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تسعير الخدمات

ل للعميةةةمعينةةة حاجةةة إلشةةة ا يقةةةد أويةةة   نشةةةا هةةة الخدمةةة •
بةةة جرقةةةدم أومعةةةي مبلةةة مقابةةةلقةةةدم سةةة ا الخدمةةة  طالةةة 
 وتكتسةةةةة.للخدمةةةةة تصةةةةةن  اتعةةةةةد وهنةةةةةا .أو مجانةةةةةا  رمةةةةة   
.السلع ع تمي هاخصائصعد –كمنتج–الخدم 



الف يمك  تقس م الخدمات إلى  أن ا  متعد   تختلف باخت•
د  ال اوي  الت  ننظر منها إلى  الخدم   فهنا  خدمات تق

  مقابل مبل  معي   وخدمات تقد  مجانا   وخدمات ال يمك
حال  خطر  ف  حا ث مرور   إنقاذ ت جيلها  مثل خدم  

ئم  وخدمات يمك  ت جيلها  مثل عمل ات جراح   تدرج بقا
.المص فانتظار أو الذهاب إلى  



طبيعة الخدمات

أن  المعلةةةة  فمةةةة .السةةةةل عةةةة فةةةة  طب عتهةةةةاالخةةةةدماتتختلةةةةف•
وتجعةةةةةلالسةةةةةلع  عةةةةة تمي هةةةةةامن ةةةةةر  خصةةةةةائصذاتالخدمةةةةة 

مأهةةةةةيلةةةةةىوف مةةةةةاالسةةةةةلع  مةةةةة صةةةةةع   أكثةةةةةرتسةةةةةعير الخدمةةةةة 
:الممي   للخدم الخصائص



ملم سةةة غيةةةرهةةة بةةةلملمةةة   مةةةا  ك ةةةانل سةةة الخدمةةة -١•
ليهةةةةةاععةةةةةرع ليتعةةةةةرففةةةةة  ن افةةةةةذعرضةةةةةهايمكةةةةة و التةةةةةال  ال

.الخمسبالح ا إ راكهايمك والالعمال  
لةةة قابوغيةةرإلةةى  رخةةر مكةةانمةة للنقةةلقابلةة غيةةرالخدمةة -٢•

زيةةةة الت  وظ  ةةةة وجةةةة  عةةةةد يعنةةةةىمةةةةاوهةةةة .أو ال حةةةةصللتعبئةةةة 
.الخدماتف  مجال( والتخ ي والنقلالمناول ) الما   



.عليهةالة الطلحةي أوب عهاقبلللتخ ي الخدم قابل  عد -٣•
فة  ثثيةرممكنةا  يك ن القدف  السعرتخف ضإجرا فإنوم  ثم

الح ةةالتفةة  إحةةد خال ةة مقاعةةدهنةةا كةةانفةةإذا.مةة  الحةةاالت
بهةةةةةااظاالحت ةةةةةيمكةةةةة الفإنةةةةة الرياضةةةةة   الم اريةةةةةاتالغنائ ةةةةة  أو

.بعدف مامنخ ضوعرضها بسعر
أومط ة بالنتتسةمالفالخةدمات.األ ا مسةت ياتتماثةلعد -٤•

ا النظةةةةةلةةةةةن سمخرجةةةةةاتكانةةةة وإنحتةةةةةىالتجةةةةةانس التماثةةةةل أو
الفبةةةةةةاختوتختلةةةةةةفمقةةةةةةدمهابشخصةةةةةة  تةةةةةةرت  الخةةةةةةدم   فهةةةةةة 

ن سلةةةةاألسةةةةعاراخةةةةتالفيبةةةةرزوهةةةةذاالتةةةة  تقةةةةد  فيهةةةةا الظةةةةروف
.بهاالمح ط مقدمها والظروفباختالفالخدم 



اتالث ةةةةةةبعةةةةةةد أوبالتقلةةةةةة الخةةةةةةدماتعلةةةةةةىالطلةةةةةة يتميةةةةةة -٥•
فةة  ق ةة ال ندالخدمةة علةةىالطلةة فيةة  ا .عةةا واالسةةتقرار بشةةكل

بظاللة يلقةىذلة أنشة وال.شةتا صة  ا  ويةنخ ضالمصةايف
حيةة ر  السةةعالتمييةة مثةةلالخةةدماتاسةةترات ج ات تسةةعيرعلةةى

نسةةةب ا   التةةة  تتميةةةفةةة  األوقةةةاتتخفةةة ض األسةةةعاريةةةتمأنيمكةةة 
.الذرو ف  وق يمك  زيا تهاف  حي بالرث   



اعت ةار و الخدمة  نظةا م المست يدوحض روت اعلتداخل-٦•
مةة  ثريةةأنويسةةتط  .الخدم ةة التح يل ةة العمل ةة أحةةد مةةدخالت

علةةةةةى و الخدمةةةةة  لطب عةةةةة الةةةةةدقي والتحديةةةةةدالطلةةةةة ت قيةةةةة حيةةةةة 
مةةثال تةةة خر المةةريض فةةة  شةةرا  ال صةةة   الخدمةةة جةة   مسةةت   

.الطب   سي ثر على ش ائ 
مةةة  الخدوتقةةةديمإنتةةةاجنظةةةمعلةةةىاإلنسةةةان الجانةةة سةةة ا  -٧•

.ومتلقيهاالخدم مقد بي وشخص   العالق 



خاصةةة التلةةة عةةة للخدمةةة السةةة ك ل ج  المةةة ثراتتختلةةةف-٨•
فةة  مالمةة تتمثةةل–للخدمةة بالنسةة  –المةة ثراتبالسةةلع   فهةةذ 

من ةذم قة لغت  الخدم  مقد تعاملوأسل بطب ع :مثلمتمي  
 والجةةةةةالخدمةةةةة تقةةةةةديممكةةةةةانتجهيةةةةة اتمسةةةةةت   تقةةةةةديم الخدمةةةةة  
.الخدم ف  تقديمالمستغرق المح    والمد 



إنتاج  رن أوتالز خاص  أ إنتاجها بمجر الخدم ت نى-٩•
وإنمةا   معةيزمنةىمد علىتستهل الفه .واستعمالهاالخدم 
يعنةى مةاوهة .اتقةديمهوخةاللتقديمهابداي منذبهاويت ثريست ا 
أثرهةا أنإال.المسةت يديصةي الةذ األثةرمة الخدمة تقديمت ام 

علةى يمتةدقةد–إيجابةا  أوسةل ا  إن–الجسةم أوالمعنة   الن سة 
.الح زمنىمد 



عمل ةة ليحتةةاجفمةة .شةةرائهاقبةةلالخدمةة تجر ةة يتعةةذر-١٠•
فةة  ن سةة المستشةة ىأوالطبيةة يجةةربأنيمكنةة الجراح ةة  مةةثال

ب ا  مةة  المسةةت يد بالخدمةة  أعلةةى نسةةمخةةاطر تكةة ن ومةة  هنةةا.أوال  
.مخاطر  مشتر  السلع 

إنتةاجف عنهاالخدماتف  إنتاجالج   مراق  صع   -١١•
علةةةى يقةةةالةةةذ الضةةةرروقةةةدرطب عةةة تقةةةديريصةةةع السةةةل   وقةةةد

 يدون المسةةةةةةتيسةةةةةةتط  الثةةةةةةمومةةةةةة .مقةةةةةةدما  بعةةةةةةض المسةةةةةةت يدي 
.المت قع اإلش ا تقدير  رج بالخدمات



فة  وتختلةف اإلجةرا ات–للخدمة  طة ل إجرائة  وزمنةى معةي  -١٢•
.بساطتها أو تعقيدها م  خدم  ألخر  

كساالختةرا   وتةنعبةرا اتطري ع الخدم حماي إمكان  عد -١٣•
ج اتوتصةةةم م االسةةةترات إعةةةدا علةةةىللخةةةدماتالمميةةة  الخصةةةائصهةةةذ 

أنظمة طة يرتالتسةعير وأهم ة صةع   حية مة بهةا الخاص التسعيري 
.الخدم ف  تحديد أسعارللمساعد التكال فلمحاس  متقدم 



التسعير الخدم 
عد  م  هنا  عند تحديد األهداف التسعيري  للخدمات •

:الع امل البد م  اخذها باالعت ار اهمها
.الس ق   المخط  لها  لمنتج الخدم  المكان •
.مرحل   ور  ح ا  المنتج الخدم •
.الطل مرون •
.ال ض  التنافس •
.اعت ارات التكال ف •
.الدور االسترات ج  للسعر•



الخدماتتسعيرطرق 

اإلضاف بإجمال   التكال فأسا علىالتسعيرطريق :األولى•
لخةةدمات  بالنسةة الطريقةة هةةذ وتسةةتخد .معةةي ر ةة إلةةى هةةام 

.المثالسبيلعلىوالدراجاتكالس اراتالمعمر السل إصالح



سةة المنافوظةةروفالطلةة أسةةا علةةىالتسةةعيرطريقةة :الثانيةة •
الطب ةةةةةة الخةةةةةةدماتعلةةةةةةىالطريقةةةةةة هةةةةةةذ وتطبةةةةةة   فةةةةةة  السةةةةةة   
.وغيرهاوالمحاما اإل اري واالستشارات



لة س لهةاو التةال صة ر  ب ية وجة  لهةال سالكامل والمنافس •
أو نمط ةةةإلةةةى  عةةةد ذلةةة ويرجةةة .الخةةةدماتتسةةةعيرعنةةةدتةةة ثير

عنةةةةدكبيةةةةر بصةةةة ر تت ةةةةاي فالخةةةةدماتالخةةةةدمات تماثةةةةل جةةةة   
عةة ملةة كامعل مةةاتتةة فيربمكةةانالصةةع   كةةذل  مةة .تقةةديمها
مةة حةةدتاألسةة ا  اخةةلجغراف ةة قيةة  عةة  وجةة  فضةةال  السةة   

هنةةا  ن يكةةو الت ع ةة الخدمةة  ال حةة  عةة علةةىالمسةةت يدقةةدر 
إلةى  أضةف.ب ع ة منطق ف  ثلالخدماتمقدم م قليلعد 
لخةدمات امة لتقةديم الكثيةرالمطل  ة االستثماراتضخام ذل 

.جد منافسي  خ لم والت  تحد



يمكة ا  السةلع القطعلىالمط ق التسعيراسترات ج  أبعا م كثيرا  إن•
ت عةةة ن يمقةةةدم  الخةةةدماتفةةة عض.الخةةةدم القطةةةا علةةةىأيضةةةا  تطب قهةةةا
يةةةةة اإل ار ومراكةةةةة  االستشةةةةةاراتاألط ةةةةةا مثةةةةةلالمتغيةةةةةر السةةةةةعرس اسةةةةة 

أيةةةة تحةةة ال احةةةدس اسةةة  السةةةةعريت ةةة اآلخةةةةرالةةة عضبينمةةةاوالمحامةةةا  
طة الدا  م حةسةعرا  الت  تعةرعالسينماو ورالمسارحذل مثالظروف 

م كةةةةان ك فالجغراف ةةةة  الس اسةةةةات السةةةةعري تطبيةةةة يمكةةةة كةةةةذل .اليةةةة  
والطبية تة  مدينخةارجقا  باإلصةالحإذاعال ا  أجرا  يطل مثال  الس ارات
.ت ع ا خارجالمريضبالكشف علىقا إذاعال ا  أجرا  يتقاضى



:الخدماتتسعيربس اساتالمرت ط السماتأهميلىوف ما•
.السعرتحديدصع   -١•
.رم   ب جرأومجانا  الخدماتتقد قد-٢•
.الخدم علىالطل مرون حس السعريت اي -٣•
إصةةالح ةة مثةةل ثلبهةةا المرت طةة السةةل أسةةعاربارت ةةا الخةةدماتأسةةعارت ايةةد-٤•

.الس ار أوالتل از



–بهةاالخةا السةعرإقةرارحةال–الخةدماتبعضقابل  -٥•

الالحةةهةة كمةةا.خصةة ماتمةةن أوالسةةعرتخفةة ضلم اوضةةات
.عاتوالجامالمدار ورحالتالس اح  األف اجأوف  الق افل



ي  السعر  التمي(  إمكان   تطبي  س اس  ال رو  السعري  -٦•
طيران  كما ف  حاالت النقل والس ر بالسك  الحديدي  وال). 

وحاالت العالج ف  المستشف ات والمصحات ومراك  
س اح   االستش ا  الخاص   فهنا  الدرج  الممتاز  والدرج  ال

. والدرج  األولى والدرج  الثان   وهكذا



فة  هميسةف  الدرج  األعلىالخدم سعرفإنالحال وف  هذ .•
عرسةةأنمةةا يعنةةىوهةة األ نةةى فةة  الدرجةة الخدمةة كل ةة تغط ةة 

فةةة  كل ةةة  الخدمةةة فةةة  تغط ةةة يسةةةهماألولةةةىفةةة  الدرجةةة الخدمةةة 
هةةةةةذ  األسةةةةةعارعلةةةةةىويطلةةةةة . وال ةةةةة وهكةةةةةذاالثان ةةةةة  الدرجةةةةة 

مة  للمسةت يدالمقداالمت ةازاتمقابةلالتع يض   الكل  اصطالحا  
.العلىف  الدرجات



نقةةةلفةةة  حةةةاالتكمةةةا.ال قةةة أسةةةا علةةةىالسةةةعرتحديةةةدإمكان ةةة -٧•
عر بسةةةةةنهةةةةةارا    مةةةةةدينتي بةةةةةي أوال احةةةةةد المدينةةةةة  اخةةةةةلسةةةةة ا الرثةةةةةاب

فةةةة كةةةةذل رخةةةةر بسةةةةعرالليةةةةلمةةةة معينةةةة سةةةةاع بعةةةةدومسةةةةا مةةةةنخ ض
بعدال ق ق  االتصسعريك ن حي المحم ل  اله اتفشرثاتخدمات

 ق قةةة عرسةةةمخ ضةةةا  عةةة سةةةعرا  صةةة احا  التاسةةةع وحتةةةىالليةةةلمنتصةةةف
.الي  بق  االتصال



خدماتمجموع تسعير

بسةعر امةلمتكفة  إطةارمعةا  أكثةرأوخةدمتي تقةديمبةذل يقصد•
متقةةديأسةةعارمجمةة  مةة أقةةليكةة ن الخةةا السةةعرهةةذاخةةا  

وعائةةةةدحجةةةةمزيةةةةا  هةةةة والهةةةةدفمن ةةةةر  بشةةةةكلالخةةةةدماتهةةةةذ 
.المب عات



أن  ا  مة  إلةى  اعت ةارخةا بسةعرخةدماتعةد تس ي ويرتك •
مة عال ة  نسة تشكلالخدم منشآتف  معظمالثابت التكال ف

عال ةة درجةة بتشةةار والعمالةة التجهيةة اتن ةةسوأنه كةةل الكل ةة 
 الحديةةةةالكل ةةةة أنيعنةةةةىمةةةةاوهةةةة .خدمةةةة مةةةة فةةةة  تقةةةةديم أكثةةةةر

تكةة ن ميةةلالعلةةن سأكثةةرأوإضةةاف  تقةةديم خدمةة علةةىالمترت ةة 
.المنش  إلى  إجمال   ثل   خدماتمنخ ض 



ر   األخيةةفةة  السةةن اتخةةدماتمجم عةة تسةةعيراتجةةا از ا لقةةد•
:ذل علىأمثل وهذ 

تفح صةةةةةاعةةةةةد الطب ةةةةة المشةةةةةاف  والمراكةةةةة بعةةةةةضتقةةةةةد -١•
الكشةف أو أكثةر  وأشةع  ضةم  عمل ةاتتحليلتشخ ص   مثل
.على المرضى

تتضةةةةم خةةةةدماتمجم عةةةة الطيةةةةرانشةةةةرثاتبعةةةةضتقةةةةد -٢•
.فندق  وخدماتالس اراتوت جيرالنقل الج   



وعةةرع سةة اح وحمةةا غرفةة  :خدمةة مةة أكثةةرال نةةا  بعةةضيقةةد -٣•
.ترفيه 

لةةةةى عالعميةةةةلبمقتضةةةةاهايحصةةةةلعروضةةةةا  المصةةةةارفبعةةةةضيقةةةةد -٤•
.متكامل مصرف  خدماتمجم ع 

مةةة   ح مةةةالمت اعةةةد المةةةدنبةةةي البريةةة النقةةةلشةةةرثاتبعةةةضيقةةةد -٥•
يةدي  وم سة قىوفتل ةازوأجهة  التكي ةفوتة افرفة  النقةلممثل الخدمات 
لسةةري االةةدي لفةة  قطةةاراتالحةةالهةة كمةةا.غذائ ةة وج ةة وتقةةديممصةةاح  
.والممي السري النقلوحافالت



الحك م  الخدمات تسعير 

منظمات األعمال الها ف  للر  ف  تختلف س اس  التسعير •
.المنظمات غير الها ف  للر   ف  عنها •
  خدم  أغلبها ذات طاب  الر   ف  إلىفالمنظمات غير الها ف  •

.فئات   ون تحقي  الر   بعض أوتستهدف تقديم خدم  للمجتم  



م ي    مقابل أو ب سعار ر الخدم  بدون فالجمه ر ينتظر منها تقديم •
  بتحقي  فيها   الرت اطالمرت   األولى وأن يك ن ذل  الهدف الذ  ل  

.أهداف اجتماع   واقتصا ي  معين  
المتاحفوم  أمثل  المنظمات غير الها ف  للر   المستشف ات العام  و •
.حكمها وما ف  والحدائ  والمتن هات العام  •



قرارات تسعير الخدمات العام  أو الحك م   ثثيرا  وت اج  •
القتصا ي  م  الصع  ات بسب  تعد  أبعا ها الس اس   واالجتماع   وا•
:وم  أهم هذ  الصع  ات ما يلى •



.  معين صع    حساب التكال ف المرت ط  بإنتاج وتقديم خدمات-1•
ل ف يت  أن يت افر للمنظم  الحك م   نظاما  فاعال  للتكاين غ  لذا

.تقديرا   ق قا  لعناصر الكل   •



تسعير الخدمات العام  مس ل  ذات أهداف اجتماع   أن -2•
.  ور ما أبعا  س اس   واقتصا ي  معين 

 ات المستشفف  م  الص ر يقترب قدفمثال  تسعير الخدمات الصح   •
هذ  الخدمات   أما تسعير خدمات م  االست ا  العام  بقصد تشج   
  فجدا بقصد تقليل حجم الحرث  مرت ع  تك ن م اقف الس ارات قد 

المدن الكبر    ناه   ع  أسعار بالسكان ف  الم  حم األح ا  
.وتسييرهاالس ارات ق ا  مخال ات 



عج وتعتمد هذ  المنظمات على التبرعات و عم الدول  م  أجل سد ال•
الغال   فمي ان اتها   حي  تقل اإليرا ات ع  المصروفات المال  ف  •
يدي  م  وم  ثم يتم تحميل الكل   على المست يدي  وغير المست •

.المنظمات خدمات هذ  



تسعير السلع الصناعية



ناعيةاالعتبارات األساسية عند تسعير السلع الص

بوجوديتميزالصناعيةالسلعسوقأنعليهالمتعارفمن

؛النهائيالمستهلكسلعبسوققورنماإذاوالبائعينالصناعمنقليلعدد

الواجباألساسيةاالعتباراتمنالعديدتوجدوعليه

:وهيالصناعيةالسلعتسعيرعندالحسبانفيأخذها

المنافسينعددقلة-١

الموزعينعددقلة-٢

للسلعالنهائيةبالكلفاالسعارتأثر-٣

.كبيرةاألسعارعلىوالمساومةالمفاوضة-٤



:الصناعيةالسلعتسعيرطرق

:يوجد طريقتان لتسعير السلع الصناعية وهما

:الواحدةالوحدةالتكلفةأساسعلىالتسعير:أوال

علىالمستهدفةاألسواقفيالمطروحةالسلععلىاألسعاربفرضالمؤسساتتقومعليهوبناء

ضافةباإلوغيرهاوالتسويقاإلدارةوتكاليفوالمتغيرةالثابتةالتكاليفمجموعتحديدأساس

.وحدةكلعلىربحلهامش

:المستهدفةاألسواقأحوالأساسعلىالتسعير:ثانيا

و ستهلكينللمالشرائية القدرةأساسعلىسلعهاالصناعيةالمؤسساتتسعرالطريقةهذهعلىوبناء

على أساس أسعار المنافسين



الصناعيةللسلعالتسعيريةالسياسات

ه ، وعليمختلفةوكمياتوبمناطقالمستهلكينلمختلفالصناعيةالسلععادة تباع 

:التاليةتتبع السياساتاالسعارفإن



:الخصمسعر-1
الشركةمعالتعاملعلىالمستهلكلتشجيعالخصمسعرلسياسةالصناعيةالشركاتعادةتلجأ

:مسبقاشرحهتمكماالسياسةأنواعومنالسريعوالدفعكبيرةكمياتلشراءوتشجيعه

التجاريالخصم➢

الكميةخصم➢

المقدمالدفعخصم➢

الجغرافيالتسعير-2
:بينمايختاروعادةالصناعيةالسلعفيمهمالجغرافيالعامل

السعريتغيروالالشحنقيمةالمشترييدفعان➢

السعرويرتفعالشحناجورالبائعيدفعان➢



نهاية المحاضرة•


