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 التسعير في تجارة التجزئة

 

 

 

قت جدقق له هدف السبدُت، وجسض ي العمالء.  ًدخاج مشسوع الخجصئت إلى حظعحر الظلع والخدماث بؼٍس

 إلاخجس الخجصئت بظبب عالقخه 
ً
 خاطما

ً
 اطتراجُجُا

ً
عخبر الدظعحر مخغحرا اإلاباشسة بأهداف اإلاشسوع، وجفاعله َو

ج الخجصئت. فاطتراجُجُت الدظعحر التي ًدبعها مشسوع الخجصئت ًجب أن جهىن  مع العىاصس ألازسي في مٍص

 مخىاطقت مع ألاهداف اإلاخعلقت باإلابُعاث، والسبذ، والعائد على الاطدثماز.

 وجىقظم هره الىخدة إلى قظمحن زئِظُحن هما:

 على اطتراجُجُت الظعس. العىامل التي جؤزس  -

 وطع اطتراجُجُت الظعس. -

 ـ العوامل املؤثرة على استراتيجية سعر التجزئة:01/2

مً الظسوزي مىاقشت العىامل التي جؤزس على صىع قساز الظعس. فاإلاظتهلهىن، والحهىمت، واإلاىخجىن وججاز 

 جس الخجصئت.الجملت، واإلاىافظىن لهم جأزحر على اطتراجُجُت الظعس التي ًدبعها مخ

منً إحماى العىامل اإلاؤزسة على اطتراجُجُت طعس الخجصئت في الشهل آلاحي:  ٍو

اإلاىخجىن وججاز  ألاحهصة الحهىمُت اإلاظتهلهىن 

الجملت واإلاىزدون 

 آلازسون

الحالُىن " اإلاىافظىن 

 "واإلادخملىن 

 مسوهت الؼلب -

أهمُةةةةةةةةت الظةةةةةةةةةعس باليظةةةةةةةةةبت -

لهةةةةل قؼةةةةاع مةةةةً قؼاعةةةةاث 

 الظىق 

 السبذ جددًد هامش -

 جددًد طعس حبري  -

ًةةةةةةةةةةةةةةد خةةةةةةةةةةةةةةةد أدوةةةةةةةةةةةةةةة   - جدد

 للظعس

 جددًد طعس الىخدة -

 ؤلاعالن عً الظعس -

ىن -  أطعاز ألاوماٍش

الظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان عىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  -

 جدهىز الظعس

دوزهةةةةةةةم فةةةةةةةي جددًةةةةةةةد  -

 الظعس النهائي

الخهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالُ  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  -

ًخدملهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مخجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 

 الخجصئت

 اإلاىار الخىافس ي -

 زد الفعل لخغحراث الظعس -
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 ة اإلاظتهلو وحظعحر الخجصئت:10/2/1

اث وإدزاك اإلاظتهلنحن. وهىاك مبدآن اقخصادًان  ًجب أن ًفهم مخجس الخجصئت العالقت بحن الظعس، ومشتًر

ت.  ٌشسخان هره العالقت هما: قاهىن الؼلب، ومسوهت الؼلب الظعٍس

 
ً
أما مسوهت الؼلب فئن اإلاظتهلنحن عادة ما ٌشترون وخداث ألثر عىد اهسفاض الظعس.  الؼلبلقاهىن ووفقا

ت ً لخغحراث الظعس مً هاخُت النمُاث التي ٌشترونها. فئذا هخج عً  الظعٍس فئنها جخعلق بدظاطُت اإلاشتًر

 حغحر وظبت الىخداث اإلاشتراة بدزحت لبحرة، فئن مسوهت 
ً
الظعس جهىن عالُت. حغحر الظعس بيظبت صغحرة وظبُا

ددر هرا عىدما جهىن دزحت إلحاح الشساء مىسفظت، أو هىاك بدائل مقبىلت.  ٍو

أما إذا حغحر الظعس بيظبت عالُت وادي إلى حغحر الىخداث اإلاشتراة بيظبت صغحرة، فئن الؼلب ٌعخبر غحر مسن. 

ددر هرا عىدما جهىن دزحت إلحاح الشساء مسجفعت، أو لِظذ هىاك بدائل مقب  ىلت.ٍو

 ـ الحكومة وتسعير التجزئة:01/2/2

ًسخل  الخأزحر الحهىمي على الدظعحر مً دولت إلى أزسي طىاء مان ذلو مً خُث هىعه أو مداه. ووعؼي فُما 

 ًلي بعع ألامثلت التي جبحن بعع صىز هرا الجاهب.

خجىن، أو ججاز ، لأن ًخفق اإلاىhorizontal price fixingتمنع بعض الدول التحدًد ألافقي للسعر ة 1

الجملت، أو ججاز الخجصئت على جددًد أطعاز معُىت، وذلو بصسف الىظس عً مدي "مالءمت" الظعس الىاجج عً 

 مثل هره الاجفاقاث.

، وهى ما ًددر عىدما ًهىن اإلاىخجىن Vertical price fixingتمنع بعض الدول التحدًد الرأس ي للسعر ة 2

 على أطعاز الخجصئت لظلعهم أو زدماتهم. أو ججاز الجملت قادزون على الظُؼسة 

فبعع الدوى جمىع اإلاىخجحن وججاز الجملت مً الخمُحز في  price discriminationمنع التمييز السعري ة 3

الظعس أو شسوغ البُع عىد الخعامل مع مخاحس الخجصئت، إذا ماهذ حشتري مىخجاث مً "هفع الجىدة" ومان 

 باإلاىافظت.
ً
 أزس الخمُحز طازا

 هدف هرا الشهل مً الخدزل خماًت صغاز ججاز الخجصئت.و 

خمثل هرا الظعس في الخهلفت  تقوم بعض الدول بتحدًد حد أدنىة 4 للظعس ال ًجب البُع بأقل مىه. ٍو

 
ً
ت. والهدف مً هرا الشهل مً الخدزل هى أًظا  إليها وظبت زابخت حغؼي الخهالُ  الثابخت وؤلاداٍز

ً
مظافا

 الري قد ًدبعه اإلاىافظىن النباز. predatory pricingخماًت صغاز ججاز الخجصئت مً الدظعحر الظؼىي 

فبظبب اهدشاز العبىاث ذاث ألاحجام اإلاسخلفت، حشترغ لثحر مً الدوى  unit pricingلوحدة تسعير اة 5

 طسوزة بُان طعس الىخدة )حسام، لُلى حسام، لتر، الخ(.

والهدف مً ذلو هى مظاعدة اإلاظتهلو على مقازهت أطعاز اإلاىخجاث التي جباع في عبىاث مسخلفت الحجم 

 برلو هي التي جخعامل في اإلاىاد الغرائُت.)لبحر، مخىطؽ، صغحر( وألثر مخاحس 
ً
 الخجصئت جأزسا

. وجصىع لثحر مً الدوى قىاعد لإلعالن عً ألاطعاز أو جسفُظاتها، أو مقازهتها بأطعاز ـ إلاعالن عن ألاسعار6

اإلاىافظحن. لما جمىع بعع الدوى اطخسدام ؤلاعالن الخادع عً ألاطعاز. مان ٌعلً عً طعس مىسفع 

عىد خظىز العمُل إلى اإلاخجس ًخم إزبازه بأن النمُت اإلاعلً قد هفدث، أو أن حىدتها بشهل ملحىؾ، و 

 أو شسك. baitلِظذ مسطُت، وهىاك ما هى أحىد ولنً بظعس أعلى. أي أن ؤلاعالن قد اطخسدم "لؼعم"  
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 ـ املنتجون وتجار الجملة وتسعير التجزئة:01/2/3

ً جأزحر على اطتراجُجُت الدظعحر الخاصت بمخاحس الخجصئت. لهل مً اإلاىخجحن، وججاز الجملت، واإلاىزدًً آلا  زٍس

 Priceوعىدما ًهىن اإلاىزد غحر معسوف أو جهىن اإلاىخجاث حدًدة، جؼلب مخاحس الخجصئت طماهاث للظعس 

guarantees  ًللخألد مً اإلادافظت على قُمت البظاعت وألازباح. وجدمي هره الظماهاث مخجس الخجصئت م

 55ولمثاى على ذلو قُام اإلاىخج ببُع أحهصة زادًى إلاخجس ججصئت لبُعها للمظتهلو بظعس اهسفاض الظعس. 

للىخدة. ًظمً اإلاىخج هرا الظعس إلاخجس الخجصئت، بدُث أهه في خالت عدم قدزة الثاوي "جاحس الخجصئت" على $

، ًدفع $ 50لبُع بظعس معنى ذلو أهه عىد قُام مخجس الخجصئت با -البُع بهرا الظعس، ًقىم ألاوى بدفع الفسق 

خىق  مىذ هرا الظمان على القىة اليظبُت لهل مً جاحس الخجصئت واإلاىزد. $ 5اإلاىخج  لهل وخدة مباعت. ٍو

 آزس، وهى أن ًخعهد اإلاىخج بأال ًدصل أي مخجس ججصئت آزس على هفع 
ً
وقد ًأزر طمان الظعس شنال

 ى الفسق.اإلاىخجاث بظعس أقل، وإذا خدر ذلو، ًدصل مخجس الخجصئت عل

ظخؼُع اإلاىخج الظُؼسة على ألاطعاز مً زالى اجباع هظام اإلاىشع الىخُد وزفع البُع إلاخاحس الخجصئت التي  َو

جقىم بعمل جسفُظاث لألطعاز. لما ٌظخؼُع اإلاىخج القىي حشغُل مىافر ججصئت زاصت به. لما ٌظخؼُع 

ق إزباث أهمُخه للمىخج لعمُل، أو  ق التهدًد بئًقاف الخعامل في مخجس الخجصئت الظُؼسة عً ػٍس عً ػٍس

ق بُع مازماث زاصت.  زؼىغ مىخجاث اإلاىخج، أو عً ػٍس

 ـ املنافسة وتسعير التجزئة:01/2/4

 ما جخىق  دزحت طُؼسة اإلاشسوع على ألاطعاز على البِئت الخىافظُت التي ٌعمل فيها, فعىد الدظعحر بىاء 
ً
غالبا

ظخؼُع اإلاظتهلهىن البدث عً  ، ًهىن هىاكmarket-pricingعلى قىي الظىق  دزحت لبحرة مً اإلاىافظت، َو

هىن لها طُؼسة مددودة على الظعس. فمخاحس   مدشابهت ٍو
ً
أقل ألاطعاز. وباإلاثل جددد مخاحس الخجصئت أطعازا

ً حعمل ملها في مجاالث جدظم بدزحت عالُت مً  عت، ومدؼاث البجًز الظىبس مازلذ، والىحباث الظَس

 وزدماث مدشابهت. لما أن الخفظُل لهره اإلاخاحس طعُ  مما ًؤدي إلى  اإلاىافظت وبصفت عامت
ً
جبُع طلعا

 جدىى عدد مً اإلاظتهلنحن إلى مخاحس مىافظت عىد زفع الظعس.

جيشد مخاحس الخجصئت والء اإلاظتهلو على أطاض جمحز ما  administered pricingوفي خالت الدظعحر اإلاداز 

لخمحز القىي عً اإلاىافظحن، ًمنً أن ًهىن إلاخجس الخجصئت طُؼسة على جقدمه امصحت الخجصئت. فعىد جدقق ا

ددر ذلو عىدما ٌعخبر اإلاظتهلهىن أن الصىزة العامت، والدشنُلت، والخدمت، ألثر  ألاطعاز التي ًدددها. ٍو

  أعلى مً اإلاخىطؽ للظلع والخدماث عىد الدظىق مً اإلاخاحس اإلافظلت. 
ً
دفعىن أطعازا أهمُت مً الظعس. ٍو

ت، واإلاؼاعم الفازسة مً ألامثلت على اإلاخاحس التي حظعى حاهدة طمالبع اإلاى  حعخبر مخاحس ألاقظام، ومخاحس و 

 لخلق معسوطاث مخمحزة ولها بعع الظُؼسة على أطعازها.

ت مً الظهل مداماتها في وقذ قصحر، فئن زد فعل  وألن معظم الاطتراجُجُاث ذاث الخىحهاث الظعٍس

. ولرلو فئن مخجس الخجصئت ًجب أن ًىظس إلى اإلاىافظت ًمنً الخيبؤ 
ً
به إذا مان اإلاشسوع القائد هاجحا

لت اإلادي.  اطتراجُجُت الظعس مً مل مً وحتهي الىظس قصحرة اإلادي وػٍى
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وفي بعع الحاالث، جؤدي زدود أفعاى اإلاىافظت إلى خسوب أطعاز، خُث حظخمس مخاحس الخجصئت اإلاسخلفت في 

 ما جؤدي خسب الاطعاز إلى جسفُع ألازباح، أو الخظائس، وزبما جسفُع ألاطعاز لجرب اإلاظته
ً
لنحن. وغالبا

 بعع اإلاىافظحن. bankruptcyإفالض 

 

 بالخجصئت: البُع ػسق 

قت وهي  هره أهم ومً عالُت، البُع وظبت ماهذ ملما بىجاح جىفُرها جم ملما زؼىاث لها والتي البُع ػٍس

 :الخالي الخؼىاث

 بشساء إقىاعه مً جخمنً لهي الظلعت؛ في ًدخاحه ما ومعسفت اإلاظتهدفت، اإلاظتهلو فئت جددًد -

 .اإلاىخج

قت العمُل إطخقباى -  الحاالث، مل في به والترخُب ججاهله عدم علُو ًجب خُث مالئمت، بؼٍس

جعله، ؤلاهخمام بعدم إهؼباع حعؼُه ال ختى بالعمالء، مخجسك إشدخام خالت في باألزص  ًفظل ٍو

 .الظلعت شساء دون  اإلاخجس مغادزة

 ٌظاعد خُث أمنً، إن أمامه عملُت ججسبت وإحساء الظلعت، خىى  للعمُل مفصل شسح جقدًم     -

عؼي زقخه ولظب باإلاىخج، اإلاظتهلو إقىاع على هرا   َو
ً
 .باإلاصداقُت إهؼباعا

ق مظخمس؛ بشهل والخصىماث العسوض جقدًم     - ق عً دائم بشهل للمىخج والدظٍى  جىفحر ػٍس

 .الشساء على لدشجُعهم للعمالء؛ مىه عُىاث

  علُو     -
ً
 خالت في أو اإلاؼلىبت الظلعت هفاذ خالت في طىاء للمظتهلو البدًل اإلاىخج جىفحر دائما

د وهرا للشساء، آزس زُاز بمثابت ًهىن  بدًل مىخج فىحىد ما، طبب   ألي الشساء اإلاظتهلو زفع  ًٍص

 .علُه بعسطه قمذ الري البدًل اإلاىخج لهرا العمُل شساء وظبت


