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 املحاضرة السادست

 الدظؾير

صان هصىز   دهخىزة ٍز

 

 

 

الخػ أن جددًد  ٌؾخبر الدظؾير أهم أخد اللسازاث الاطتراجُجُت التي جؤثس ؽلى هجاح الشسهت ,ٍو

ؽملُتي الخبادٌ بمؾنى أن الظىق  الظؾس املىاطب ًجب أن ًخم بؾد ألاخر في الاؽخباز طسفي

املظتهدف واملىغمت , فلد ًيىن ليل طسف وحهت هغس في الىصٌى إلى ماهُت الظؾس الؾادٌ الري 

ؾبر في هفع الىكذ ؽً كُمت الظلؾت مً وحهت  ًظمً للمىغمت جدلُم ألازباح املظتهدفت , َو

  هغس املظتهلً

  حؾٍسف الظؾـس

لظلؾت أو خدمت مؾُىت والتي ًخم الخؾبير ؽنها في شيل هلدي فاملىفؾت الظؾـس : هى  اللُمت املؾطاة 

التي ًدصل ؽليها املظتهلً مً شساء طلؾت أو خدمت مؾُىت ٌؾبر ؽنها في شيل كُمت مؾُىت ًخم 

جسحمتها مً حاهب الشسهت في شيل طؾس مؾين ًدفؾه املظتهلً ثمىا لهده املىفؾت , وبالخالي فئن 

فلط امليىهاث املادًت للظلؾت , ولىً ًمىً أن ٌشمل أًظا الؾدًد مً  الظؾس املدفىؼ ال ٌؾىع

الىىاحي مثل: الىفظُت , شهسة املىخج , ومجمىؽت الخدماث امللدمت واملسجبطت ببُؿ الظلؾت أو 

 الخدم
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سض ى كبىلها للاء الظلؾت  الظؾـس : هى ؽبازة ؽً وخداث هلدًت والتي ًدددها الباةؿ ٍو

 

 

 خصائص الدسعير:

لي في املىغمتٌؾخبر  ج الدظٍى :الظؾس مً أبسش ؽىاصس املٍص  

لي )مىخج   ج الدظٍى  لإلًساداث وألازباح, أما باقي ؽىاصس املٍص
ً
جسوٍج  -أوال: ليىهه مىلدا

 جىشَؿ( فهي ؽىاصس جيلفت حؾخبر )جيالُف(

 ألي طازا في البِئت املدُطت باملىغمت, أ 
ً
ما ثاهُا: ليىهه أهثر مسوهت واطخجابت للخغير جبؾا

ل وإحساءاث مؾلدة لُخم حغيرها,  باقي الؾىاصس فخدخاج إلى وكذ طٍى

إال أهه ألاهثر حؾلُدا في هفع الىكذ هغسا لىثرة املخغيراث املؤثسة في جددًد ألاطؾاز فظال ؽً 

خظاطُت املظتهلً هدىه؛ إن أي خطأ إذا في ؽملُت الدظؾير ًمىً أن ًلىد إلى فشل الشسهت 

م ألاخسي في الحظبان؛ لرا ؽلى الشسواث الدوابُت إدزان ألاطع ختى لى أخرث ؽىاصس الدظ ٍى

ت  .الصاببتواملبادا الخاصت بؾملُت الدظؾير وفهمها حُدا, ألحل اجخاذ اللسازاث الدظؾيًر   

  أهـداف الدسعـير

أهداف الدظؾير: ال جلخصس أهداف الدظؾير هأداة للخؾبير ؽً جبادٌ املبُؾاث فلط, ولىً هىان 

ألاهداف للدظؾير ال ًمىً فصل هره ألاهداف ؽً أهداف املىغمت, وهره ألاهداف الىثير مً 

:هي   

 جدلُم ؽابد ؽلى زأض املاٌ املظدثمس •  

 الحصٌى ؽلى أكص ى كدز مً ألازباح •  

ادة حجم املبُؾاث •  ٍش

 مىاحهت املىافظت •

م اطخلساز الظؾس •  الحفاظ ؽلى خصتها في الظىق ؽً طٍس

ادة خصتها في ا • لظىق ٍش  

 خطواث حسعير املنخجاث:

 1-جددًد الهدف مً الدظؾير 

 2-دزاطت الظىق 
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 3- جددًد الخيالُف.

  4-دزاطت أطؾاز املىافظين

 5 -جددًد الحصت الظىكُت املظتهدفت

 6 -اخخُاز طُاطت الدظؾير

  7-جددًد الظؾس

 

 

 

ت  السياساث الدسعيًر

     أوال

 الدسعير بناء على جقدًر الطلب

ًسجفؿ طؾس املىخج وولما اهخفع الطلب ًىخفع الظؾس ولما اشداد الطلب . 

مسوهت الطلب: هىان ؽالكت بين طؾس طلؾت والىمُت املطلىبت منها , أي أن الىمُت املشتراة مً 

الظلؾت جخأثس بالظؾس الظابد للظلؾت , وإذا جم الخدكُم في هىؽُت هره الؾالكت , ودزحت جأثير 

ره الؾالكت جخخلف مً طلؾت إلى أخسي ملح الطؾام ال ًخأثس الىمُت بخغيراث الظؾس , لىحدها أن ه

ت , وبرلً ًيىن الطلب غير مسن في هره  هثيرا بالخغُير في طؾسه )هرلً الخدماث الطبُت وألادٍو

  الحالت(

  ثانيا

ت اما  الدسعير على أساس املنافست:امام املنخج ثالث خياراث حسعيًر

ىخجاث باللسب مً املىافظتأطؾاز امل -الدظاوي مؿ أطؾاز املىافظين - 

 

 - أطؾاز أؽلى مً املىافظين: اذا واهذ حىدة املىخج اؽلى

 أطؾاز أكل مً املىافظين اذا واهذ حىدة املىخج اكل مً حىدة املىخجاث املىافظت
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 ثالثا

 السعر على أساس الخكاليف

Price = cost + profit margin 

 الظؾس = الخيلفت + هامش السبذ

 

 رابعا

 السعر على أساس مخوسط القدرة الشرائيت للعمالء

هىا ًخم جددًد طؾس املىخج بىاء ؽلى دزاطت كدزة الؾمالء الرًً حظتهدفهم الشسهت لدفؿ مبلغ 

 :مؾين لشساء املىخج. وهىان خالخان

)
ً
  الظؾس الري ًلبله الؾمالء أهبر مً جيلفت الىخدة )املىخج ًدلم زبدا

كل مً جيلفت الىخدة )املىخج ًدلم خظازة(الظؾس الري ًلبله الؾمالء أ  

لت باجفاكها مؿ املفهىم الحدًث للدظىٍم, الري ًىغس إلى الؾمُل ؽلى أهه هلطت  جخميز هره الطٍس

لُت ومنها الدظؾير  .البداًت في جخطُط ألاوشطت الدظٍى

 خامسا

Break-Even Analysis 

 جحليل نقطت الخعادل

الخيلفت والظؾس ولخددًد حجم املبُؾاث الري ًجب حظخخدم الخلىُت لفدص الؾالكت بين 

الىصٌى إلُه بظؾس مؾين كبل أن حغطي الشسهت باليامل جيالُفها إلاحمالُت وما بؾدها والتي 

 طدبدأ في جدلُم السبذ
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 استراجيجياث الدسعير

: Market Skimming-   كشط السوق 

طىكُت مؾُىت )املظتهليىن جلىم ؽلى جددًد أؽلى طؾس ممىً للمىخج لجرب كطاؽاث 

ىن( بدُث حظخطُؿ الشسهت أن حظترد الاطدثمازاث التي أهفلتها في إؽداد هرا املىخج  الابخياٍز

 ملىاحهت 
ً
جُا بظسؽت في الظىىاث ألاولى مً دوزة خُاجه, ثم ًخم بؾد ذلً جخفُع الظؾس جدٍز

 <املىافظت التي جيشأ وحرب كطاؽاث طىكُت حدًدة

:ُت في خالتجصلح هره الاطتراجُج  

 ؽلى الظىق 
ً
 -املىخجاث الجدًدة جماما

دة ؽً املىخجاث املىافظت املىحىدة في  املىخجاث الجدًدة ؽلى الشسهت ولىنها جخمخؿ بمصاًا فٍس

 -الظىق 

ؾا. ً   -املىخجاث ؽالُت الخلىُت التي ًيىن مؾدٌ الخغير الخىىىلىجي فيها طَس

 

Market Penetration  اختراق السوق 

 

جددًد طؾس مىخفع في البداًت للمىخج الجدًد بهدف لجرب املظتهلىين وإغسائهم جلىم ؽلى 

بشسابه لخدلُم أهبر كدز مً املبُؾاث. وبؾد أن ًىظب املىخج ثلت املظتهلىين ووالئهم ًبدأ في زفؿ 

جُا بلدز ما حظمذ به املىافظت وعسوف الظىق   .الظؾس جدٍز



https://manara.edu.sy/  

:حظخخدم هره الاطتراجُجُت ؽىدما  

الحجم مخىفسة للشسهت جيىن وفىزاث . - 

 - .ًيىن مؾدٌ الخغير الخىىىلىجي في الصىاؽت بطيء

ادة الطلب بظبب اهخفاض الظؾس  - .وؽىدما ًيىن الطلب ؽلى املىخج مسن ومً ثم ٍش

Captive-Product Pricing حسعير املنخجاث املرجبطت 

حشغُله )املىخجاث ًلصد برلً وطؿ أطؾاز للمىخجاث السبِظُت بظؾس مىخفع وحظؾير لىاشم 

 .املسجبطت باملىخج السبِس ي( بظؾس مسجفؿ

 مثاٌ ؽلى ذلً: حظؾير حهاش كُاض الظىس في الدم الجهاش بظؾس مىخفع والشسابذ بظؾس مسجف

 .طؾس الطابؾت ملبٌى وطؾس الحبر للطابؾت باهػ الثمً

Psychological Pricingاستراجيجيت الدسعير النفس ي  

ىاء ؽلى الاطخجاباث الؾاطفُت للمظتهلىينًخم هىا جددًد ألاطؾاز ب  

 
ً
ت إلًداء املظتهلً باهخفاض الظؾس , مثال مً صىز ألاطؾاز الىفظُت ما ٌظمى باألطؾاز الىظٍس

 مً 9333
ً
ًىزو 0444ًىزو بدال . 

Price Discrimination  الخمييز السعري 

- ران أو املظازح باخخالف الخمُيز ؽلى أطاض امليان: حظؾير مخخلف ألطؾاز جراهس الظِىما أو الطي

 مىاكؿ امللاؽد

- ادة ألاطؾاز في مىاطم مؾىُت وجخفُظها في غير املىاطم )املصاًف   –الخمُيز ؽلى أطاض الصمً: ٍش

 جراهس الطيران(

- جراهس مخفظت  –الخمُيز ؽلى أطاض املظتهلً: مىذ خصىماث ألفساد مؾُىين )هباز الخجاز 

 للشسطت في الىلل الؾام(

 كيف نرد على حغير أسعار املنافسين في السوق؟

:هىان ؽدة خُازاث   

ت  -  .جخفُع اطؾازها إلؽالن املبازاة الخىافظُت الظؾٍس

 -  .هدافػ ؽلى طؾس مىخجاجىا ولىً هسفؿ اللُمت املخصىزة مً خالٌ التروٍج

 -   .هدظً الجىدة وهسفؿ الظؾس

ت بين الؾال   ماثاؽالن الظؾس املىخفع مً أحل اؽالن الحسب الظؾٍس  - 
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