


قد الهيكل المع: "هونظام المعلومات التسويقية
والمتكامل من األطر البشرية واألجهزة واإلجراءات 

ة الذي يصمم لتجميع البيانات من المصادر الداخلي
والمصادر الخارجية للمنشأة بغرض توليد معلومات

تساعد اإلدارة التسويقية في وضع القرارات 
بذلك على أن هذا النظامكوتلر، و يقصد[8]"السليمة

هو مجموعة من الجهود المشتركة بين جميع 
ر العاملين بالمنظمة لجمع وتحليل وتصنيف ونش

ط المعلومات الخاصة باتخاذ القرارات لعمليات التخطي
والتنفيذ والرقابة التسويقية وتحسينها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9#cite_note-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%B1






 Computer based system

 Quick , selective and accurate 
information

 Easy accessibility

 Inter related component 

 Future oriented 

 Support decision making 

 Consistent information 

 Applicable at all levels of management 



Internal Reporting 

System

Marketing 

Research System

Marketing 

Intelligence System 

Marketing Decision

Support System 



نظام التقارير
الداخلية 

نظام بحوث 
التسويق 

نظام االستخبارات 
التسويقية 

دعم قرار نطام
التسويق



 Sales information system 

 The order to payment cycle 

 Pricing information by product line 

 Inventory level data 

 Competitive information with 

coordination of promotional campaign 



 Sales force

 Distribution channel as partner in market 
information gathering 

 Customer advisory panel

 Customers 

 Government Resources 

 Network externally 

 Suppliers 

 Internet







https://www.youtube.com/watch?v=Qujsd
4vkqFI

https://www.youtube.com/watch?v=1bW
Rr5ojMEs

https://www.youtube.com/watch?v=E97T
m15CY4o

https://www.youtube.com/watch?v=Qujsd4vkqFI
https://www.youtube.com/watch?v=1bWRr5ojMEs
https://www.youtube.com/watch?v=E97Tm15CY4o


 دراسة بيانات على عملية توقع الطلب تعتمد
طلب بالمن أجل السعي للتنبؤالمبيعات في الماضي

ذلك و. للمستهلكين على سلعة معينةالمستقبلي
أجل فترة المبيعاتلك وجود مخزون كافي منضمن ي

الدقة في تحديد االحتياجتساعد في ، كما القادمة
، ر كفاءةالقيام بعمليات تشغيل أكث: المستقبلي على

رقة تقليل المهلة المستغ، تقديم خدمة عمالء أفضل
ومن جهة . في انتظار االنتهاء من عمليات اإلنتاج

غيل التكاليف المرتفعة لعمليات التشتخفيض أخرى 
ومشاكل خدمة العمالء وحدوث نقص في المنتج 

.وعجز عن تلبية طلب العمالء



اهتم بدالا من التركيز على خط إنتاج كامل،.منتجات معينةاستهدف -1
هل عليك القيام بذلك سوف يس. بتحديد منتجات معينة لمراقبتها وتتبعها

على . نتجمهمة تنظيم البيانات السابقة والتنبؤ بالطلب المستقبلي لكل م
ا سبيل المثال إذا كان لديك خط إنتاج قائم للمالبس الشتوية، فركز تحديدا

.  حعلى المنتجات التي تحقق لك الجزء األكبر من الربركز على القفازات 
،80/20العديد من رواد األعمال تنطبق على مشاريعهم التجارية قاعدة 

من المنتجات أو الخدمات المقدمة من خالل المشروع % 20والتي تفيد بأن 
اهتم بالتعرف ].من أرباح المشروع% 80التجاري تحقق تقريباا ما يصل إلى 

.على هذه المنتجات ومراقبة الطلب عليها في السوق التجاري
قد تضطر أحياناا إلى دراسة طلب السوق التجاري على كل المنتجات

كل لكن سوف يكون من األسهل واألكثر دقة أن تقوم في. التي تقدمها
أن مرة بدراسة البيانات الخاصة بالقليل من المنتجات المتشابهة، ك

.تهتم أوالا بالقفازات واألحذية والقبعات الشتوية
 والتي )ضع في اعتبارك إنشاء لجنة خاصة بتخطيط المبيعات والعمليات

ملف تضم ممثل من كل قسم في الشركة، بحيث يتم تكليفهم بإعداد
توقع الطلب"



قية الحمالت التسوي.بمراجعة خطط التسويققم -2
ب على والعروض الترويجية قد تكون سبباا في زيادة الطل

ضية اطلع على البيانات الخاصة بالفترات الما. منتجاتك
وتعرف على الحمالت الناجحة التي أثرت على زيادة 

الحظ وجود تخفيضات خاصة أو . الطلب على المبيعات
زيادة تأثير حركة البيع المرتفعة في فترة العطالت على

من الجيد أن تضع كل هذه . الطلب على منتجاتك
السوق التفاصيل في اعتبارك في محاولتك للتنبؤ بطلب

ر التجاري المستقبلي، خاصة إذا كنت تخطط إلى تكرا
.نفس األساليب التسويقية من جديد



اب حاول أن تكتشف األسب.المؤشرات الرئيسيةاستعرض -3
.التي تقف وراء تذبذب مستويات الطلب من قبل عمالء شركتك

عوامل التركيبة السكانية وال: المؤشرات المؤثرة الرئيسية تتضمن
/  ذكر)السن، الجنس : التركيبة السكانية بدورها تتضمن. البيئية

، الموقع، باإلضافة إلى أي شكل آخر يساهم في تحديد (أنثى
يساعدك تعريف المجموعات. السمات الشخصية المميزة للعمالء

البيانات السكانية الرئيسية على تضييق مساحة العمل على تجميع
من جهة أخرى. التي تحتاج إليها من أجل توقع الطلب المستقبلي

لسلع؛ تؤثر العوامل البيئية بدورها على مسألة الطلب االستهالكي ل
جات فالجو الشتوي المعتدل قد يتسبب في نقص الطلب على منت

.المالبس الشتوية




قم .بفحص السوق التجاري المحيطقم -4
موظفو بتحليل ما يقوله ويفعله المنافسون والعمالء و

وق البنوك ومختلف األفراد اآلخرين الفاعلين في الس
ا إلى قيام المنافسين ب. التجارية إجراء انتبه أيضا

.مبيعات أو عروض ترويجية على نطاق واسع



 أساليب التوقع التقديرية، أساليب التوقع
ببية، الس/ التجريبية، أساليب التوقع االرتباطية

تتم عملية. أساليب توقع السلسلة الزمنية
ريخية االختيار بين المناهج بناءا على الطبيعة التا

خالل التعرف على تلك المناهج من لمنتجك؛ 
واستخدامها سوف تكون قادراا على جمع معظم 

ين أن تجمع بيمكنك .البيانات التي تحتاج إليها
بشكل " توقع الطلب"عدة مناهج من أجل إعداد 

.أكثر دقة



 هذا األسلوب ُيستمد من إحصاءات السوق الُكلية
د بهدف تحديفريق المبيعات والمدراءالمرصودة بواسطة 

عات هؤالء األفراد قادرون على الوصول لتوق. الطلب المتوقع
الطلب الدقيقة إلى حد ما، وفي بعض الحاالت بالغة 

على. الدقة، بناءا على خبراتهم ومعلوماتهم الشخصية
الرغم من ذلك قد تظل البيانات التي تجمعها منهم غير
جديرة بالثقة على نحو أو آخر؛ ألنها تعتمد في األساس

بناءا على ما سبق. على اآلراء الشخصية لهؤالء الخبراء
بة فإن البيانات الناتجة عن المنهج التقديري تكون مناس

يوجد .أكثر من أجل وضع توقعات الطلب قصيرة األجل
مد كل العديد من الطرق المختلفة للقيام باألمر، بحيث تعت

طريقة بشكل أساسي على األفراد الذين تشركهم في
.إعداد توقع الطلب من فريق العمل



مع عدد اج.قم بتشكيل لجنة من المدراء التنفيذيين
أصحاب اآلراء والخبرة التنفيذية من من المدراءقليل 

.  شركتك واطلب منهم العمل على توقع الطلب التجاري
يقدر كل شخص من هؤالء األفراد على تقديم آراء بالغة 

.  ريالقيمة بناءا على خبرته الشخصية مع السوق التجا
يمكنهم كذلك المساعدة في اختيار أفضل موردي المواد

هذا األسلوب غير مكلف وال . الخام والخطط التسويقية
على خالف بقية المناهج يستهلك الكثير من الوقت

الجانب . التقديرية التي سوف يتم ذكرها فيما يلي
راء السلبي هو أن التوقعات تكون معتمدة باألساس على آ
الخبراء المشاركين في لجنة توقع الطلب، وهو ما يهدد 

ى بخطر وجود تحيز أو تأثير للميول واآلراء الشخصية عل
.موضوعية النتائج



د في اطلب من كل فر.قم بجمع البيانات من فريق المبيعات
. ة بهالمبيعات المتوقعة الخاصفريق المبيعات أن يضع تصور حول 

و ما فريق المبيعات هو الجزء األكثر قرباا من السوق التجارية؛ وه
ا على اطالع ومعرفة برغبات العمالء وميول الحرك ة يجعلهم دائما

ات قم بالجمع بين هذه التوقعات من مختلف مستوي. الشرائية
الجانب (. إلى آخره.. المدينة، المحافظة، اإلقليم)المبيعات 

اإليجابي لهذا األسلوب هو ما يوفره من أموال ومجهود؛ حيث 
جمع يحتاج إلى تكلفة مالية بسيطة وال توجد مشقة في عملية

ي لكن يظل الجانب السلبي األساس. البيانات من فريق العمل
د هو اعتماده على آراء العمالء القابلة للتغير بمرور الوقت، كما ق

ي سعيه يقوم مندوب المبيعات بتضخيم أرقام مبيعاته المتوقعة ف
للحفاظ على وظيفته واإلشارة إلى أنه يقوم بعمله على أكمل

.وجه



جاهات خبراء المبيعات يراقبون ات.قم بتعيين خبير مبيعات مستقل
عد على السوق التجارية ويقدمون االستشارات لفريق المبيعات بشكل يسا

تماد يمكنك الوصول إلى خبراء المبيعات من خالل االع. توقع الطلب التجاري
التجارية أو على تعيين الكتاب الصحفيين المتخصصين في الشئون المالية و

على االعتماد. علماء االقتصاد أو موظفي البنوك أو المستشارين المحترفين
شخص واحد في هذه المهمة قد يترتب عليه جمعه لقدر ضئيل من 

المعلومات، لذلك من األفضل أن تحاول الجمع بين فريق عمل كامل من 
فراد هؤالء األيقدر ].خبراء السوق بهدف الوصول ألكبر قدر ممكن من البيانات

در على إمدادك بمعلومات حول األسواق التجارية من مستويات أعلى مما يق
شأن لكن بما أنهم غرباء عن ال. فريق المبيعات الخاص بك على الوصول إليه

ا كافياا لطبيعة منتج اتك الخاصة الداخلي لشركتك، فغالباا لن تجد لديهم فهما
يجب أن يكون اعتمادك على هؤالء . والطلب المستقبلي المتوقع عليها

األفراد مقتصراا على توقع احتياجات السوق بشكل عام، على أن تعمل
اجات على تقدير الكيفية التي سوف تنجح بها شركتك في تلبية احتي

.السوق بناءا على األحكام الداخلية الصادرة عن فريق العمل الخاص بك



 اء لجنة قم بإنش: أوالا .للتنبؤ" دلفي"استخدم طريقة
يمكن أن يتم ذلك عن طريق الجمع بين . من الخبراء

اء مجموعة من المدراء أو بعض الموظفين المتميزين أو خبر
ه اسأل كل فرد منهم بشكل منفرد على توقعات. الصناعة

اجعلهم يجيبون على . الخاصة بالطلب التجاري
عرض بعد كل جولة قم ب. االستبيانات في جولتين أو أكثر

ثم اعمل . نتائج الجولة السابقة بشكل مجهول الهوية
على تشجيعهم على مراجعة إجاباتهم مع وضع نتائج 

الهدف العام من هذا . الجولة السابقة في االعتبار
األسلوب هو وصول المجموعة في النهاية إلى اتفاق حول

نقطة انتهاء محددة استخدم .المتوقعالتجاري الطلب 
ا، مثل عدد معين من جوالت استطالع اآلراء أو : مسبقا

وجود إجماع في الرأي أو االستقرار الجماعي على 
.النتائج



ا يعمل بأفضل شكل مع.المنهج التجريبي هذا األسلوب تحديدا
جات المنتجات الجديدة، في الوقت الذي ال يحقق فيه الغرض مع المنت

منهج يعتمد هذا ال. الحالية التي تمتلك تاريخ سابق من سجالت الطلب
تائج على أخذ البيانات الخاصة بعدد صغير من العمالء ومن ثم استنتاج ن

500ع على سبيل المثال، لنفترض أنك تواصلت م. عدد كبير من العمالء
منهم أنهم يرغبون % 25فرد بشكل عشوائي في مدينة معينة، وقال 

يمكنك أن تفترض أن نفس هذه . أشهر6في شراء منتجك في غضون 
كان مجموعة صغيرة من اذا .آالف فرد5النسبة تنطبق على عدد 

كل العمالء المستهدفين يحبون أحد المنتجات المعينة ويتفاعلون بش
في إيجابي مع االختبارات التسويقية، فيمكنك أن تستفيد من ذلك

.  كلاستنتاج العدد الذي يعبر عن الطلب المتوقع على صعيد الدولة ك
تظل المشكلة األساسية مع المنهج التجريبي أنه غالباا ما يجمع
ع معلومات حول تفضيالت العمالء فيما يخص منتجاتك أكثر مما يجم

(.الطلب التجاري)معلومات متعلقة بإقبالهم على شراء المنتج 



يمكنك أن تجمع .قم بإجراء استطالعات الرأي مع عمالئك
المكالمات الهاتفية أو : المعلومات منهم بواسطة العديد من الطرق

ميل، رسائل البريد اإللكتروني، المراجعة اإلحصائية لتاريخ طلبات الع
اسأل عمالئك عن مدى استعدادهم لشراء . دراسة اتجاهات السوق

ة وأيضاا عن خططهم الشرائية وسلوكيات اإلنفاق المتوقعمنتجاتك 
اهتم .الخاصة بهم بشكل عام وقم بتسجيل اإلجابات التي تحصل عليها
بجمع المعلومات على نطاق واسع بحيث تقدر على تعميم النتائج

ا في المكان األفضل الذي يالعمالء .بموضوعية أكبر تيح لهم يكونون دائما
لكن تظل الخطورة في. معرفة مدى الطلب المتوقع على منتج معين

دير مثل هذه االستبيانات هي ميل العمالء غالباا إلى المبالغة في تق
ي شراء فقد ُيظهر العميل رغبة حقيقية ف. الطلب الحقيقي على المنتج

االمنتج، لكنه في وقت الشراء قد تظهر لديه سلوكيات مغايرة تما .ما
عبة ضع في اعتبارك أن إجراء االستبيانات قد يكون عملية ُمكلفة وص

د ومستهلكة للوقت، كما أنها نادراا ما تضع قاعدة أساس من أجل تحدي
.بشكل ناجح" توقع طلب تجاري"





لى يمكنك االعتماد ع.استخدم أسلوب االختبار التسويقي
حاول الوصول . هذا األمر في المراحل المبكرة من تطوير منتجك

إلى منطقة سكانية صغيرة ومنعزلة تضم الفئة السكانية 
قم بتنفيذ كل مراحل خطة التسويق. المستهدفة الخاصة بك

م ُقم ث. بشكل يشتمل على كل عمليات اإلعالن والترويج والتوزيع
لسوق بقياس االهتمام بالمنتج وقدرته على التغلغل وحصته في ا

طتك اعمل بعد ذلك على ضبط خ. والمبيعات الكلية التي يحققها
بناءا على المعلومات التي تجمعها من هذه التجربة، بحيث 

تساعد نفسك على المرور بمشكالت وجوانب نقص أقل عندما 
تقوم بإطالق منتجك بشكل أوسع في كل المناطق والمدن 

.المستهدفة




ة قم بدعو.قم بتنظيم لجان المستهلكين
مجموعة صغيرة من العمالء المحتملين للحضور 

إلى مقر شركتك واطلب منهم استخدام منتجك 
ء عادة ما يحصل العمال. ومناقشة عيوبه ومميزاته

ه على مقابل مادي بسيط للمشاركة في مثل هذ
نه األمر مشابه لعملية االستبيانات إال أ. اللجان

سه يكون مفيد أكثر في عملية تحليل المنتج نف
بدالا من وضع تصور حول توقع طلب واحتياجات 

السوق التجاري



على سبيل .استخدم أسلوب مسح البيانات المجدولة
المثال، في سبيل سعيك لدراسة عادات الشراء من محالت 
ين البقالة، حاول التوصل إلى مجموعة كبيرة من العمالء المنزلي

دراسة تحليليةواطلب منهم الموافقة على المشاركة في إجراء 
مات تأكد من موافقتهم على المشاركة بمعلو. ألنماطهم الشرائية

عدد أفراد األسرة، أعمارهم السنية، الدخل الشهري : مثل
. وغيرها من المعلومات المتعلقة بمنتجك المستهدف... لألسرة

جيل في كل مرة يقوم هؤالء العمالء بشراء البقالة، سوف يتم تس
قاعدة بناءا على ذلك سوف تقدر على تكوين.وتحليل مشترياتهم

بيانات غنية بالمعلومات التي تساعدك على إنشاء نماذج 
لصعب امن ].إحصائية وقراءة العالقات التي تربط بين هذه البيانات

أن تقوم بتطبيق النتائج التي تصل إليها من استخدام هذه
ع في توق-كغيرها من األساليب والمناهج التجريبية-الوسيلة 

.الطلب التجاري على المنتج



اد يعمل هذا األسلوب على إيجاد السبب الذي يدفع األفر
الفكرة األساسية وراء هذا األسلوب . نحو شراء منتجك

لماذا يقوم العمالء هي أنك إذا كنت قادراا على معرفة 
بشراء منتجك، فسوف تكون قادراا على توقع الطلب 
.  التجاري على المنتج بناءا على فهمك لهذه األسباب
، فمن على سبيل المثال إذا كنت تقوم ببيع أحذية الثلوج

الواضح أن الطلب على منتجك مرتبط بشكل أساسي 
ر إذا كانت تنبؤات الحالة المناخية تُبش. بحالة الطقس

ي أن بشتاء قارس وسقوط الكثير من الثلوج، فمن البديه
تتوقع بدورك وجود طلب متزايد على أحذية الثلوج التي

هذا النوع من المناهج يتضمن أساليب تعمل [١٣].تنتجها
ورة د"ما يسمى : على بعض األفكار اإلدارية الشائعة، مثل

".نماذج المحاكاة التجارية"و" حياة المنتج

https://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A#_note-13


على قم بفحص مبيعات السنوات السابقة بهدف التعرف
اطلع على أرقام .اتجاهات الشراء الشهرية أو الموسمية

عام المبيعات في السنوات السابقة من أجل تحديد األوقات من ال
هل كانت معدالت . التي شهدت النسبة األعلى من المبيعات

م المبيعات ثابتة؟ هل تزداد المبيعات في الصيف أو الشتاء؟ ق
هل . بقياس االرتفاع أو االنخفاض في المبيعات خالل تلك األوقات
ا أم منخفضاا خالل عام م عين؟ كان التغير في نسب المبيعات زائدا
ج، ثم حاول بعد ذلك أن تتوصل لألسباب التي تقف وراء هذه النتائ

اعمل على االستفادة مما توصلت إليه من معلومات في توقع 
قوم على سبيل المثال، إذا كنت ت.المبيعات في السنة الحالية

ير في ببيع أحذية الثلج، فبنسبة كبيرة أنك مر عليك ارتفاع كب
ذا إ. مبيعات تلك األحذية خالل أحد مواسم الشتاء الباردة للغاية

كان من المتوقع أن يشهد العام الحالي موسم شتاء مماثل، 
ا فيجب عليك بدورك أن ترفع من توقعات الطلب على منتجك وف قا

.لذلك



يشير ذلك إلى المواقف.راقب ردود فعل العمالء
ق التي ينتج فيها عن التغيير في المنتج أو السو

اصنع . الخاص به زيادة أو انخفاض في المبيعات
وراقب الرسوم البيانية الخاصة بتاريخ مبيعات المنتج

زيادة سعر المنتج أو دخول : التواريخ المهمة، مثل
ر، قد تكون التواريخ عامة أكث. منتج منافس للسوق

ة أو كأن يوجد تحول كبير في الوضع االقتصادي للدول
اهتم بقراءة . تغير في شكل إنفاق المستهلكين

المجالت ومقاالت الجرائد التجارية المتعلقة من أجل
امتالك كل هذه البيانات بين . جمع هذه المعلومات

على يديك يضمن لك وضع رؤية أفضل تجاه ما قد يؤثر
.مستقبل الطلب على منتجاتك التجارية



يشير مصطلح دورة حياة المنتج إلى .اصنع نموذج دورة حياة المنتج
م ق. المراحل التي يمر بها المنتج منذ أول يوم لعرضه للبيع وحتى يومنا هذا

ر في قم بتدقيق النظ. بفحص المبيعات الخاصة بالمنتج خالل مراحل مختلفة
على سبيل . طبيعة العمالء الذين قاموا بشراء المنتج خالل هذه المراحل

ستخدام األفراد المهتمون با)المشترين األوائلالمثال، سوف يكون لديك فئة
ين لالتجاه المشترين التابعو( المنتج أو التقنية بمجرد ما تصبح متاحة للشراء

(  اآلخريناألفراد الذين ينتظرون إلى أن يتم مراجعة المنتج وتقييمه من)السائد
اجد المنتج الذين يقومون بعملية الشراء بعد أن يتو)المشترين المتباطئينو

سوف . وغيرهم من فئات العمالء(... في السوق لفترة طويلة من الوقت
اط يساعدك فهم تلك التصنيفات على تحديد اتجاهات دورة حياة منتجك وأنم

].الطلب الخاصة به

 التكنولوجيا : ما يتم االعتماد على هذا النموذج في صناعات مثلعادة
حياة اإللكترونية المتقدمة، واألزياء وغيرها من المنتجات التي تتعرض إلى دورة

ا من نوعه هو أن وجود ارتباط مباش. قصيرة ر األمر الذي يجعل هذا المنهج فريدا
.بين أسباب الطلب على المنتج ودورة حياة المنتج





ن قم بإنشاء نموذج تقدر م.استخدم نموذج محاكاة
خالله على محاكاة تدفق العناصر إلى داخل 

لبات مؤسستك الصناعية بناءا على جداول تخطيط متط
.  عالمواد الخاصة بك وتدفق توزيع السلع تامة الصن

ة على سبيل المثال، قم بحساب المهلة المستغرق
قت إلى أن تستقبل كل مكونات التصنيع مع إضافة و

سوف يمنحك . الشحن من مكان تصديرها من العالم
ذلك معرفة أفضل حول أفضل سرعة يمكنك من 

اري تلبية الطلب التجخاللها أن تصنع منتجك من أجل 
المعروف أن إنشاء واالستمرار في العمل من .عليه

من خالل نماذج المحاكاة يعتبر من األشياء الصعبة
.والمرهقة



تحاول أن تقوم بعملية حساب رياضية للطلب التجاري 
حيث . عن طريق االستدالل باألرقام واالتجاهات السابقة

يمكنك أن تنجح في التنبؤ بالطلب التجاري بشكل دقيق
المتوسطات المتحركة، )عن طريق االعتماد على 

(.  المتوسطات المتحركة المرجحة، التمهيد األسي
االعتماد على مناهج السلسلة الزمنية سوف يمنحك 

أرقام محددة وأكثر دقة، لكن يظل من المهم أن يتم 
ن الجمع بينها وبين األساليب التقريبية الذاتية من أجل أ

تضع في الحسبان تأثير التغيرات المستقبلية على 
.السوق أو خطة العمل



 البسيطة المتحركةاستخدم طريقة المتوسطات 
ُيستخدم هذا األسلوب الرياضي في حالة كانت اتجاهات .

سوف تقدم لك . الطلب المتوفرة في بياناتك قليلة أو منعدمة
توصل . هذه الطريقة انطباع عام حول البيانات على مدار الوقت
ثم قم . أوالا إلى الطلب الحقيقي خالل الشهور الثالث السابقة

المعادلة سوف تكون هذه 3بقسمة هذا المجموع الكلي على 
إلى " ت"حيث تشير . 3÷( 3ط+2ط+1ط)= ت :التاليبالشكل 

تعمل هذه . عن الطلب خالل الشهر" ط"التوقع، بينما تعبر 
المعادلة بشكل أفضل في حاالت الطلب المستقر 

6000( + يناير)4000= ]على سبيل المثال، التوقع .والثابت
.6000=3([ / مارس)8000( + فبراير)





 المرجح توصل إلى المتوسط المتحرك
إذا كان الطلب التجاري على منتجاتك.باالوزان 

يشهد حالة من التذبذب، فالجأ إلى استخدام 
رات المعادلة التالية، والتي تضع االختالف والتغي

:المعادلة هي. في االعتبار

الطلب = 2020الطلب المتوقع لفترة زمنية قادمة 
1/4*2018الطلب الفعلي + 1/2*2019الفعلي 

1/4* 2017الطلب الفعلي +



ما أن تنتهي من جمع.قم بترجمة وصياغة النتائج
ن البيانات، اعمل على إنشاء مخطط أو رسم بياني يعبر ع

يمكنك القيام بذلك عن طريق. توقع الطلب الخاص بك
وضع الشهور القادمة على المحور األفقي وكمية الطلب

إذا توقعت أنك سوف . على المنتج على المحور العمودي
خالل 800وحدة خالل شهر أكتوبر و600تكون بحاجة إلى 

ن شهر نوفمبر، فقم بالتعبير عن ذلك من خالل نقطتي
مكنك ي. قم برسم خط بين النقطتين. على الرسم البياني

ن أجل كذلك أن تضيف البيانات الخاصة بالشهور الماضية م
التاريخية المقارنة بين البيانات التي توصلت إليها والبيانات

.السابقة



معروضة أنت تمتلك نتائج مجدولة و.قم بتحليل النتائج
ؤال بأسلوب بسيط قابل للقراءة ببساطة، لكن يظل الس

ا ما الذي يعنيه كل هذا؟ ابحث عن اتجاهات : مطروحا
حاالت ارتفاع أو : السوق من خالل هذه البيانات، مثل

المواسم أو الشهور )انخفاض الطلب، التقلبات الدورية 
قم بمقارنة بياناتك مع بيانات السنوات (. المزدحمة

السابقة وحاول التوصل إلى مدى تكدس حجم وأنماط 
ل اعمل على التوصل من بين البيانات على دالئ. الطلب

ي نجاح خطة التسويق الحالية أو ما تسبب في نجاحها ف
باإلضافة إلى ذلك أعد النظر على المرات .الماضي

السابقة وراقب مدى دقة توقعك للطلب التجاري على 
هل كنت متفائالا بشكل مغاير للواقع في. المنتجات

عمليات توقع الطلب؟ ما مدى هامش الخطأ الذي تتوقعه
هذه المرة؟



قم بعرض.قم بعرض ومناقشة توقع الطلب
ن بين بيانات توقع الطلب على األفراد المناسبين م

ل فريق عمل شركتك وناقشهم حول كل التفاصي
اهتم بجمع المعلومات من فرق . المتعلقة بها

من المبيعات والتسويق والمالية واإلنتاج وغيرهم
بقية المدراء، ثم من جديد قم بمراجعة توقع 

ضل تتمكن من تخطيط استراتيجية عمل أف. الطلب
ى عندما يقوم كل األفراد المعنيين باالتفاق عل

.توقع الطلب المعتمد


