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ةٌرابعا/ دراسة الجدوى التسوٌم  

. دراسة السوق :تبدا دراسة الجدوى التفصٌلٌة بتحدٌد مدى صالحٌة السوق لمنتجات المشروع تحت الدراسة اي بهدف تحدٌد 

احتماالت تجاوب السوق لفكرة المنتج الجدٌد او الخدمة الجدٌدة التً ٌسعى المشروع الى تمدٌمها ,وبناءا على النتائج تلن 

الدراسة ٌتم اتخاذ المرار المناسب اما باالستثماربدراسة جدوى المشروع  التفصٌلٌة اذا كانت اٌجابٌة وذلن باالنتمال الى 

ة فنٌا.دراسة الى امكانٌة تنفٌذ الفكر  

تعرٌف السوق-  

هو المجال الذي ٌتم فٌه عملٌة البٌع والشراء من المنتجات سواء كان هذا المجال مولعا مادٌا ملموسا او شبكة اتصاالت تتم 

فٌها الصفمات بٌن االطراف المعنٌة مباشرة او عن طرٌك الوسطاء وتتفاعل لوى العرض والطلب فٌه وٌنجم عن هذا التفاعل 

ختلفة فً حجم وجودت االنتاج ومستوٌات االسعار.التطورات الم  

المبادئ االساسٌة فً دراسات السوق :-  

تحلٌل مرونة الطلب السعرٌة والدخلٌة باالضافة الى مرونة العرض -1  

جمع المعلومات والبٌانات عن النطاق الجغرافً الذي سوف توزع فٌه المنتجات-2  

شارٌع االخرىالكشف عن المزاٌا التنافسٌة لمنتجات الم-3  

تحدٌد الطالة االنتاجٌة المالئمة لتغٌرات الطلب -4  

دراسة المنافذ التسوٌمٌة المحلٌة والدولٌة-5  

اعتماد المواصفات والمماٌٌس الدولٌة فً انتاج وتسوٌك السلعة-6  

الهدف من دراسة السوق :-  

لتً ٌنتجها المشروع وكٌفٌة اٌصالها الى العمالء تهدف دراسة السوق الى التاكد من وجود فجوة طلب على السلع او الخدمات ا

 من خالل :
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تحدٌد مدى استٌعاب السوق للسلعة بمعرفة حجم الطلب المتولع علٌه من خالل دراسة من هم الفئة المستهدفة من المستهلكٌن -أ

 ,الكمٌات المستهلكة وتولعات الطلب فً السوق .

الكمٌة المعروضة والكمٌة المطلوبةتحدٌد الحصة السولٌة من خالل الممارنة بٌن -ب  

تحدٌد حجم المبٌعات اخذٌن باالعتبار سٌاسة التسعٌر وجودة االنتاج واسلوب التوزٌع والتروٌج.-ج  

 ولتحمٌك هذا الهدف ٌنبغً اجراء مسح لسوق السلعة او الخدمة المراد انتاجها من خالل:

لسوقالتعرف على رغبات واحتٌاجات المستهلن من خالل توصٌف ا-1  

تمدٌر حجم الطلب المتولع على منتجات المشروع والتنبؤ بسلوكه المستمبلً-2  

تمدٌر حجم العرض من المشروعات المنافسة المحلٌة واالجنبٌة والتنبؤ بسلوكه المستمبلً-3  

تحدٌد درجة التمٌز التنافسً للمشروع من حٌث عناصر الجودة واالسعار التنافسٌة -4  

لمنتج المراد دراسته فً السوق الحالٌة ماهً اسالٌب توزٌع ا-5  

ماهو سعر بٌع المنتج /الخدمة فً السوق؟-6  

ماهً نماط الموة والضعف فً المنتج لٌاسا فً بالمنتجات المنافسة؟-7  

وٌمكن تحدٌد اربع انواع من االسواق ممكن ان ٌعمل المشروع بواحد من هذه االسواق مع امكانٌة ان ٌمر خالل دورة حٌاته 

 باكثر من نوع :

 اوال/سوق المنافسة التامة وٌتسم ب:

وجود عدد كبٌر من المنتجٌن والسلع متجانسة-  

توفر المعلومات الالزمة فً السوق لجمٌع المنتجٌن-  

حرٌة الدخول الى السوق-  

اي منتج لوحده فً  تكنلوجٌا االنتاج نمطٌة والسلعة ذات مستوى تكنلوجً بسٌط وهنان سعر واحد ممارب للسلعة والٌستطٌع-

 التاثٌر على السعر.

 ثانٌا/سوق المنافسة االحتكارٌة

عدم تجانس السلعة-  
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وجود عدد كبٌر نسبٌا من المنتجٌن-  

عوائك الدخول للٌلة وتتمثل اساسا فً سٌاسة التمٌٌز فً خصائص السلعة المنتجة-  

ق فٌما بٌنهم فً التاثٌر على االسعار وتحدٌد كمٌات وجود عدد كبٌر من المؤسسات المنتجة فً هذا السوق لذلن ٌصعب االتفا-

 االنتاج.

 ثالثا/سوق االحتكار التام

وجود منتج واحد-  

السلعة المنتجة لٌس لها بدٌل فً نظر المستهلن-  

وجود عوائك للدخول من الناحٌة المادٌة والتكنلوجٌة وراس المال البشري-  

ل رفع السعرلدرة المنتج على تحمٌك ارباح احتكارٌة من خال-  

 رابعا/سوق احتكار الملة

وجود عدد للٌل من المنتجٌن ٌسٌطرون على السوق مثل شركات البترول-  

لد تكون السلعة متجانسة-  

وجودعوائك للدخول بسبب ماتتطلبه من تكالٌف عالٌة وتطورات فنٌة وتكنلوجٌة -  

ان المعلومات التسوٌمٌة المطلوبة ستكون وفما للتالً:   

المنتج:-1  

ٌنبغً وصف المنتج وصف شامل ٌبٌن وزنه واحجامه ومماساته وشكل العبوة التً ٌباع بها الى المستهلن ولتجار الجملة اذا 

كانت هذه المنتجات تباع لتجار الجملة ٌجب اٌضاح اسمه والعالمة التجارٌة واٌضاح المواد الخام الداخلة فً تصنٌعه,اما اذا 

صنف فٌجب اٌراد وصف مفصل ودلٌك لتشكٌلة المنتجات . كان المشروع ٌعتزم انتاج اكثر من  

 

العرض -2  

ٌنبغً بٌان مصادر العرض الحالٌة للمنتج فً السوق المحلً واي اسواق خارجٌة ٌعتزم المشروع التصدٌر الٌها ,اي تحدٌد 

كذلن ذكر العناوٌن وارلام المنتجٌن المحلٌٌن مع  ذكر طالاتهم االنتاجٌة وتحدٌد الكمٌات المستوردة والبلدان المصدرة و
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الهواتف للمصانع المحلٌة والوكالء والموزعٌن .ان الهدف من هذه المعلومات رسم صورة شاملة لوضع العرض الحالً للسلع 

 المزمع انتاجها.

الطلب-3  

 ان حجم الطلب فً اي سنة ٌتكون من حاصل جمع مبٌعات المنتجٌن المحلٌن مع الواردات نالصا الصادرات .

ان المشروع ٌعتزم على تسوٌك المنتج فً منطمة معٌنة فٌجب التركٌز على هذه المنطمة مع اعطاء صورة عامة عن اذاك

الطلب,اما اذا كانت منتجات المشروع موجهة الى اسواق و لطاعات استهالكٌة فٌنبغً اٌراد بٌان مفصل لحصة كل لطاع 

ٌعتزم التصدٌر للخارج,اما بالنسبة للطلب المستمبلً فٌجب تمدٌر حجم وبٌان اٌراد مماثل لالسواق الخارجٌة اذا كان المشروع 

 الطلب طوال الفترة التً تشملها دراسة الجدوى موزعا وفما لكل لطاع او منتج.

االستراتٌجٌة التسوٌمٌة : -4  

والمزاٌا التنافسٌة الرئٌسٌة ٌنبغً اٌراد موجز عن تصور المستثمرٌن للمشروع مع تحدٌد االسواق التً ٌرتمً الٌها المشروع 

 المتاحة له .

االسعار :-5  

ٌنبغً اٌراد بٌان باالسعار السائدة للمنتج فً السوق المحلٌة واي اسواق اخرى لها صلة بالمشروع وان ٌكون البٌان وفك 

لة التكلفة والتامٌن المناطك والمدن الرئٌسٌة حسب االهمٌة وكذلن سعر بٌع المنتج من المصانع المحلٌة وسعر استٌراده شام

 والنمل وسعر بٌعه بالجملة والتجزئة كذلن ٌنبغً اٌراد اسعار البٌع التً ٌعتزم اصحاب المشروع بٌع منتجاتهم على اساسها.

المبٌعات المتولعة وحصة السوق-6  

وتمدٌر الحصة التً ٌتولع ان ٌنبغً بٌان الكمٌات المتولع بٌعها سنوٌا الى ان ٌتم بلوغ كامل الطالة االنتاجٌة الممكن تحمٌمها 

 ٌستحوذ علٌها المشروع سنوٌا بناءا على تمدٌرات مبٌعاته والحجم المتولع للطلب .

المنافسة :-7  

ٌنبغً ذكر المنافسات الداخلٌة والخارجٌة التً سوف ٌتعرض الٌها المشروع مع ذكر المنتجات المنافسة واسعارها واالسماء 

ق والكٌفٌة التً تؤثر بها المنافسة على لدرة المشروع على تحمٌك الحصة التً ٌرتمً الٌها.التجارٌة وحصة كل منها فً السو  

التوزٌع:-8  

ٌنبغً تحدٌد الكٌفٌة التً سٌصل بها المنتج من المصنع الى المستهلن النهائً ولنوات التوزٌع التً ٌعتزم اتباعها ومستوى هذه 

المنافسة.المنوات بالممارنة مع مثٌالتها لدى المؤسسات   
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الهٌكل االداري والتوزٌع:-9  

ٌنبغً تحدٌد الهٌكل االداري الدارة التسوٌك والمبٌعات الممترحة للمشروع مع ذكر عدد االفراد ومؤهالتهم وخبراتهم 

 ومسؤولٌة كل منهم وارفاق صورة من هذه المؤهالت والخبرات لالشخاص الذي تم ترشٌحهم لهذه المناصب

دعم التسوٌمً:تروٌج المبٌعات وال-11  

ٌنبغً تمدٌم خطط مفصلة لالعالن واالسالٌب االخرى التً ٌعتزم المشروع االستعانة بها لتروٌج المبٌعات على مستوى 

 الموزعٌن والمستهلن النهائً.

  االتفالٌات التسوٌمٌة:-11

محلٌة او اجنبٌة مع تحدٌد الفائدة ٌجب ارفاق نسخ من اي اتفالٌة تسوٌمٌة مما تم ابرامه نهائٌا او مبدئٌا سواء مع شركات 

 التسوٌمٌة المرجوة من هذه االتفالٌات.

  خامسا/دراسة الجدوى االدارٌة والتنظٌمٌة

الوصف الوظٌفً ووصف شاغل الوظٌفةوضع تصمٌم الهٌكل التنظٌمً والتحمك من مدى فعالٌته بحٌث ٌضمن تطابك -  

تخطٌط االستراتٌجًطموحات ادارة المشروع من خالل وضع نظام متكامل لل-  

اخاللٌات االعمال الدارة المشروع الممترح-  

تحلٌل الوظائف وتوصٌفها-  

الموارد البشرٌة الالزمة والمتوافمة مع مستوٌات االدارٌة المختلفة -  

وضع سلم واولٌات للرواتب واالجور-  

برامج استمطاب واختٌار وتعٌٌن وتدرٌب الموارد البشرٌة.-  

 

 


