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مفهوم السعر
.منتجالعلىحصولهنظيرالعميليدفعهالذيالماديالمقابلهوالسعر

المقابلحديدبتالمتعلقالتسويقيةاألنشطةمنالجزءذلكفهوالتسعيرأما

.المنتجعلىللحصولالمشترييدفعهالذيالمادي



العوامل المؤثرة على قرار التسعير
:الداخليةالعوامل:أوال

.للمنظمةالتسويقيةاألهداف-1

:التكلفةمننوعانلدينا:التكلفة-2

اإلنتاجىمستوباختالفتتغيرالالتيالتكلفةهي:الثابتةالتكلفة

.والمبيعات

اإلنتاجمستوىباختالفتتغيرالتيالتكلفةهي:المتغيرةالتكلفة

.والمبيعات

.التسويقيالمزيج-3



:العوامل الخارجية: ثانيا

.المنافسة-1

بالقدرةوالمدعمالمنتجعلىالحصولفيالرغبةالطلبيمثل:الطلب-2

لمنتجاتسعيرقرارعلىللطلبالسعريةالمرونةوتؤثر,شرائهعلى

.رالسعفيللتغيرالطلبلحساسيةمقياسبأنهاتعّرفوالتي

.االقتصاديةالظروف-3

.الموردين-4

.الحكوميةالقوانين-5



نموذج وضع السعر
:هيعواملبثالثةاالسترشاديتمللمنتجسعروضععند

وتقييمcompetitorsالمنافسينوcostالتكلفة

Customerالعميل assessment.

أنمثالمكنفالي,لسعرهامحدداعامالالمنتجاتتكلفةتعتبر:التكلفة-1

هذابائعأوصانعيتحملهاالتيالتكلفةعنيقلمعينلمنتجسعراتضع

Priceللسعراألرضيبالطابقإليهيشارماوهو,المنتج floor,

.الربحينعدمالسعرعنهانخفضإذاالذيالحدبأنهيعرفوالذي



Competitor’sالمنافسينأسعار-2 price:

اتالمنتجأسعارأو,المنافسينأسعارعنبمعزلمنتجأييسعرال

.لهالبديلة

Customer’sللمنتجالعميلتقييم-3 Assessment:

تحقيقعلىالمنتجهذاقدرةعنتعبرللمنتجالعميليعطيهاالتيفالقيمة

,لمنتجلالعميلتقييممنأعلىسعروضعتصوريمكنوال,لهاإلشباع

Priceللسعرالعلويبالسقفإليهيشارماوهوالمنافسينأسعارأو
ceilingلطلباينعدمالسعرعنهارتفعإذاالذيالحدبأنهيعرفوالذي

.المنتجعلى





لتسعيرامنطقةخارجللسعرتحديدأيإنالقوليمكنبالنتيجة

منأقلأي,المنطقةتلكيمينعلىيقعسعرفوضع,(المحتمل

عندهعدمتنحيث,البائعمنمقبولغير,للسعراألرضيالطابق

سعرضعوفإنالمقابلوفي,المنتجتكلفةعنيقلألنهاألرباح

يرغ,للسعرالعلويالسقفمنأكثرأي,المنطقةيسارعلى

ويفوق,جللمنتالعميلتقييمعنيزيدألنه,المشتريمنمقبول

.إليهميتجهأنيمكنالذينالمنافسينأسعار



التسعير في المنظمات( طرق)آليات

في تستخدم المنظمات عدد من اآلليات أو األساليب المختلفة

:تحديد أسعارها هي

-costللتكلفةمضافربحبهامشالتسعير-1 plus
pricing:

يتميثح,التكلفةعلىالمنتجاتتسعيرفياآلليةهذهتعتمد

منمرغوبكعائدالمنتجتكلفةإلىمعيننمطيهامشإضافة

ةتكلفمنمئويةكنسبةغالباالعائدهذاويتحدد,المنظمة

.المبيعات

ماتالمنظمنلكثيرالمالئمةاألساليبمناآلليةهذهوتعتبر

فيالبقاءوتضمن,التكاليفبتغطيةتقومألنهانظرا,الصغيرة

.السوق



التسعير على أساس نقطة التعادل واألرباح المستهدفة. 2

الربحأوالتعادلنقطةيحققالذيالسعرتحديدالشركةتحاول

خريطةالطريقةهذهوتستخدم,عنهيبحثالذيالمستهدف

الكليةواإليراداتالكليةالتكاليفتظهرالطريقةوهذه,التعادل

نحنيمأنحيث,المبيعاتمنمختلفةمستوياتعندالمتوقعة

,ةمباعوحدةكلمعويزدادالصفرمنيبدأالكليةاإليرادات

الكليةفالتكاليمنحنيمعالكليةاإليراداتمنحنييتقاطعحيث

كاليفللتمساويةالكليةاإليراداتتكونالتعادلنقطةففي,

اوعندم,صفراتكونالنقطةهذهفياألرباحأنأيالكلية

أكبرميةكتبيعأنعليهايجبفإنهربحبتحقيقالمنظمةترغب

.التعادلنقطةعندهاتحققتالتيالكميةمن
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معاطعيتقالكليةاإليراداتمنحنيأنالسابقالشكلمننالحظ

كميةتمثلوالتيوحدة60مستوىعندالكليةالتكاليفمنحني

هذهفيأنهأي,س.ل20بيعسعرعند(التعادلنقطة)التعادل

كاليفللتمساويةالكليةاإليرادتكون(التعادلنقطة)النقطة

لمنظمةاترغبوعندما,الصفرتساوياألرباحوبالتاليالكلية

عنيدتزالوحداتمنكميةتبيعأنعليهافإنهربحبتحقيق

.فمستهدربحتحقيقتستطيعحتىوحدة(60)التعادلكمية



التسعير على أساس الطلب. 3

:تحديد السعر على أساس حجم الطلب على المنتجيتم : أوالا 

سعر مرتفع في حالة زيادة الطلب على المنتج -أ

سعر منخفض في حالة انخفاض الطلب على المنتج -ب

 تلفة عن مستويات سعرية مختقدير الكميات المطلوبة هذه الطريقة تتطلب

.واختيار السعر الذي يحقق كمية مبيعات تحقق أعلى ربح

 ن السعر العالقة العكسية بياعتبار في نفس الوقت يجب عند تحديد السعر

., حيث يؤدي انخفاض السعر إلى ارتفاع الطلب والعكسوالطلب
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نتجاتمفهناك,العكسيةالعالقةهذهتحتإدراجهايمكنالمنتجات:ثانيا

.مرتفعةمبيعاتأيضاوتحققمرتفعةأسعارهاتكون

ومؤشرارأكثأمانايعطيألنهاألعلىالسعرالمستهلكينبعضيفضل-

.المنتججودةعلى

خفيضتتمالتيالسلعبعضشراءعنالمستهلكينبعضينصرف-

فيأصبحتأنهالمجرد,مرتفعةبأسعارتباعكانتأنبعدسعرها

تميزبالإحساسهمالنخفاضنتيجة,الدخلومحدوديمتوسطيمتناول

.للمنتجالفئاتهذهلشراءنتيجةوالمكانة



(لمكانةاسلع)أسعارهازادتإذاعليهاالطلبيزدادالسلعبعض:ثالثا-

العكسالطلبالحالةهذهعلىويطلق,والعطورالمجوهراتمثل

Inverse demand,ارتفاعفإنالسلعمنالنوعهذاوفي

زيادةمعاالنخفاضفيالطلبيبدأبعده,معينحدإلىيكونالسعر

نفعةمحولالمستهلكلدىالمدركةالقيمةتبدأالحدهذافعند,السعر

.فاضاالنخفيالطلبفيبدأ,بسعرهامقارنةاالنخفاضفيالسلعة



تعديل السعراسترتيجيات
أوتعديلهدفتستالتيالتسعيريةاالستراتيجياتبعضالمنظماتتتبع

لكتأهمومن,السوقيةالظروفمعلتتناسباألسعارالقائمةتغيير

:مايلياالستراتيجيات

:القطاعيالتسعيراستراتيجيات:أوال

الترجعحيثب,سعرمنبأكثرتسعيرالمنتجاتاالستراتيجيةهذهتتبنى

ستراتيجيةاوتأخذ,أخرىلعواملبلالتكلفةإلىالسعريةاالختالفاتتلك

:مثل,األشكالمنالعديدالقطاعيالتسعير

لالختالفتبعاسعرمنبأكثرالمنتجتسعيريتم:للموقعطبقاالتسعير-1

ميعجفيواحدةالمنظمةعلىتكلفتهأنمنبالرغم,تقديمهاموقعفي

.األحوال

ياحيةالسوالفنادقاألماكنداخلتباعالتيالمشروباتتسعير:مثال

.المتاجرفيمثيلتهامنأعلىبسعر



بأكثرظمةالمنمنتجاتتسعيرهنايتم:العمالءلفئاتطبقاالتسعير-2

.المنتجهذاتستهلكالتيالعمالءقطاعاتالختالفتبعاسعرمن

طاعاتقباقيعنمنخفضبسعرللطلبةالمتاحفدخولتسعير:مثال

.العمالء

المنتجتسعيراالستراتيجيةتلكتتضمن:المنتجلشكلطبقاالتسعير-3

.لكللمستهالمنتجتقديمشكلفيالختالفتبعاسعرمنبأكثر

المياهنمأعلىبسعرالصفيحمنعبواتفيالغازيةالمياهتباع:مثال

.زجاجاتفيالمعبأةالغازية



تبعاعرسمنبأكثرالمنتجتسعيريتمهنا:للوقتطبقاالتسعير-4

.للمستهلكتقديمهوقتالختالف

عاألسبونهاياتخاللبهالإلقامةمرتفعسعرالفنادقتضع:مثال

.األسبوعمنتصفأليامأقلوسعر,واألعياد



:استراتيجيات التسعير النفسي: ثانيا

علىيرللتأثالنفسيةالعواملعلىاالستراتيجياتهذهفلسفةتعتمد

,كالتكلفة)الموضوعيةالعواملعلىاعتمادهامنأكثر,المشترين

:هينفسيالالتسعيراستراتيجياتتتخذهاالتياألشكالوأهم,(المنافسة

Odd-endingالفرديةباألرقامالتسعير-1 tactic pricing:

سعرعوضمثال,فرديةنهاياتتأخذبأسعارالمنتجاتتسعيريتمهنا

فييدورالمنخفضالسعربأنلإليحاءليرة300منبدالليرة299

بينالفرقضآلةمنبالرغم,(300)مستوىوليس(200)مستوى

.فقطنفسيبينهمفالفارق,القيمتين



نتجاتالمتسعيرعلىاالستراتيجيةهذهتعتمد:الكسريالتسعير-2

منبدالليرة(22,58)بسعرالمنتجتسعيرمثال,النقديةالوحدةبكسور

علىوشديدةبدقةاحتسابهيتمالسعربأناإليحاءبغرض,ليرة(23)

يتمولمةكسريصورةفيالسعرجاءالسببلهذاالفعليةالتكلفةأساس

.فيهمبالغربحهامشاحتساب



:الخصوموفقالتسعيراستراتيجيات:ثالثا

بعضعنللتعويضوذلكالبيعأسعارتعديلأساسعلىالسياساتتلكتقوم

تعجيلأويرةكببكمياتالشراءعلىللتشجيعأوالتسويقيةاألنشطةأوالوظائف

:أهمهاومن,الدفع

خصم. .معينةكميةالمشترييشتريعندمايمنح:الكمية1

الخصم. النقلثلمتسويقيةمهامبأداءقيامهمنظيرللوسطاءيمنح:التجاري2

.والتخزين

الخصم. ثمنادسدفياإلسراععلىالمشترينتشجيعإلىيهدف:النقدي3

عةسرعلىللتشجيعوذلكاآلجلالبيععندالخصمهذهمنحالبضاعة

.الدفع

الخصم. المباعةعالبضائعلىللمشتريالبائعيمنحهنقديخصم:الموسمي4

خلصوالتالمخزونةالموسميةالبضاعةتصريفبهدفالموسمنهايةقرب

.الموسمنهايةقبلمنها 21



استراتيجيات تسعير المنتجات الجديدة

تسعيرفيناساسيتياستراتيجيتيناألعمالمنظماتغالباتعتمد

:هماالجديدةالمنتجات

Market-skimmingالسوققشطاستراتيجية-1
strategy:

,الجديدجللمنتمرتفعسعروضععلىاالستراتيجيةهذهتعتمد

التيالسوقيةالقطاعاتمنممكنةعائداتأعلىقشطبهدف

,رتفعمبسعرالجديدالمنتجشراءعلىوالقدرةاالستعدادلديها

.مرتفعةةربحيبمعدالتولكنأقلمبيعاتحجمتحقيقوبالتالي



وفر عدد من يتطلب التطبيق الناجح لالستراتيجية قشط السوق ت

:الشروط

.انخفاض المرونة السعرية للطلب على المنتج الجديد-1

.لمنتجعدم دراية المستهلكين الكافية بالتكلفة الحقيقية ل-2

.عدم توفر بدائل للمنتج الجديد يمكن التحول إليها-3



 Market-penetrationاستراتيجية اختراق السوق-2
strategy:

الجديدتجللمنمنخفضسعروضععلىاالستراتيجيةهذهتعتمد

قتحقيوبالتالي,المشترينمنممكنعددأكبرجذببهدف

.كبيرمبيعاتحجمخاللمناألرباح

:التاليةالحاالتفياالستراتيجيةهذهإتباعيفضل

تاليوبالعنيفةلمنافسةالمنتجتعرضاحتماالتارتفاع-

.ضروريأمرالسعرتخفيضيصبح

السعرأنبمعنى,الجديدللمنتجالسعريةالحساسيةارتفاع-

.المشترينمنكبيرعدديجذبأنيمكنالمنخفض

عربسطرحهمايتيحوهو,الجديدالمنتجتكلفةانخفاض-

.منخفض


