنتجات متجانسة، وبقدر درجة التميز وعدم التجانس بقدر ما تختمف األسعار أي 
بمعنى كل مشروع يبحث عن عالمة تجارية مميزة لو. و ىذا يتطمب دراسة أنسب 

تسمح بجذب شريحة المواصفات الفنية واالقتصادية لمنتجات المشروع المقترح والتي 
 جديدة من المستيمكين.

 سوق احتكار القمة: (3
ىو سوق يتميز بوجود عدد قميل من المنتجين يقومون بإنتاج معظم السمع، ويتميز 
احتكار القمة بأنو يتيح االتفاق عمى اسعار البيع واضطرار بقية المحتكرين غمى تعديل 

 أسعار بيعيم.
 سوق االحتكار التام: (4

احد فقط لسمعة ليس ليا بديل في سوق منتجات المشروع المقترح. ىذا وىو سوق لمنتج و 
يتطمب دراسات كافية لتحديد السعر الذي يحقق كمية من المبيعات التي تعظم الربحية، 
أو العائد الصافي لممحتكر، ففي ظل االحتكار من المتوقع قيام المحتكر بتخفيض السعر 

 ة والعكس صحيح.الذي يصاحبو زيادة من المبيعات المتوقع



 نماذج التنبؤ بالطمب المتوقع: -5

إن مرحمة التنبؤ بالطمب المتوقع عمى منتجات المشروع من أىم مراحل دراسة الجدوى التسويقية، 
فتقدير الطمب عمى أسس غير سميمة يعني أن مجمل دراسة الجدوى االقتصادية بمكوناتيا 

 المختمفة ستكون غير سميمة أيضًا.

 ( أىم الطرق المستخدمة في التنبؤ بالطمب.1البياني التالي رقم )ويبين الشكل 

 
 أواًل/ الطرق الوصفية لمتنبؤ بالطمب: 

تعد ىذه الطرق من أكثر النماذج المستخدمة شيوعًا وذلك لبساطتيا، ولكن يشترط لنجاحيا 
 استقرار الظروف االقتصادية واالجتماعية،

 . طريقة حصر العوامل:1

تستند ىذه الطريقة إلى التحميل الوصفي لمعوامل المختمفة المؤثرة في موضوع التنبؤ، والخطوة 
األولى في ىذه الطريقة ىي حصر العوامل التي تؤثر في المتغير المطموب التنبؤ بو )المبيعات(، 
ثم تصنيف ىذه العوامل إلى مجموعتين عمى أساس ما إذا كانت معوقة أو داعمة لممبيعات، 

عمى ىذا النحو يمكن استنتاج األثر النيائي لياتين المجموعتين عمى رقم المبيعات لمعام المقبل، و 
ذا كانت ىذه الطريقة تتميز بأنيا تأخذ في الحسبان جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر عمى رقم  وا 



ي لمعوامل المبيعات، إال أنو يعيبيا بأنيا غير رقمية، أو بعبارة أخرى فإن األوزان التي تعط
المختمفة تعتمد إلى حد كبير عمى التقدير الشخصي والخبرة في عممية التنبؤ بالطمب. مما يؤدي 

 إلي حدوث تباين في النتائج والتقدير من باحث إلي آخر.

 .طريقة المقارنة التاريخية:2

ف العوامل تعتمد ىذه الطريقة عمى استقرار البيانات السابقة، وبتحميل ىذه البيانات يمكن اكتشا
التي كانت تؤثر في حجم المبيعات والتي تتكرر باستمرار، فإذا فرضنا أنو اتضح بدراسة مبيعات 
الفترات السابقة لشركة تنتج أجيزة كيربائية منزلية أن اإلقبال عمى شراء ىذه األجيزة مرتبط إلى 

عمى العاممين فينا حد كبير بسياسة البيع بالتقسيط أو بمدى توزيع المؤسسات والشركات أرباح 
يمكن  إلدارة المشروع أن تتنبأ بمستوى المبيعات في السنة المقبمة إذا ما عرفت باتجاىات الدولة 
بالنسبة لسياسة البيع بالتقسيط أو سياسات المؤسسات والشركات في توزيع األرباح عمى العاممين 

 بيا.

 . طريقة التنبؤ بالصناعة:3

أ بحجم المبيعات في الفترة المقبمة إذا ما وجد تنبؤ مناسب تستطيع إدارة المشروع أن تتنب
لمصناعة كميا، وتصبح ىذه العممية ميسورة إذا كان المشروع يمثل جزًءا كبيرًا من الصناعة أو 
فروع التجارة، إال إذا حدث تغيير جوىري في مركز ىذا المشروع بين المشروعات المتنافسة في 

 نفس الصناعة أو فروع التجارة.

 . طريقة تحميل المستخدم النهائي:4

تختمف أىمية ىذه الطريقة باختالف نشاط المشروع، ففي المشروعات المنتجة لألدوات الصحية 
 -في قطاع اإلسكان–مثاًل يمكن التوصل إلى رقم المبيعات المتوقعة بتحميل شركات المقاوالت 

 ليم.التي تعتبر بمثابة سمع وسيطة بالنسبة المشروع من منتجات 

 

 



 ثانيًا/ الطرق الكمية لمتنبؤ بالطمب:

 وىي تنقسم إلى قسمين:

 القسم األول/ األساليب االقتصادية.

 القسم الثاني/ األساليب الرياضية واإلحصائية.

 وفيما يمي نشرح كل قسم عمى حدة:

 القسم األول/ األساليب االقتصادية لمتنبؤ بالطمب.

االقتصادية المرتبطة بالطمب واالستيالك والعوامل وىي األساليب التي تعتمد عمى العالقات 
 المؤثرة في الطمب مثل السعر والدخل وأسعار السمع البديمة والمكممة، ومن أىم ىذه األساليب:

 . أسموب متوسط االستيالك الفردي.1

 . أسموب مرونة الطمب.2

 . أسموب متوسط االستهالك الفردي:1

مة والتي يمكن من خالليا التنبؤ بالطمب المتوقع عمى وىو يعتبر من أبسط األساليب المستخد
سمعة معينة خالل فترة قادمة وخاصة إذا كانت تمك السمعة يتم استيالكيا من قبل جميع السكان 
أو أفراد الفئة المستيدفة، فعمى سبيل المثال تعتبر سمعة الخبز من السمع الضرورية التي تستيمك 

التوصل إلى متوسط استيالك الفرد المتوقع من الخبز خالل من قبل كافة السكان، فإذا أمكن 
سنة التنبؤ، وكذلك متوسط عدد السكان المتوقع في تمك السنة فإنو أصبح باإلمكان تقدير الطمب 

 المتوقع عمى الخبز خالل تمك السنة.

 وهناك عدة أشكال أو مفاهيم لالستهالك منها:

 ) أ ( االستهالك الفعمي:

استيالكو بالفعل من قبل جميع السكان خالل فترة معينة، ويمكن التوصل إلى وىو يمثل ما يتم 
حجم االستيالك الفعمي خالل فترة معينة، إما من خالل البيانات التي تعدىا الجيات المختصة 



مثل أجيزة اإلحصاء مباشرة أو من خالل العالقة التالية إذا أمكن جمع البيانات الخاصة 
 بعناصرىا.

 التغير في المخزون -الصادرات –االستيالك الفعمي خالل السنة= اإلنتاج المحمي + الواردات 

 ويمكن التنبؤ بالطمب باستخدام متوسط االستيالك الفعمي لمفرد وذلك بتطبيق الخطوات التالية:

 ية:. استنتاج متوسط استيالك الفرد خالل السنة الحالية )سنة األساس( من خالل العالقة التال1

 االستيالك الفعمي خالل السنة متوسط استيالك الفرد = 

 متوسط عدد السكان خالل السنة                                

 . استنتاج متوسط استيالك الفرد المتوقع خالل سنة التنبؤ، من خالل العالقة التالية:2

 ن+معدل النمو(1× )لية متوسط االستيالك المتوقع لسنة ما = متوسط االستيالك لمسنة الحا

حيث يمثل معدل النمو نسبة الزيادة السنوية في متوسط استيالك الفرد، و )ن( تمثل بعد سنة  
 التنبؤ عن السنة الحالية )سنة األساس(.

 . استنتاج متوسط عدد السكان المتوقع خالل سنة التنبؤ، من خالل العالقة التالية:3

  ن+ معدل النمو السكاني(1× )السكان لمسنة الحالية عدد السكان المتوقع لسنة ما = عدد 

 حيث تمثل )ن( بعد سنة التنبؤ عن سنة األساس.

 . تقدير الطمب المتوقع لسنة التنبؤ من خالل العالقة التالية:4

عدد السكان المتوقع لتمك × الطمب المتوقع لسنة ما = متوسط االستيالك المتوقع لتمك السنة 
 السنة.

مميون  456في منطقة ما  2010: بمغ حجم االستيالك الفعمي لسمعة الخبز خالل عام مثال
إذا فمميون نسمة،  3كيمو جرام، وقد بمغ متوسط عدد السكان خالل نفس العام في تمك المنطقة 

 % سنويًا.4عممت أن معدل النمو السكاني يبمغ 



 2012و 2011 المطموب/ تقدير حجم الطمب المتوقع عمى سمعة الخبز لعامي

 

 االستيالك الفعمي خالل السنة = 2010الحل: متوسط االستيالك الفعمي لعام

 متوسط عدد السكان خالل السنة                                            

 كجم/ فرد 152=  456= 

     3 

الفعمي لعام ونظرًا لعدم وجود معدل نمو في متوسط استيالك الفرد فيعتبر متوسط االستيالك 
 .2012و 2011ىو نفس متوسط االستيالك المتوقع لألعوام  2010

+ معدل النمو 1× ) (2010)= عدد السكان لمسنة الحالية  2011عدد السكان المتوقع لعام 
 نالسكاني(

 =3 ( ×1+0.04)1 

 مميون نسمة 3.12=  1.04×  3= 

 2(0.04+ 1× ) 3= 2012عدد السكان المتوقع لعام

 مميون نسمة 3.2448=  2(1.04)×  3= 

عدد السكان المتوقع × = متوسط االستيالك المتوقع لتمك السنة  2011الطمب المتوقع لسنة 
 لتمك السنة

 كجممميون  474.24=  3.12×  152= 

 كجم.مميون  493.21=  3.2448×  152=  2012الطمب المتوقع لسنة 

 

 



 )ب ( االستهالك الظاهري:

مى بيانات عن مخزون أول، وآخر المدة )التغير في في كثير من األحيان يصعب الحصول ع
المخزون( وعندىا يمكن االكتفاء بباقي العناصر الستنتاج االستيالك والذي ال يعبر عن 
نما يعبر عن االستيالك الظاىري عمى اعتبار أن التغير في المخزون يمثل  االستيالك الفعمي وا 

 زون أول وآخر الفترة.قيمة ضئيمة  نسبيًا بسبب التقارب بين قيمتي مخ
 ويمكن استنتاج االستيالك الظاىري من خالل العالقة:

 الصادرات  -االستيالك الظاىري خالل السنة = اإلنتاج المحمي + الواردات

ويمكن التنبؤ بالطمب باستخدام متوسط االستيالك الظاىري بداًل من متوسط االستيالك الفعمي 
 دام متوسط االستيالك الفعمي.بنفس الخطوات المتبعة في حالة استخ

 :2007: لدى القيام بإعداد الدراسة التسويقية لسمعة ما توافرت البيانات التالية عام مثال

 القيمة أو العدد أو المعدل البند

 مميون وحدة 53 اإلنتاج المحمي من السمعة خالل العام

 مميون وحدة 53 الواردات خالل العام

 مميون وحدة 3 الصادرات خالل العام

 مميون نسمة 5 متوسط عد السكان خالل العام

 % سنوياً 5 معدل النمو السكاني



 % سنوياً 3.3 معدل النمو في استيالك الفرد لتمك السمعة

 

 .2010، 2009المطموب/ تقدير حجم الطمب المتوقع عمى تمك السمعة لعامي 

حيث ال يمكن  2007الظاىري لعام : من البيانات المتاحة يمكن استنتاج االستيالك الحل
 استنتاج االستيالك الفعمي نظرًا لعدم توافر بيانات عن التغير في المخزون.

 الصادرات. –= اإلنتاج المحمي + الواردات  2007االستيالك الظاىري لسنة 

 مميون وحدة. 45=  5 – 15+  35=  2007االستيالك الظاىري لعام 

 االستيالك الظاىري خالل السنة=  2007متوسط االستيالك الظاىري لعام 

 متوسط عدد السكان خالل السنة                                           

 وحدة 15=     45=                                         

                                            3 

+ 1( × )2007= متوسط االستيالك لمسنة الحالية ) 2009المتوقع لعام متوسط االستيالك 
 نمعدل النمو(

 2(0.055+1× ) 15=  2009متوسط االستيالك المتوقع لعام 

 وحدة 16.7=  2(1.055× ) 15= 

 وحدة 17.6=  3(1.055× ) 15=  2010متوسط االستيالك المتوقع لعام 

+ معدل النمو 1( × )2007كان لمسنة الحالية )= عدد الس 2009عدد السكان المتوقع لعام 
 2السكاني(

 =3 ( ×1 +0.03)2 



 مميون نسمة 3.18=  2(1.03× ) 3= 

 مميون نسمة 3.28=  3(1.03× ) 3=  2010عدد السكان المتوقع لعام 

عدد السكان المتوقع ×  2009= متوسط االستيالك المتوقع لسنة  2009الطمب المتوقع لعام 
 2009لسنة 

 مميون وحدة 53.106=  3.18×  16.7= 

عدد السكان المتوقع ×  2010= متوسط االستيالك المتوقع لسنة  2010الطمب المتوقع لعام 
 2010لسنة 

 .مميون وحدة 57.728=  3.28×  17.6= 

 )ج ( الطاقة االستيعابية القصوى:

تؤدي إلى إشباع وىي تمثل أقصى كمية من المنتج يمكن استيالكيا خالل فترة زمنية معينة 
كامل لحاجات أفراد الفئة السكانية المستيدفة، بحيث لو طرحت ىذه الكمية في األسواق لتم 

 شراؤىا واستيالكيا بالكامل، وال يتم استيالك أي وحدة إضافية تزيد عن ذلك الحد.

 ويمكن استنتاج الطاقة االستيعابية القصوى من خالل المعادلة التالية:

 عدد أفراد الفئة المستيدفة× ية لمسوق= معدل االستيالك األمثل الطاقة االستيعاب

مثل معدل االستيالك األمثل بمتوسط استيالك الفرد من السمعة الذي يؤدي إلى اإلشباع تحيث ي
 الكامل لحاجاتو ويتم تحديده من قبل الخبراء المختصين.

بس الجاىزة لمسيدات أمكن : لدى القيام بإعداد الدراسة التسويقية لمشروع مصنع لممالمثال
 .2010الحصول عمى البيانات التالية لعام 

 ( مميون نسمة.20متوسط عدد السكان ) -

 %.55نسبة اإلناث من عدد السكان  -

 %.20سنة  60سنة وفوق  18نسبة اإلناث تحت  -



 %40سنة   60 – 18نسبة اإلناث محدودات الدخل من  -

 وحدة سنويًا. 2معدل االستيالك األمثل لمسيدة   -

 .2010المطموب/ استنتاج الطاقة االستيعابية لمسوق العام 

 :الحل

 %60% × 80% × 55×  20=  2010عدد أفراد الفئة المستيدفة لعام -

 مميون نسمة 5.28= 

 عدد أفراد الفئة المستيدفة× = معدل االستيالك األمثل  2010الطاقة االستيعابية لعام 

 .وحدة مميون 10.56=  5.28×  2= 

 

 


