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 د. سالي داغر

م الصُدالوي الاكالم   الظابلتاملحاطسة                                                                    والدظٍى

 Priceالظعس 

 :حعسيف الظعس 

ُه 
ّ
لّسف الظلس بأه ظتهلً لباةم الظللت أو الخدمت للاء الحصٌى كليهاٌُ

ُ
بهرا اإلالنى و  .اللُمت التي ًدفلها اإلا

سجض ى كبىلها للاء الظللت أو الخدمت.  دّددها الباةم ٍو ًُ  ًلصد بالظلس: الىخداث الىلدًت التي 

ُه 
ّ
 كلى أه

ً
لّسف الظلس أًظا  .فً جسحمت كُمت الظللت أو الخدمت في وكذ ما للُمت هلدًتٌُ

 لظللت أو لخدمت ُمشتراة
ً
الخدمت فلً ًدصل ملابل هرا الثمً كلى الظللت أو  كىدما ًدفم اإلاظتهلً ثمىا

 كلى ول ما ًلدم مم الظللت مً خدمت وإصالح وصُاهت، هما طُدصل كلى اطم 
ً
فدظب، بل طُدصل أًظا

ت مشهىزة وطُدصل كلى شسوغ مىاطبت للدفم   .وكالمت ججاٍز

 الدظعير خصائص: 

لي في اإلاىـمت: ج الدظٍى  ٌلخبر الظلس مً أبسش كىاصس اإلاٍص

 لإلًساداث وألازباح. ليىهه  1
ً
جمىلدا لي )مىخج  ، أما باقي كىاصس اإلاٍص ج  -الدظٍى م( –جسٍو فهي كىاصس حلخبر جىَش

 جيالُف.

املحُؼت باإلاىـمت، أما باقي اللىاصس فخدخاج إلى  جبلا ألي ػازا في البِئتأهثر مسوهت واطخجابت للخغحر  . ليىهه 2

ل  وكذ ػٍى

 .وإحساءاث مللدة لُخم حغحرها

 في اإلا .3
ً
 .حجم اإلابُلاثو  ظتهلًًؤثس مباشسة

لي 4 ج الدظٍى لىثرة اإلاخغحراث اإلاؤثسة في جددًد ألاطلاز فظال كً خظاطُت هـسا  حللُدا. أهثر كىاصس اإلاٍص

 اإلاظتهلً هدىه

 أهداف الدظعير: 

ظدثمس: اطترداد زأض اإلااٌ .1
ُ
 جدلُم كابد مىاطب كلى زأض اإلااٌ اإلا

ادة ألازباح؛ أو مً خالٌ جخفُع الظلس الري  .2 دلم ٍش ًُ ادة الظلس بما  الحصٌى كلى أكص ى ألازباح: إّما بٍص

ادة ألازباح ادة اإلابُلاث ألامس الري ًلىد إلى ٍش  ٌظهم بٍص

ادة حجم اإلابُلاث .3  ٍش

 مىاحهت اإلاىافظحن .4
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 الحفاؾ كلى الحصت الظىكُت .5

ادة الحصت الظىكُت .6  ٍش

 الخخلص مً املخصون .7

 طسق جحدًد الظعس: 

 :Cost Oriented Pricingالدظعير على أطاض الخكلفت  .1

 سبح المش الظعس = جكلفت املنخج + ها

لُت الالشمت. حشمل جيلفت اإلاىخج جيالُف إهخاحه و  ت والخمٍى  كً الخيالُف ؤلاداٍز
ً
جه فظال له وجسٍو  حظٍى

 الدظعير بناء على جلدًس الطلب .2

ا, وطلسا مىخفظا كىدما ًيىن الؼلب طلُفا. ًدفم اللمُل طلسا أكلى كىد  ما ًيىن الؼلب كلى اإلاىخج كٍى

لي كلى جخمحن الؼلب بدكت . لت كلى كدزة الدظٍى  ٌلخمد هجاح هره الؼٍس

 الدظعير على أطاض املنافظت .3

 أطلاز اإلاىخجاث باللسب مً اإلاىافظت -الدظاوي مم أطلاز اإلاىافظحن  •

 أطلاز أكلى مً اإلاىافظحن  •

 ً اإلاىافظحنأطلاز أكل م •

 الدظعير على أطاض اللوة الشسائيت للعمالء .4

هىا ًخم جددًد طلس اإلاىخج بىاء كلى دزاطت كدزة اللمالء الرًً حظتهدفهم الشسهت لدفم مبلغ ملحن لشساء 

 اإلاىخج. 

 هىان خالخان:

 ًدلم زبذ: اإلاىخج الظلس الري ًلبله اللمالء أهبر مً جيلفت الىخدة  •

 : اإلاىخج ًدلم خظازةالظلس الري ًلبله اللمالء أكل مً جيلفت الىخدة  •

 وامل املؤثسة في جحدًد الظعسالع: 

ادة الظلس.الخكاليف .1 ادة الخيالُف جلىد إلى ٍش  : ٍش

ىاث ألالم مً إخدي املنافظت .2
ّ
 جخأثس خبىب مظى

ً
: طىاء كلى اإلاىخجاث هفظها أو مم غحرها، مثال

ً لأللم 
ّ
 بالشساب اإلاظى

ً
ىاث ألالم اإلالسوطت مً كبل اإلاىافظحن وجخأثس أًظا

ّ
الشسواث بدبىب مظى

ً.اإلالسوض مً مىافظحن   آخٍس
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ج ألاخسي في املصيج الدظويلي .3  س.الظل: جؤثس كىاصس اإلاٍص

. : مدخالث اللملُت ؤلاهخاحُت جؤثساملوزدون  .4
ً
 في الظلس هثحرا

 : كالكت الظلس باللسض والؼلب والـسوف املحُؼت بهما.العسض والطلب .5

 : السكابت كلى ألاطلاز في غحر اكخصاداث الظىق الحس.جدخل الدولت .6

 :اطتراجيجياث الدظعير 

  :Price Skimming Strategyاطتراجيجيت كشط الظوق . 1

 الري ًسغب فُه. هي جددًد أكلى طلس ًمىً أن ًدفله اإلاشتري للُمىَخج 

بدُث حظخؼُم الشسهت أن حظترد الاطدثمازاث التي أهفلتها في إكداد هرا اإلاىخج بظسكت في الظىىاث ألاولى مً 

ىاحهت اإلاىافظت التي جيش
ً
جُا إلا أ وحرب كؼاكاث طىكُت دوزة خُاجه، ثم ًخم بلد ذلً جخفُع الظلس جدٍز

 حدًدة.

 جصلح هره الاطتراجيجيت في حالت:

 اإلاىخجاث الجدًدة جماما ًكلى الظىق  .1

دة  .2  اإلاىخجاث الجدًدة كلى الشسهت ولىنها جخمخم بمصاًا فٍس

ىَخج  .3
ُ
غ الظلس اإلاسجفم بمسخلت جلدًم اإلا ىَخج مسجفلت ختى ًمىً حظَى

ُ
 .للظىق أن جيىن حىدة اإلا

ىَخج للظىق  .4
ُ
 ًىحد بدابل للُمىَخج، أو وحىد بدابل كلُلت بمسخلت جلدًم اإلا

ّ
 أال

لا  .5  اإلاىخجاث كالُت الخلىُت التي ًيىن ملدٌ الخغحر الخىىىلىجي فيها طَس

 فادة مً محزاث ؤلاهخاج الىبحر. إهخاج همُت هبحرة مً اإلاُىخج مسجفم الخيالُف، والاطخ .6

 2222مثاٌ ذلً: للاح وىزوها الري جّم إهخاحه إّبان حابدت وىزوها في كام 

ن من الظوق . 2
ّ

 :Market Penetration اطتراجيجيت الخمك

بشسابه لخدلُم  جلىم كلى جددًد طلس مىخفع في البداًت للمىخج الجدًد بهدف لجرب اإلاظتهلىحن وإغسائهم

جُا بلدز ما حظمذ  أهبر كدز مً اإلابُلاث. وبلد أن ًىظب اإلاىخج ثلت اإلاظتهلىحن ووالئهم ًبدأ في زفم الظلس جدٍز

 به اإلاىافظت وؿسوف الظىق.

ً ؤلادازة مً جخفُع 
ّ
مى

ُ
 كلى كىع اطتراجُجُت هشؽ الظىق، فئن اجباق هره الاطتراجُجُت ال ج

ً
الظلس هثحرا

 فُما بلد، هما أهه مً الصلب زفم الظلس. 
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ً كىد جىافس الـسوف آلاجُت:
ّ
 جصلح اطتراجُجُت الخمى

، ألّن ازجفاق الظلس ًلىد إلى جخفُع الىمُت اإلاؼلىبت  •
ً
 حدا

ً
كىدما ًيىن الؼلب كلى الظللت مسها

 بيظبت أهبر مً وظبت ازجفاق الظلس.

• .
ً
 كىدما ًيىن الدخٌى إلى الظىق مً حاهب اإلاىافظحن طهال

لها. •  كىدما ًلىد ؤلاهخاج الىبحر إلى جخفُع جيالُف إهخاج الىخدة اإلاىخجت مً الظللت وحظٍى

 كىدما ًيىن ملدٌ الخغحر الخىىىلىجي في الصىاكت بؼئ •

  حظعير خط املنخجاث )أو الظلع املخكاملت(:. 3

 للظللت ألاطاطُت كلى 
ً
 مىخفظا

ً
 للظللت ومىمالتها أو للظللت وخدماتها أو طلسا

ً
 مخىطؼا

ً
جظم اإلاىـمت طلسا

 .أو الخدماث أن حلىطها في اإلاىمالث

 مثال على ذلك : حظعير جهاش كياض الظكس في الدم الجهاش بظعس منخفض والشسائح بظعس مسجفع

 .لخلامل بأطلاز مخخلفت للظللت هفظهاا حلني هره الاطتراجُجُت الخمييز الظعسي:. 4

باخخالف : حظلحر مخخلف ألطلاز جراهس الظِىما أو الؼحران أو اإلاظازح الخمييز على أطاض املكان •

 مىاكم اإلالاكد

 أطلاز اإلاىطم جخخلف كً أطلاز خازج اإلاىطم.: الخمييز على أطاض الصمن •

 جراهس مخفظت للشسػت –الخجاز : مىذ خصىماث ألفساد ملُىحن )هباز الخمييز على أطاض املظتهلك •

 في الىلل اللام(

 .بهدف شلىز اإلاظتهلىحن والخجاز بالسطا وهرا ما جفلله الىواالث اإلالسوفت الظعس الثابذ: . 5

ىاطب هره الاطتراجُجُت اإلاىافظت وؿسوف  الظعس املخغير:. 6
ُ
الخلامل مم أطلاز مخخلفت لللمالء هفظهم. وج

 .الظىق وحغحراث جيالُف ؤلاهخاج

 أّي الخخفُع في طلس الظللت وله أشياٌ كّدة، منها: :اطتراجيجياث الخصم. 7

 الخصم كلى أطاض مىافر البُم: خظب الُجهىد اإلابرولت. •

باكت مً اإلاىخج.خصم الىم •
ُ
 ُت: خظب حجم الىمُت اإلا
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الث في آخس اإلاىاطم •  .الخصم اإلاىطمي: الخجًز

 ًخّم حظلحر اإلاىخج  :ألاطعاز الكظسيت. 8
ً
حلخمد هره الاطتراجُجُت كلى اللىامل الظُيىلىحُت للمظتهلً، فمثال

 مً  444بملغ 
ً
 ٌ.ض. 522ٌ.ض بدال

 كيف هسد على حغير أطعاز املنافظين في الظوق؟ 

 هناك عدة خيازاث :

ت جخفُع  .1  اطلازها إلكالن اإلابازاة الخىافظُت الظلٍس

ج  .2  هدافف كلى طلس مىخجاجىا ولىً هسفم اللُمت اإلاخصىزة مً خالٌ الترٍو

 الجىدة وهسفم الظلس هدظً  .3

 (Placeالخوشيع أو املكان )

تي حلمل لجلل اإلاىخج في مخىاٌو ا الترجِباثٌلني 
َّ
ظتهدفال

ُ
 الري ًخم اإلايانوهى . إلاشتري ووصىله إلى الظىق اإلا

م اإلاىخج . فُه بُم اإلاىخج  ػسق جىَش
ً
ً والىُفُت التي جصل بها الظلم أو  وإًصالههما ٌشمل أًظا إلى اإلاشتًر

 الخدماث إلى اللمُل اإلاسجلب في اإلايان والىكذ اإلاىاطبحن 

م اإلاادي "اللىحظدُ م مم هثحر مً ألاوشؼت اإلاسهبت اإلاخمثلت بأوشؼت الخىَش ت" للظلم ًخماش ى وشاغ الخىَش

م  م كلى هدٍى مباشس أو كً ػٍس ً واخخُاز الاطتراجُجُت اإلاالبمت للخىَش والخدماث مثل الىلل واإلاىاولت والخخٍص

  .وطؼاء

 

 

 


