
 
 

 

 الختيار املوقع األمثل Data Analytics استخدام حتليالت املوقع 

 لنشاط جتاري )املناسب(

 

ُيشكل جزء هام ألي خطة اسرتاتيجية يف  جديد حمل ألنشاء املناسب واملثالياملوقع  حتديد

 أيضًا التجزئة. اختيار املوقع املناسب ليس فقط مهم من ناحية حتقيق األرباح بل مهمعامل 

 بشكل ناجح على املدى الطويل. وتطوره النشاط التجاري  تمرار اس إمكانيةمدى لتحديد 

البيانات اجلغرافية واليت  ليل وحت حتليل التعامالت املاليةيتطلب اختيار املوقع املناسب 

واليت ميكن ان تساعد التاجر يف اختيار املوقع املناسب  هامة ميكن ان تكشف عن تصورات 

 .النشاطات التجارية  عند اعداد

 Dresner Advisory Services, titled ‘2018يف دراسة عن طريق  

Location Intelligence Market Study,’  من املشاريع صنفت 66وجدوا بأن %

 لذا. التجاريةومشاريعهم ذكاء املوقع كعامل هام وحاسم الستمرار وانتعاش انشطتهم 

املوجه القادمة يف تطور ذكاء بانه  تربيع Location analysisحتليل  املوقع   فإن

 .2021يف عام  عاليةتقديرات مالية  استحقاقةع ومن املتوقاالعمال 

 ؟Location Analysis ماهي حتليالت املوقعإذا 

بيانات من مصادر خمتلفة لفهم العوامل اجلغرافية  عتمد على حتليلت حتليالتهي 

. باستخدام حتليالت أيا كان حمل او نشاط مناسب الفتتاح افضل موقع  لتحديدواملكانية 

على ارباحهم واالستمرار يف ان تكون هلم اليد   حلفاظاهم ميكن جتار التجزئة فإن  املوقع

 . على منافسيهم العليا



 
 لمحلل عن املوقع املناسب البيانات امُلستخدمة للحصول على تصورات

 الدميغرافية و السكانية, البيانات للمجل ميكن ان تشتمل على بيانات املبيعات الداخلية

, معدل النمو مثل القوة الشرائية السكانية املهمةغريها من املؤشرات و  للمناطق املستهدفة

 اخل...يف بناء وانشاء حمالت جتارية جديدة  والتكلفةاالقتصادي, 

سلسلة برغر الشهرية يف الواليات املتحدة واليت  Wendy'sويندي : لذلك مثلة األمن 

ا ساعد مم اجلديدةاحملالت املناسبة الفتتاح  واقع امل بتحليالت املوقع للتعرف على تاستعان

 الف دوالر يف العمليات افتتاح احملالت اجلديدة. 750 ما يقاربحفظ  على

 

  ؟اريموقع لنشاط جتالعوامل املؤثرة على اختيار ماهي 

  :  سهولة الوصول للموقع •

بواسطة الزبائن وجيب ان يتم  سهل الوصول اىل احملالت التجاريةجيب ان يكون 

انسيابية احلركة املرورية جيب ان تكون  ك. كذلقنوات نقل خمتلفةب ربطها

, حيث ان يةاثناء احلركة املرور وإمكانية مشاهدة احملالت للوصول السهلمالئمة 

 احلركة املرورية الكثيفة ميكن متنع الوصول اىل احملل التجاري.

الزبون  ألن.  لهمواقف السيارات جيب ان تكون متاحة عند هذا احملل او يف اجملاور  •

 إجياد موقف عند احملل او قريب منه فقد يبحث عن موقع اخر . يففكر إذا 

 االنتفاعاو عنى إجياد مواقع واليت اسرتاتيجيا ميكن االستثمار مب الفعالةالتكلفة  •

 . لاحمل أجزاء منالتأجري  إمكانية  منها مثل

 

 



 

 

 ال يتمفهم احلصة السوقية املتاحة يف موقع معني أمر مهم حتى  -وجود منافسني  •

ميكن أن يؤدي ذلك إىل تفكيك املبيعات  حيث . املنافسة املفرطة بسبباغراق السوق 

 .  حصتك يف السوق السيطرة علىحيث ميكن للمنافسني القريبني 

فهم البيئة احمللية ميكن أن يساعد جتار التجزئة على  - -الثقافة احمللية للسكان  •

 قياس احتياجات السكان احملليني وتصميم عروضهم وفًقا لذلك

يعد حتليل القوة الشرائية للسكان احملليني  -احملليني القوة االقتصادية للسكان   •

أمًرا مهًما لفهم ما إذا كانت املنتجات اليت يقدمها بائع التجزئة ميكن أن جتد سوًقا 

على سبيل املثال ، قد ال يؤدي تقديم السلع الفاخرة يف موقع . مستقًرا يف موقع ما

 .  حتقيق مبيعات مستدامةيضم يف الغالب سكاًنا من خلفيات متوسطة الدخل إىل

 

اري ميكن التنبؤ باملبيعات التج توسيع النشاطعند اختيار موقع او عدة مواقع مناسبة لو

مثل جمموع السكان  املتغريات الدميغرافية واالقتصاديةحتليل  نشاط من خاللهلذا ال

 دات احملتملة وااليرا ,نزلي االقتصادية ومعدل االنفاق امل واحلالةحسب اجلنس, 

 .اخلصائص اجلغرافية للموقعو

 

تتنوع من استخدام األساليب اإلحصائية ويف املبيعات  تنبؤلل عدة طرق وأساليبهناك 

حكم وتؤثر يف تواليت ت املختلفةالعوامل  حديدوتقنيات نظم املعلومات اجلغرافية لت

  . التنبؤ باملبيعات بالساعة خالل اليوم واالسبوع والشهر والسنة . وميكناملبيعات

 



 
 

 

يف اخلتام استخدام التحليالت املكانية يف انشاء وافتتاح حمالت جتارية يقلل من املخاطر 

جعل النشاط التجاري يتوافق يف  التحليالت املكانية ميكن ان تساعدفلفشل هذه املشاريع. 

جيعل التاجر لديه  وبالتالي ئن يف املنطقة املستهدفة, مع احتياجات السوق وعادات الزبا

 ميزة تنافسية قوية و يف األخري مينع او يقلل من تكلفة األخطاء ان وجدت.
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