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 املداضسة الخاسعت

 طسق الدسعحر 

 )املدخل الىمي(

: جددًد ظسق الدظعير
ً
 زابعا

م  بعد جددًد استراجيجياث وسياساث الدسعحر في ضىء أهداف املىظمت وزدود فعل املىافسحن فئن إدازة الدسٍى

لت التي سىف جدبعها في جددًد ألاسعاز ملىخجاتها.  ًجب عليها أن جلسز الطٍس

لت الدظعير هي عبازة عً إلاحساءاث التي ًخم إجباعها لخددًد ألاطعاز على أطاض كاعدة معسوفت . ومً أهم وظٍس

 هره العسق:

 الدظعير على أطاض الخيلفت والسبذ. .1

 الدظعير على أطاض العلب. .2

 الظىق )املىافظت(  .3

 الدظعير على أطاض هلعت الخعادٌ وألازباح املظتهدفت. .4

 الدظعير على أطاض الليمت )املىفعت املدزهت( .5

 

: الدظعير على أطاض الخيلفت والسبذ:
ً
 أوال

 إليه وسبت السبذ املسغىب بها.
ً
 هي حسعحر الىخدة الىاخدة مً املىخج بسعس ٌساوي جيلفت الىخدة الىاخدة مضافا

 املعادلت الخاليت:ًخم جددًد طعس البيع ب

 

 

 السعر = التكاليف الفعلية + هامش الربح

 التكاليف الفعلية = تكاليف اإلنتاج + تكاليف أخرى)إدارية(
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 . جددًد هامش السبذخيث ًخم  •

 . % مً الخيلفت الفعليت أو أي وسبت أخسي 03جددًد وسبت مً الخيلفت الفعليت، هأن جيىن  •

 ة.مددد مً السبذ ليل وخد جددًد ملداز  •

 

 (:1)مثاٌ جعبيلي 

 على الخيلفت والسبذ في الحالخين  
ً
مصىع الىىز لصىاعت الخصائً املعدهيت، ًىد حظعير إخدي الخصائً اعخمادا

. 44الخاليخين. إذا علمذ أن جيلفت الخصاهت الىاخدة جبلغ 
ً
اال  ٍز

 %.25جددًد وظبت هامش السبذ بملداز  

 للخصهت الىاخدة.  12جددًد السبذ بملداز  
ً
اال  ٍز

 الحل:

 ى هيظبتألهه مععالسبذ  هددد في الخعىة ألاولى: الحالت ألاولى:  * 

االث 14=  44×  4.25=                                            ٍز

  54=  14+  44= طعس البيع  الخعىة الثاهيت هددد    
ً
اال  .ٍز

 

 مباشسة ًخم جددًد طعس البيع بخعىة واخدة:  الحالت الثاهيت*  

  52=  12+  44= طعس البيع    
ً
اال  .ٍز
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 ( : 2مثاٌ جعبيلي)

ت ببىاء  اٌ. وبلغذ الخيلفت الثابخت مً  754444شلم بلغذ جيلفتها املخغيرة  14كامذ إخدي الشسواث العلاٍز ٍز

 ما هى طعس الشلت الىاخدة بالظىق؟ 154444إًجاز مياجب وإهالن املعداث وزواجب إلاحماليت للىخدة 

 الحل:

 عبازة عً زالر خعىاث

  للىخدة الىاخدةهلىم بخددًد الخياليف الخعىة ألاولى 

 الخيلفت املخغيرة  + الخياليف الثابختالخيلفت إلاحماليت للىخدة     =        

 املىخجتعدد الىخداث                                                     

                                         =754444+154444   =94444  

                                                    03 

  هلىم بخددًد السبذ ألهه مععى هيظبتالخعىة الثاهيت 

اٌ 9444% =14* 94444السبذ=     ٍز

  اخيرا هلىم بخددًد طعس البيعالخعىة الثالثت 

اال 99444= 9444+ 94,444طعس البيع=      ٍز
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لت مً الطسق السهلت له : لىً  وحعخبر هره الطٍس  ًخعلب هجاح هره العٍس

 فعاٌ وطليم لحظاب الخيلفت.وحىد هظام  .1

 جددًد إظاز معلٌى للسبذ  .2

 ضسوزة جددًد حجم وهىع الخياليف بدكه  .3

لت :   عيىب هره العٍس

 ال جأخر في الاعخباز ملداز العلب.   .1

 ال جأخر في الاعخباز ظبيعت املىافظت أو الاخخياز .  .2

 حعخمد على العىامل الداخليت للمىخج دون العىامل الخازحيت.  .3

 حعخمد على الخلدًس الشخص ي في جددًد هامش السبذ  .4

/  الدظعير على أطاض العلب:
ً
 زاهيا

 ًخم جددًد الظعس على أطاض حجم العلب على املىخج:  -1

ادة العلب على املىخجطعس مسجفع في خالت  - أ  ٍش

 طعس مىخفض في خالت اهخفاض العلب على املىخج - ب

  ت مخخلفت واخخياز السعس الري ًدلم اث سعٍس لت جلدًس الىمياث املطلىبت عً مسخٍى جخطلب هره الطٍس

 هميت مبيعاث جدلم أعلى زبذ.

  ، خيث ًؤدي اهخفاض في هفس الىكذ ًجب عىد جددًد السعس اعخباز العالكت العىسيت بحن السعس والطلب

 السعس إلى ازجفاع الطلب والعىس.

 

 مىخجاث ال ًمىً إدزاحها جدذ هره العالكت العىظيت ،  -2
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 مبيعاث مسجفعت    
ً
 مثل:فهىان مىخجاث جىىن أطعازها مسجفعت وجدلم أًضا

 على حىدة املىخج، لرا ًجب  - أ
ً
 أهثر ومؤشسا

ً
ًفضل بعض املستهلىحن السعس ألاعلى ألهه ٌعطي أماها

 دزاست سلىن املستهلً في هرا الشأن.

ًىصسف بعض املستهلىحن عً شساء بعض السلع التي جم جخفيض سعسها بعد أن واهذ جباع بأسعاز  - ب

مسجفعت، ملجسد أنها أصبدذ في مخىاٌو مخىسطي ومددودي الدخل، هديجت الهخفاض إخساسهم بالخمحز واملياهت 

  هديجت لشساء هره الفئاث للمىخج

 

علم على طلع املياهتبعض الظلع ًصداد العلب عليها إذا شادث أطعازها )  -3 ( مثل املجىهساث والععىز. ٍو

 خيث ًسجفع العلب مع ازجفاع الظعس )عىع كاهىن العلب( .  Inverse Demandهره الحالت العلب العىع 

ده ًبدأ الطلب في الاهخفاض مع وفي هرا الىىع مً السلع فئن ازجفاع الطلب مع ازجفاع السعس ًيىن لحد معحن بع

ادة السعس ، فعىد هرا الحد جبدأ الليمت املدزهت لدي املستهلً خٌى مىفعت السلعت في الاهخفاض ملازهت  ٍش

 بسعسها، فيبدأ الطلب في الاهخفاض. 
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/ الدظعير على أطاض هلعت الخعادٌ وألازباح املظتهدفت:
ً
 زالثا

لت على خظاب   حعخمد هره العٍس
ً
.اًضا

ً
 الخياليف إذ جداٌو الشسهت هىا جلدًس الظعس الري ًدلم لها أزباخا

مىً اخدساب ألازباح املستهدفت أو املسغىب فيها باسخخدام هلطت الخعادٌ.  ٍو

 

 هي الىميت التي جدساوي عىدها إلاًساداث مع إحمالي الخياليف. وهلعت الخعادٌ

 

  التي ًجب على الشسهت بيعها كبل أن جدلم الشسهت ًىضح جدليل الخعادٌ عىد سعس معحن هميت املبيعاث

 (هره الىميت بىميت الخعادٌأي زبذ. حسمي )
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 عىد هميت الخعادٌ ال جدلم الشسهت أي زبذ أو خسازة، خيث ًدساوي إلاًساد الىلي مع الخيلفت اليليت 

 وألن السعس هى مخغحر في معادلت إلاًساد الىلي 

 

 

  ٌفئن ول سعس ًخم جددًده عىده هلطت حعاد 

اث أطعاز مخخلفت لىفع املىخج(  )وعليه ًىىن هىان هلاط حعادٌ مخعددة عىد مظخٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعر(X)اإليراد الكلي = الكمية 

 

 خسائر

 ايرادات وتكاليف

 تكاليف.ثابتة

 أرباح

 التعادل نقطة
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 املعادلت :

 

 الخيلفت املخغحرة للىخدة الىاخدة –= سعس بيع الىخدة الىاخدة عائد املظاهمت للىخدة الىاخدة 

 أمثلت جعبيليت:

/ مصىع السبيل إلهخاج املدافئ الىهسبائيت ًىد الليام بخددًد حجم املبيعاث الشهسي الري ًدلم له هلطت 0

خم بيعها بـ  03الخعادٌ. على افتراض أن الخيلفت املخغحرة للىخدة الىاخدة هى  اٌ، ٍو اٌ، إذا علمذ أن  50ٍز ٍز

اٌ، باإلضافت إلى  003م بدفع إًجاز شهسي كدزه ى املصىع ًل ت أخسي كدزها ٍز  003كسط الخامحن ومصاٍزف شهٍس

اٌ.  ٍز

 :الحل

ف ألاخسي   =الخياليف الثابخت = كظغ إلاًجاز الشهسي + كظغ الخأمين واملصاٍز

003  +003  =0333  
ً
ا اال شهٍس  .ٍز

 

اال 50=  03 – 50= عائد املظاهمت للىخدة الىاخدة   .ٍز

 

 وحدات االنتاج  10  20  30  40  50  60  70  80  90   100
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  وخدة  03=  50÷  0333= هلعت الخعادٌ 

 

 .وخدة ًدلم السبذ، وبيع عدد أكل ًؤدي للخسازة 03أهبر مً بيع عدد 

 

 

 : 2مثاٌ جعبيلي 

اٌ ، وأن طعس بيع الىخدة مً املىخج  4444444بفسض أن الخيلفت الثابخت بلغذ  اٌ، وأن الخيلفت املخغيرة  28ٍز ٍز

االث فما هى حجم الخعادٌ؟ 8للىخدة بلغذ   ٍز

  :4444444حجم  الخعادٌ =  الحل 

                                (28 - 8 ) 

 وخدة. 244444=                           

 :3مثاٌ جعبيلي 

 اخظب هلعت الخعادٌ عىد:    

اٌ للىخدة 24طعس البيع  -أ  ٍز

اٌ للىخدة 33طعس البيع  -ب  ٍز

 : الحل

 4444444حجم  الخعادٌ =      -أ 
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                            (24-8) 

 وخدة )عىدما اهخفض طعس البيع شادث هميت الخعادٌ( 254444=            

 4444444حجم  الخعادٌ =    -ب 

                            (33-8) 

 وخدة )عىدما ازجفع طعس البيع اهخفضذ هميت الخعادٌ( 164444=            

 

 

: الدظعيرعلى أطاض أطعاز املىافظين )مىاحهت املىا
ً
 فظت(:زابعا

 للطلب على املىخجاث في السىق وهرلً العسض مً جلً املىخجاث وليس 
ً
لت وفلا ًخددد السعس بملخض ى هره الطٍس

 وفم اعخبازاث الخيلفت.

لت في خالت اشدًاد املىافست في السىق.  وجظهس أهميت اعخماد هره الطٍس

لت هي:  وهىان خاالث ًفضل فيها اسخخدام هره الطٍس

ييت.   - أ  في خاٌ السلع املخجاوست مثل املىاد الخمٍى

 السلع ذاث مسوهت الطلب املسجفعت خيث ًؤزس الخغحر البسيط في السعس على املبيعاث بدزحت هبحرة.   - ب

 اخخماالث: 3هىان 

 أن جبيع الشسهت بسعس السىق السائد -أ 

 أن جبيع الشسهت بأكل مً سعس السىق  -ب 
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 أن جبيع الشسهت بأعلى مً سعس السىق  -ج 

 

 الظىق الظائد:  بظعس أ/ أن جبيع الشسهت 

 ًددر ذلً في خاالث مثل: 

 املىافظت الشدًدة. .0

حشابه مىخج الشسهت وعدم جميزه عً املىخجاث املىافظت في الظىق ، مع جىافس املعلىماث عً حميع مىخجاث   .5

 الظىق 

 

 
ً
 ألن:في هره الحالت ال ٌعد زفع الظعس أو خفضه عً الظعس الظائد في الظىق أمسا

ً
 مىاطبا

 

زفع السعس عً سعس السىق ًؤدي إلى اهخفاض هبحر في الطلب، ألن املستهلً سيرهب إلى املىافسحن ، ومً زم  .0

 اهخفاض هبحر في إلاًساداث.

جخفيض السعس عً سعس السىق ًؤدي إلى ازجفاع ضئيل في الطلب، فخيىن الىديجت اهخفاض هبحر في  .5

 إلاًساداث لً ٌعىض أزس جخفيض السعس . إلاًساداث، ألن أزس ازجفاع الطلب على

 

 :مً طعس الظىق الظائد بأكلب/ بيع املىخج 
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  ًددر ذلً عىد زغبت البائع في الحصٌى على أزباح إحماليت صغحرة وأحجام مبيعاث هبحرة ، وجلدًم

 خدماث كليلت للعمالء.

  ىطىي البيع بأكل مً أسعاز املىافسحن على مخاطسة أن ٌعخبر املستهليىن  مً ٍو
ً
مىخجاث البائع أكل جمحزا

 مىخجاث مىافسيه، وزبما ًيسحب ذلً على مىخجاث املخجس وله .

 

 

 :مً طعس الظىق الظائدبأعلى  ج/ بيع املىخج

  .أو عىدما ًىدظب البائع مياهت هبيرة في مجاله ، 
ً
 ًددر ذلً فلغ عىدما ًىىن املىخج مميزا

ذي مياهت عاليت أو اخخالٌ مىكع ذو مىكع حغسافي مخفىق : وحىد مخجس مالبع زاكيت أو مخجس مجىهساث مثل

 )مدعت وكىد وخيدة في مىعلت(.

  ت  ما ٌظخخدم الدظعير بأعلى مً أطعاز املىافظين مً كبل الشسواث املصىعت للعالماث الخجاٍز
ً
غالبا

 ذاث املياهت املسمىكت

 طاعاث زولىع( . مثل) 

 

/  الدظعير على أطاض الليمت )املىفعت ا
ً
 ملدزهت(: خامظا

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 حسعس هثحر مً املىظماث مىخجاتها على أساس املىفعت املدزهت.

 وليس على أساس الخيلفت للسلعت أو الخدمت. املىفعت التي ًساها املظتهلً مً اكخىائه للظلعتإذ ًجازي السعس 

 
ً
االث بيىما في وىفي شىب كد ًيلف    0: فىجان اللهىة في املجٌز كد ال ًيلف سىي  فمثال االث وفي مطعم 03ٍز  0ٍز

اال. 00هجىم كد ًيلف   ٍز

 واملستهلً ًيىن على اسخعداد أن ًدفع هره ألاسعاز املخفاوجت ولىً خسب املىفعت التي ًسغب بالحصٌى عليها.
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