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  مقدمة عامـة 
  

   طرح اإلشكالية -01
  

      ز العامل اليوم ثورة  حقيقية عارمة  لن تترك جماال  إال وحتدث فيه تغريات جوهرية مل يشهد هلا التـاريخ                      
  .مثيال، ثورة توعد بتغيري كافة  أساليب وإستراتيجيات  بيع  وتسويق السلع واخلدمات 

و التسويقية  املعاصرة تواجه أوضاعا تنافسية شديدة  يف معظم األسواق            هذه الثورة  جعلت املؤسسات اإلنتاجية       
السلعية واخلدمية  املستهدفة معا ، وهي تعيش حالة  كبرية من احلذر واحليطة  ملعاجلة  أسباب الفشـل املبكـر                      

سسة ال تتـبىن     للسلع واخلدمات اليت تقدمها  ، و السبب يف ذلك يعود غالبا إىل  أخطاء التسعري  ، ذلك أن املؤ                    
إستراتيجية تسويقية  تسري عليها ، وإمنا تعرض نفسها  إىل املخاطرة الكبرية  واليت  يفرضـها الـتغري يف أذواق                      
املستهلكني   والتطور التكنولوجي  املستمر باإلضافة إىل  قصر الدورات احلياتية للسلع واخلدمات  املتداولة  مع                   

  .  احمللية واألجنبية  على األسواق املتاحة التزايد امللحوظ يف كثافة املنافسة
  واليت شكلت ديدا  كبريا لبقاء  املؤسسات واستمرار منوها يف املـدى               - املنافسة   –لذا جند أن هذه األخرية      

البعيد  حمطة أنظار  اهتمام اإلدارين  من خالل التخطيط االستراتيجي والذي ميكن املؤسسـة  مـن تكييـف                     
 مع التغريات  اجلديدة يف البيئة  اخلارجية  ، والعمل بسرعة  على مواكبة التنميـة االقتصـادية                   مواردها  الذاتية    

بتلبيتها  الحتياجات  اتمع من السلع واخلدمات والعمل  على إرضاء املستهلك  ومعرفة اجتاه  سلوكه  وتتبع                    
  .حركة السوق الذي تنشط فيه 

 تراقب وتتبع به حركة  السوق و تطور  مبيعاا هو منوذج دورة حيـاة                  أن  ةومن املفاهيم اليت  تستطيع املؤسس     
السلعة  وهو أحد املفاهيم األساسية يف جمال  وصف حركة املبيعات واألرباح   ، والذي يفرض  تباين معدالت                      

   -  التقدمي ، النمو ، النضج ، االحندار-منو املبيعات  السلعة  وأرباحها خالل مراحل حياا السوقية
  

حيث يظهر هذا النموذج  اخنفاض  منو مبيعات السلعة  و أرباحها يف مرحلة التقدمي وتزايـدها  بسـرعة  يف                       
مرحلة النمو  والوصول إىل ذروة املبيعات يف مرحلة النضج  وعودا إىل االخنفاض من جديـد  يف مرحلـة                     

  .االحندار  إىل حني زواهلا من السوق 
ؤسسات من  غياب  سلعها يف السوق فجأة وبسرعة  ، أصبحت تستخدم هـذا                طبقا هلذا املفهوم وخوف امل    

املفهوم  يف صياغة  االستراتيجيات التسويقية  اليت تتبعها املؤسسة  يف تقدمي سلعها إىل السـوق  ، وتتبـاين                      
يف ظل  االستراتيجيات التسويقية خالل مراحل دورة حياة السلعة  مبا يتناسب  مع نقاط قوة وضعف  املؤسسة                  

  .الفرص التسويقية املتاحة  و ديدات املنافسني 

أ  



ولعل أهم  العناصر يف املزيج التسويقي  بعد ميالد السلعة  هو السعر  ، وذلك ملا له أمهية بالغة  يف جنـاح أو                          
فشل  السلعة  وتسويقها ، فعلى أساسه  يتحدد الطلب  على السلعة  يف األسواق املختلفة  ، كمـا تتحـدد                        

ئح التسويقية  من املستهلكني  لتعلق املنفعة بالسعر واليت ميكن للمؤسسة أن تنطلق منها  يف حتديد السعر                    الشرا
  .وتتعامل معها انطالقا من  مدركات  العميل 

وحيدد السعر حجم املبيعات واألرباح اليت ستتحقق  ، كما  يؤثر على ختطيط الربامج التسـويقية  األخـرى                    
  .رويج للسلعة  من توزيع وت

بناء على ما سبق ويف إطار األمهية البالغة  للسعر  واليت تكمن يف أنه العنصر الوحيد يف املزيج التسويقي الذي                     
يعود  باألرباح دون تكاليف ، والذي هو أحد أهم عناصر املزيج التسويقي وأكثرها مرونة  مـن العناصـر                    

د السعر  ومنافسة األسعار هي املشكلة األوىل الـيت          األخرى  ألنه يتغري بسرعة ، ويف نفس الوقت عملية حتدي          
 التسويق ، ألن العديد من املؤسسات  ال تتعامل مع السعر بصورة جيدة ، ميكـن أن                  ءتواجه العديد من مد را    
  :نطرح اإلشكالية التالية  

  
رونيـة            هل تستخدم املؤسسات اجلزائرية عامة واملؤسسـات العاملـة يف قطـاع الصـناعة االلكت              

    مفهوم دورة حياة السلعة يف حتديد استراتيجية التسعري ؟ةوااللكترومرتلي
  : هذه اإلشكالية تنطوي على األسئلة التالية 

 كيف يتم حتديد سعر السلعة أول مرة ؟ 
  ما هي العناصر املؤثرة والداخلة يف حتديد السعر؟  
 رة حياة السلعة ؟كيف ميكن التحكم يف استراتيجية  التسعري عرب كل مراحل دو 
  هل يعمل السعر على إطالة دورة حياة السلعة مقارنة بالتطوير السلعي ؟  

  
  :من خالل التساؤالت املطروحة ميكن صياغة الفرضيات التالية 

  

  :  الفرضيات -02
  لكل مؤسسة وظيفة تسويقية تعمل على حتديد السعر  
 عة ختتلف إستراتيجية التسعري  حسب  مراحل دورة حياة السل 
 ميكن إلستراتيجية التسعري العمل على إطالة دورة حياة السلعة  
  يعمل التطوير السلعي  على إطالة دورة حياة السلعة 

  
  

ب   



  

  : أسباب اختيار البحث -03
نوع التخصص العلمي  وهو إستراتيجية السوق يف ظل اقتصاد تنافسي  وموضوع البحث هو يف                 

 صلب التخصص
  يف خبايا التسعري  وإستراتيجياته ر غبيت  يف االستطالع أكثر  
النظام العاملي اليوم يقوم على  اقتصاد السوق  الذي تكثر فيه املنافسة  ويكون السعر أحد أهـم                     

  العناصر يف هذا البحث 
  معرفة الصعوبات اليت تواجه املؤسسات يف عملية حتديد السعر   وباألخص   دورة حياة السلعة  

  

  :  هـدف البحث -04
ف على مدى إدراك  موظفي  ومـدراء مصـلحة التسـويق  ملفهـوم دورة حيـاة السـلعة                      التعر 

واالستراتيجيات املطبقة وخنص بالذكر استراتيجية التسعري و التطوير السلعي  وهل يتم  تطبيق  هـذا                 
 النموذج  يف الواقع العملي يف املؤسسات اجلزائرية أم أنه جمرد  علوم  ندرسها  وكفى 

ن عملية حتديد السعر يف املؤسسة تعتمد على التكلفة  أم أا تستخدم هذا املفهـوم يف                 التعرف على أ   
  حتديد السعر خالل مراحل حياة السلعة  والظروف البيئية  احمليطة ا من املنافسة واملستهلك والطلب

 توفري املادة العلمية  يف هذا املوضوع اجلديد  وكيفية استخدامه واالستفادة منه 
 
  : دود البحــث  ح-05

 اقتصرت الدراسة يف هذا البحث على  ختطيط  استراتيجية التسعري وفق كل مرحلة متر ا السلعة  
 خيرج عن نطاق هذا البحث  دراسة االستراتيجيات التسويقية األخرى التوزيع والترويج 
 سنتطرق إىل التطوير السلعي   نظرا ملا له دور يف إطالة دورة حياة السلعة   
دراسة السلع فقط ومل  ندخل قطاع اخلدمات  نظـرا  لقصـر فتـرة الدراسـة  وتشـعب                     مت   

 االستراتيجيات التسويقية  واختالفها  
فيما خيص الدراسة التطبيقية  مت التركيز على  السلع االستهالكية املعمرة  وهذا لعدم قدرتنا  بأن                   

 ندخل مجيع السلع يف الدراسة نظرا لكرب حجم اتمع
 :يار قطاع الصناعة اإللكترونية وااللكترومرتلية لتمثيل السلع املعمرة   وذلك بسبمت اخت 

    املؤسسات العاملة يف هذا القطاع حديثة النشأة  -           
  قطاع ميتاز مبنافسة شرسة وهو ما نالحظه على  حركة أسعار السلع  يف املدى القصري   -

ج   



ي  وخاصة يف والية برج بوعريريج  وبالتايل         متركز جل املؤسسات يف  وسط الوطن اجلزائر        -
  قرب املسافة  و التقليل من  تكاليف البحث 

  :  منهج البحث -06
لإلجابة على اإلشكالية  واألسئلة اجلزئية  املطروحة يف حبثنا هذا  و اختبار الفرضيات  إلثباا او نفيها مت                    

  اختيار منهجني 
   البحث وميثل اجلانب النظري يف: املنهج الوصفي  
وميثل اجلانب التطبيقي  من خالل اختبار الفروض  انطالقا من النتـائج             : املنهج اإلحصائي    

 املتحصل عليها 
 

   أدوات الدراسة -07
  :مت إعداد هذا البحث على نوعني من الدراسة 

ات والرسائل  وهذا من خالل االطالع  على املراجع  باللغة العربية  واألجنبية  والدوري             : الدراسة النظرية    
 .العلمية  املرتبطة مبوضوع 

 وذلك من خالل االعتماد على :  الدراسة التطبيقية  
حيث مت إجراء  عدة مقابالت  مع مدراء وموظفي مصلحة التسويق و اإلدارة            : املقابلة الشخصية    - 1

  ة العليا للمؤسسات  بطرح  أسئلة تتعلق باملوضوع و اليت مل نستطع  أن نوردها  يف االستمار
 حمدد  وأسـئلة     و مفتوح وما ه   و مغلق  وما ه    و سؤال  منها ما ه     30وحتتوي على   : اإلستمارة   - 2

 حتتوي االستمارة على أربـع      عالترتيب  ويف شكل جداول  كانت موزعة على عينة  من اتم            
 :أجزاء 

  جزء خاص مبعلومات ختص املؤسسات  -
 جزء خاص  بعملية التسعري يف املؤسسات حمل الدراسة  -
  التسويقية تزء خاص مبفهوم دورة حياة السلعة  واالستراتيجيا ج -
  االستراتيجيات التسعريية   حسب دورة حياة السلعة -
 

   صعوبات الدراسة -08
  : إن الصعوبة اليت القيناها  خالل فترة دراسة هذا البحث كانت يف 

  االستراتيجيات التسويقية  يفقلة املراجع اليت  تبحث يف  مفهوم دورة حياة السلعة  واستخداماا  
  :    أما الصعوبة الكبرية فكانت  يف اجلانب امليداين  وهذا من خالل 

 وحبوث التسويق يف مؤسساتنا  حمل الدراسة ، وإجراء  البحث العلمي  صعوبة  

د   



عدم مأل االستمارة من طرف مدراء وموظفي مصلحة التسويق  وذلك حبجة  أن املعلومات  سرية  ،                    
من أن اهلدف من  هذا البحث  تشخيص  وظيفة التسويق يف مؤسساتنا عامة  وعملية التسعري                  بالرغم  

 بصفة خاصة  ومل يضعوا فينا الثقة الكاملة 
رغم التكاليف اليت حتملتها يف إرسال االستمارة  عن طريق الفاكس  و إبالغهم  و تذكريهم باهلاتف                    

 فقط  من ردت االستمارة  وباقي االستمارات         تإال انه مل تكن هناك جدوى  وكانت ثالث مؤسسا         
 كانت  عن طريق املقابلة الشخصية 

  : تبويب  البحــــث 
  

   البحث و تقسيمه إىل ثالث فصول بحتقيقا ألهداف البحث  وحىت يتم  اإلملام باملوضوع   مت تبوي
  

  دور السعر يف االستراتيجية التسويقية  للمؤسسة : الفصل األول 
  مفاهيم عامة:   مبحث أول            

  العناصر املؤثرة يف السعر       :              مبحث ثاين 
  طرق حتديد السعر :              مبحث ثالث 
  إدارة  األسعار:             مبحث رابع 

   السلعة و اإلستراتيجيات  التسويقية  ةدورة حيا: الفصل الثاين 
    دراسة السلعة:          مبحث أول 
  دورة حياة السلعة :          مبحث ثاين 

  إستراتيجية التسعري حسب دورة حياة السلعة:          مبحث ثالث 
  إطالة دورة حياة السلعة :          مبحث رابع 

  التسعري يف املؤسسات اجلزائرية : الفصل الثالث 
    ةكترومرتلي دراسة حالة املؤسسات العاملة يف قطاع الصناعة االلكترونية واالل

  تطور التسعري يف املؤسسة اجلزائرية :          مبحث أول 
  التعريف مبجتمع الدراسة :          مبحث ثاين 

  حتليل نتائج اإلستمارة :         مبحث ثالث 
  اختبار وتفسري  الفرضيات :          مبحث رابع 

   خامتة 
 

ه   



دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  
    للمؤسسةدور السعر يف االستراتيجية التسويقية  : ل األوالفصل

 نتائج ألن ، املوجودة يف القنبلةلتلك  ومتشاة مشتركة الستراتيجية التسعري خصائص  أن املعروف من           
 نتائج تغيري   حيث ال ميكن إيقاف أو، ال ميكن السيطرة عليها  أو ،  مدمرة تكون قد التسعري  قراراتوعواقب  

  السياسة أو االستراتيجية تغري  يف هناك صعوبة  أن مت تنفيذها فعال ، ذلك  إذا  خاصة  بسهولةإستراتيجية التسعري  
  . األسعار أو ختفيضها يف الزيادة  هو إذا كان حمتوى التغيري املطلوب  خاصة  للمنتوج املطبقة  السعرية
  االقتصادية من الظروف كل يف احلسبان  تأخذ تسعريية خمتلفة  اساتسي هنا تبنت العديد من املؤسسات  من

  . و قدرات املستهلكني واملنافسة
   :تناولتدعونا إىل إن فهم إستراتيجية السعر يف هذا الفصل 

  الدور اإلستراتيجي للسعر   
  العناصر املؤثرة يف السعر 
 طرق حتديد السعر 
  إدارة األسعار  
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  
  ر يف استراتيجية التسويق سع الية وأمهمفهوم: األول   ملبحثا

 إال  القيمة و           يركز االقتصاديون على مفهوم املنفعة والقيمة يف حتديدهم للسعر، فهم يرون أن  السعر ما ه
و املنفعة ،فاملنفعة التبادلية للسلعة  أو اخلدمة معربا عنها  بصورة نقدية ، وهو ميثل قيمة املنتوج  ويربطون بني القيمة 

  .ختلق القيمة والقيمة تقاس عن طريق السعر 
  .لذا ال نستطيع إعطاء مفهوم شامل للسعر دون ربطه مبفهوم املنفعة والقيمة

  
   مفهوم السعر:األول املطلب
تتحدد قيمة  جوهر عملية التبادل ، حيث هي واليت  ، للقيمة املنظور التسويقي يعترب السعر أحد احملددات الرئيسية من

   السلع واخلدمات هلذه يدركها املشترين  اليت  املنفعة على أساس للسوق يقدمها املنتج  اليت  واخلدماتالسلع 
 مقابل احلصول على هذه املنفعة، ويتضح من ذلك أن  لثمن الذي جيب على املشترين دفعهوكذلك على أساس ا

  .ة العالقة بني  املنفعة والسعر هي اليت حتدد  القيم
  

  )1(: و من املنظور االقتصادي  فان السعر يرتبط  أيضا بكل من املنفعة و القيمة  حيث يرى االقتصاديون 
  هي  مواصفات السلعة اليت  حتقق إشباعا الحتياجات املشتري : املنفعة 
لى املشتري دفعه  الواجب ع) السعر( واليت ميكن  قياسها من خالل  الثمن ةهي التعبري الكمي  عن السلع :  القيمة

  .للحصول على املنفعة املرغوبة  
  

  .السوق حيددها اخلدمة كما هو القيمة النقدية للسلعة أو اعتبار السعر االقتصادي ميكنأي من املنظور 
  
  
                                  ختلق                                 وتقاس عن طريق  

 المنفــعة  مة القيــــ  السعــر       

  

      
  مفهوم السعر من المنظور االقتصادي )               01(الشكل 

  

                                                 
  125:  ، ص 2000التسويق الصناعي  مدخل استراتيجي  ، دار وائل للنشر ، عمان ، الطبعة األولى ، : العسكري  د أحمد شاآر  )1(
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تعرف القيمة على أا  االستحقاق املدرك  بالوحدات النقدية  جملموعة من املنافع  االقتصادية   : ( تعريف القيمة
يف احلسبان  والوظيفية والتقنية  والنفسية اليت يتلقاها الزبون  مقابل السعر الذي  يدفعه لقاء  عرض  املنتج ،آخذا 

   )1()  من عملية التسعري ـ العروض واألسعار املنافسة  املتوافرة  ـ  هذا يعين أن القيمة  هي اجلزء الفين
  

  : مفهوم املنفعة 
 على ذوقه أو  تعتمدمشتريات املستهلك فإن  عندما تكون أسعار  السلع واخلدمات معروفة  ، وكذلك الدخل  

  .لكلمات حتمل معىن واحد هو املنفعةرغبته أو تفضيالته ، كل هذه ا
  .القدرة على إشباع احلاجة :  ة إذن يقصد باملنفع

  )2(_فاملنفعة  موجودة يف خميلة املستهلك وهو على علم ا  من خالل  إحساسه النفسي  
  

  : السعر مفهوم 
  .اخلدمة القيمة النقدية للسلعة أو عبارة عن ينظر إىل السعر على أنه – 1

 شرائها، يرغب يف السلع اليت احلصول على على ضوئها اليت يتم أنه الشروط للمشتري على للسعر بالنسبةكما ينظر 
  )3(:والبائعمن هنا يتحدد مفهوم السعر بالنسبة للمشتري 

  :   السعر من وجهة نظر املشتري - أ
 مقابل احلصول على تلك  ئية،شرا تضحية بقوة أو خدمة يدفعه لسلعةميثل السعر من وجهة نظر املشتري الثمن الذي 

  .السلعة  أو اخلدمة هذا بالنسبة للمشتري االستهالكي  النهائي
 مقارنة بني وسيلة وأداة ويعترب السعر كذلك على املنتجات، له تكلفة احلصول السعر ميثل فان املشتري الصناعي أما 

  .ات بالنسبة للمشتري الصناعي أو التجاري عدة صفقأساسيا ملقارنة ومعيارا البديلة املنافسة،السلع واخلدمات 
  :  السعر من وجهة نظر البائع -  ب

 معينا ، خالهلا عائدا الوسيلة األساسية اليت حيقق من وسيطا أنهالسعر يعين من وجهة نظر البائع سواء كان منتجا أو 
  .املتوقع من عملية البيع كما أنه  احملدد األول للربح  ، حيث أن السعر الذي حيدده البائع حيدد اإليراد  

 وعليه فان هناك مفهوم شامل  للسعر ،فنجد  أن السعر يتضمن  باإلضافة  إىل املقابل النقدي  للسلعة، الشروط 
والظروف املصاحبة  لعملية التبادل  واحلصول على هذه السلعة  أي أن السعر ميثل  القيمة  اليت يكون املستهلك على 

  .ل املنفعة  اليت حيصل عليها  من استعمال السلعة أو اخلدمة  استعداد  لتحملها  مقاب
  

                                                 
  ، طبعة األولى ، ةآلية للدراسات اإلدارية تبحث في التسويق ، ترجمة  إبراهيم يحيى  الشهابي ، دار العبيكان ، المملكة العربية السعودي:   فيليب آوتلر  (1)

  440:ص  ، 2002
 ، 2000نظرية السعر واستخداماتها ، ترجمة  ضياء مجيد  ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، الجزء األول ،:    دونالد واتسن ، ماري أهويمان  (2)_
  102:ص 

  209:  ، ص 2001،استراتيجية التسويق في القرن الواحد والعشرين ، دار قباء للنشر ، القاهرة :   د أمين عبد العزيز حسن -  (3)
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  :بأنه يعرف السعر - 2

 واملعنوية اليت هو مقدار التضحية املادية واخلدمات، أ على كمية معينة من السلع أو املدفوع للحصول املقابل النقدي 
  )1(. يف سبيل احلصول على السلعة أو اخلدمة يتحملها الفرد

  
  .اخلدمة لشراء السلعة أو املسددة للبائع جمموع النقود السعر هو :عاديص  ألي شخ- 3

   :آخرتعريف 
  )2( . تعرض يف السوقاخلدمة حينما السلعة أو احملددة ملنفعة القيمة النقديةالسعر هو 

  
  )3( .املرتبطة  االسعر كمية من النقود الالزمة  ملبادلتها مع مزيج من صفات  السلعة املادية  والنفسية واخلدمات - 4
  
  ميثل جمموعة وبشكل أوسع السعر اخلدمة، للسلعة أو مثنا املال ميثل من أنه مبلغ تعريف السعر على  ميكن- 5
  )4(.اخلدمة للسلعة أو حيصل عليها املستهلك نتيجة امتالكه القيم اليت 
  
 القيمة هنا مسألة مرنة  فقد تكون و، السلعة يف وقت ما إىل قيمة نقدية ترمجة قيمةبأنه :   لقد عرف السعر- 6

القيمة غري ملموسة  كالشعور بالفخر و الزهو  عند امتالك السلعة  وأن هذه القيمة ختتلف باختالف املستهلكني  
  .،واختالف األوقات بالنسبة للمستهلك 

 النامجة  عن التحديد وهناك من جيد أن السعر بأنه قوة تسويقية انفجارية  خطرية  جيب أن تستعمل حبذر  فاألضرار
الغري مناسب  للسعر فإا سوف تؤدي  إىل فشل االستراتيجيات التسويقية  وتؤدي كذلك إىل فشل املنتجات  حىت 

   .وإن كانت ذات جودة عالية
 وهناك من يعترب  السعر  ما هو إال فن مبين  بشكل أساسي  على تنبؤات وآراء  شخصية نوعية حول عوامل ذات 

  )5( . تؤثر على سلوكية املستهلكني واملنافسني معامدى  واسع
  
هو ذلك املقدار الذي يكون أحد أطراف املبادلة  مستعدا لدفعه حىت حيصل  يف مقابله على شيء : السعر الفعلي - 7

  .ذو قيمة من الطرف اآلخر 

                                                 
  347 ،ص 2001التسويق من وجهة نظر معاصرة ،مطبعة اإلشعاع الفنية ، بيروت ، طبعة األولى ،:  د عبد السالم أبو قحف  (1)

 - Darmon ,Laroche, Pétrof  : LE MARKETING ,Mc Graw- editeurs , 4 edition ,1990. p :519  (2)  
  118:  ، ص1997ق من المنتج إلى المستهلك ، دار صفاء للنشر  ، عمان ، الطبعة الثانية ،التسوي:   د طارق الحاج وآخرون  (3)
  109:،ص 2000مبادئ التسويق  ، مفاهيم أساسية  ، دار الفكر ، عمان ، الطبعة األولى ،:  د فهد سليمان الخطيب ، محمد سليمان العواد   (4)
   2001األساليب الكمية في التسويق ، دار المناهج للنشر ، عمان ، الطبعة األولى ، :  د محمود جاسم الصميدعي ، ردينة عثمان يوسف (5)
  116: ًص

  4



دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  
 يدفع للحصول  على شيء وحنن نفكر يف السعر من منظور  نقدي أو مايل  ،ولكنه  يف احلقيقة  أي شيء له قيمة 

  )1( .آخر له أيضا قيمة  للطرف الذي يقوم بالدفع
  

  عن بعض مسميات السعر ) 01( ويعرب اجلدول رقم 
    مسميات ملصطلح السعر                                      

  
  
 

 تأيت من خدمة أو منفعة ما، حصوله على ملا سبق هو القيمة اليت يضعها الفرد يف مقابل السعر وفقاوميكن القول بأن 
  .سلعة 

 ما الذي يتم احلصول عليه يف املقابل  املصطلحات البديلة 
  بعض املنتجات املادية السعر 

 التعليم أو بعض املقررات الدراسية  املصروفات 
 مكان لإلقامة ، استخدام بعض اآلالت  واملعدات  اإلجيار 
 استخدام األموال  الفائدة
 استخدام بعض  اخلدمات املهنية  األتعاب

 استخدام اخلدمات الطبية  الكشف 
 املوصالت  واجلمارك التعريفة
 العمل الفين  األجر 
 اخلدمات املرتبطة بالعمل اإلداري والوظيفي ب الرات

 استخدام بعض التصرفات الغري القانونية  الرشوة
 استخدام الوسطاء أو رجال البيع  العمولة 

 االستفادة من سلعة ما أو استخدام أو امتالك أو فوائد املستهلك منر هو جمموع كل القيم اليت يستند عليها  السع- 8
  )2(خدمة 

السعر هو القيمة املعطاة للسلعة أو اخلدمة ، واليت  يتم التعبري عنها يف شكل نقدي و املتبادلة  :  كتعريف للسعر - 9
 امللموسة  واملعرب عنها باملنفعة  دف حتقيق اإلشباع للمستهلك و وربح مع  جمموعة من اخلصائص امللموسة والغري

  .معقول للمنتج 
                                                 

  301:التسويق اإلعالمي ، مدخل إستراتيجي ، دار المناهج ، عمان ،  ص:  د محمود جاسم الصميدعي ، ردينة عثمان    (1)
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   :أنواع األسعار
  )1(: التالية من األسعاراألشكال الثالثة املؤسسات تتبع أحد أن عموما جند

لة ال  كل من العرض و الطلب يف السوق، و يف هذه احلاعلى تفاعل ذلك بناءاو يتحدد : السعر السوقي .1
 . أي سيطرة على السعر، ويكون هذا السعر يف ظل املنافسة الكاملة للمؤسسةيكون 

هو السعر الذي حتدده املؤسسة يف ضوء أهدافها و قراراا ، وتقدم السلعة إىل : السعر احملدد أو املتحكم فيه .2
 هذا السعر على الرغم   وللعميل حرية الشراء  أو عدمه ،وليس للسوق أي سيطرة على،السوق  ذا السعر 

 .من أننا ال ننكر أن قوى السوق ذات تأثري على السعر احلقيقي و لكنها ال حتدد هذا السعر
 من أا عليها والتأكد تكتفي بالرقابة أن السلع أو أسعار بعض احلكومة بتحديدحيث تقوم : السعر احلكومي .3

 . حدود معينة ىال تتعد
  

   أمهية السعر :الثايناملطلب 
  
الحظ كوتلر أن السعر  خيتلف  عن عناصر  املزيج التسويقي األخرى  من حيث أنه الوحيد  بني العناصر األربعة ي

تتمخض عن تكاليف ،و حيث أن )  الترويج – التوزيع -املنتوج  ( الذي يدر عائدا يف حني أن العناصر األخرى 
ية بالغة يف اختياره على حنو مناسب  ويف هذه احلالة يعين   السعر هو املدر للعائد فمن الواضح أن املسوقني  يعطونه أمه

  )2(.حماولة حتديد األسعار  باالرتفاع الذي يسمح لتميز وبروز املنتج 
  

ينبثق االهتمام باألسعار  يف دورها التنظيمي  يف ختصيص وتوزيع عوامل اإلنتاج ، وتعترب إدارة التسويق  السعر عنصرا 
 مؤسسة  عن رأيهم يف أمهية  135تسويقي  ففي إحدى الدراسات  امليدانية اليت ضمت هاما يف قياس النجاح ال

  من املؤسسات  أن أمهية التسعري  واألسعار  يف الترتيب % 79ذكرت التسعري وأثره يف االستراتيجية التسويقية ، 
   )3( .األول  قبل بقية العناصر األخرى املكونة للمزيج التسويقي

  
عنصر الوحيد  من عناصر املزيج التسويقي  الذي ميكن تغيريه  بسرعة لالستجابة  للتغري يف الطلب أو  فالسعر هو ال

املنافسة ألن  تطوير املنتجات يتطلب وقت طويل  حىت ميكن تنمية  وتطوير  منتج جديد  ، والترويج  يتطلب  وقت 
  .واملوزعني وميتد هو اآلخر لفترة طويلةإلعداد برنامج خاص به، والتوزيع يتطلب  ربط اتفاق  بني املنتج 

  

                                                 
  105:  ص 2002 الدولية  ، عمان ، الطبعة األولى ،ةالعلميأسس التسويق الحديث  ، الدار :   د عبد الجبار منديل  (1)
  30:، ص 2005ما يقولونه األساتذة عن التسويق ، مكتبة جرير ، المملكة العربية السعودية  الطبعة األولى ،:   جوزيف بويت ،  جيمي بويت  (2)
  297: ص 1999اب  الجامعة  ، الدولي ، مؤسسة شبوإدارة منظومات  التسويق العربي :   د فريد النجار  (3)
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 أن قرار التسعري  يعترب أمرا حيويا  حلياة املشروع ، فتقدمي سعر مرتفع  قد يؤدي إىل خفض )Gorden )1و يرى 
األرباح  من خالل تدهور نصيب املؤسسة  من السوق  ، وكذلك فتقدمي  منتج بسعر منخفض  يؤدي الخنفاض  

  .ل اخنفاض الربح احلدي أرباح املؤسسة  من خال
 السعر أحد أهم  العناصر الرئيسية قي استراتيجية  املؤسسة التنافسية  فهو ميثل  دورا هاما  )Senker  )2 ولقد اعترب 

  . للمؤسسة  اليت تسعى إىل حتقيق  هدف الربح  أو زيادة نصيبها يف السوق  
   )3(:وللسعر أمهية  خاصة للمؤسسات  وذلك لألسباب التالية

أن كل سلعة أو خدمة هلا سعر  معني  حىت ولو كانت تقدم بالتكلفة إذا كانت الدولة تتوىل  عملية التسعري،  
  .وهلذا فالسعر  عنصر أساسي يف املزيج التسويقي لكل املؤسسات

  
  .نافسنيامل وتعديال   ملقابلة الطلب أو مواجهة تصرفات التسويقي تغريا املزيج أسهل أسرع عناصر أن السعر من  
 الدراسات أن هناك بينت بعض فقد املستهلكني، وجهة نظر بعض اجلودة من يعد ارتفاع السعر مؤشر على  

  .واجلودة بني السعر عالقة إجيابية
ود عالقة بني  السعر ومقدار  إيرادات املؤسسة  و أرباحها  و هذا أمر مهم بالنسبة للمؤسسة  ألا إذا مل  وج 

  .لن تستطيع االستمرار حتقق أرباحا  معينة ف
 .املؤسساتأن السعر يعد أحد جماالت التنافس بني  
 ومن مث تطوير منتجاا وتنويع خدماا  و التوسع يف التسهيالت و ،السعر يؤثر على  املركز املايل للمؤسسة  

 .املزايا اليت متنحها لعمالئها
 حتديد املبيعات  املستهدفة  وعند حتديد القطاعات يؤثر السعر  على املرونة  املتاحة  أمام جهاز التسويق  عند 

  .السوقية  وفئات العمالء املخطط التعامل معها 
  : الدور االستراتيجي للسعر 

  )4 (:عمليا يدخل عامل السعر  كأحد عناصر املزيج التسويقي  يف الكثري من القرارات التسويقية
 كبرية إلخراجه املؤسسة مبالغالذي قد تنفق عليه  املكثف استخدام الترويجقد يستعمل السعر كبديل عن  

  .والرواج وخاصة يف أوقات الكساد االهتمام، موضوع من السلعة تسويق املاركة الذي خيدمبالشكل 
 قد يستعمل السعر للحصول على حصة سوقية  أكرب ،وهذا  يعتمد على طبيعة  وحداثة السلعة  املطروحة يف  

  أو جديدة السوق  كوا قدمية أو معدلة

                                                 
  253:  ص 2004التسويق وتحديات التجارة اإللكترونية ،دار الفكر العربي ،مصر ،:  د توفيق محمد عبد المحسن -  (2)  (1)
  196:  ص 2003، دار وائل للنشر ،عمان ، طبعة الثانية ،) مدخل تحليلي ( أصول التسويق :  د ناجي معال ، رائف توفيق (3)
  

  165: ،ص 2003، دار وائل للنشر ، عمان ،طبعة ثالثة ، ) مدخل سلوآي ( استراتيجية التسويق : عبيدات محمد إبراهيم    (4)
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

 قد يستخدم السعر  للحصول  على املزيد من األرباح ، مع األخذ بعني االعتبار  ظروف املنافسني الرئيسني   
 .واملزيج التسويقي اجلاري تطبيقه وكذا  سياسة التسعري املتبعة 

ملتعلق قد يستخدم السعر  للحصول على املزيد من األموال اإلضافية  الستخدامها يف البحث  وتطوير ا 
  . بالسلع  احلالية واجلديدة 

  ) 1 () السعر هو الذي يهب أو يراعي املستقبل للمنتوج(
  : هذا التعريف يضع نقطة البيع والشراء  يف بعدين مها 

  النقود  
الشخصية اليت تتضمن  املشكلة لفهم  املنتوج وتعقد نقطة الشراء  وتوقع املخاطر عند البحث عن  

   .املعلومات
 السعر مع مفهوم املخاطر واحلرية التقدي ويوصف بني البعد النقدي والغري يضمن املساواة بائع السعرالمن جهة 

  :وجيب مراعاة 
   .الشكوك امللتزمة  بتقيم أمهية الطلب 
   .وضع طريقة  لتكوين املخزون  وإعداد التكلفة  اليت تدخل  يف وضع السعر 
  .بقة مراعاة املخاطر امللتزمة بتسليم السلع املتطا 

  :من اجلهة العادية فسعر البيع حيدد من خالل العرض  وتأثري األبعاد الثالثة التالية 
  تكلفة املنتوج  
  مرونة الطلب مقارنة مع السعر  
  )الترويج ، اإلشهار ( عناصر احمليط  ،مبا فيها األفعال احملتملة من املنافسة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )1(157   :, p2004 ,Dunod , P aris, omarketing éLe G:Heitz -leéPierre Douard , Mich-Jean -  
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  :أهداف التسعري : املطلب الثالث 
لكل مؤسسة أهداف  مالية وإنتاجية وتوزيعية  تسعى إىل حتقيقها  ،و تنسجم هذه األهداف مع اهلدف العام  إن     

لوجود املؤسسة  ومما جيدر ذكره أن  قرارات التسعري اليت تتخذها املؤسسة  تؤثر على تلك األهداف ، لذلك جند أن 
  . رات التسعري اليت تتخذهااإلدارة العليا للمؤسسة  حتاول حتقيق أهدافها من خالل قرا

   السياسة التسويقية  للمؤسسة ، جتارية كانت أم صناعية  ف وجند أن أهداف التسعري ختتلف  باختال
  : األهداف اليت  تسعى املؤسسة إىل حتقيقها  من خالل عملية التسعرييونوضح  فيما يل

  
  :  هدف البقاء - 1

قيقها  من خالل  عملية التسعري هو ضمان استمرارها يف أعماهلا  إن من أهم األهداف  اليت تسعى املؤسسة إىل حت
 لذلك فإن كان ختفيض السعر سيؤدي إىل  زيادة املبيعات  والنمو يف السوق  وزيادة ةواحملافظة على بقائها ، وكنتيج

 على املدى القصري  األرباح على املدى الطويل  ، فقد تقوم املؤسسة بذلك بغض النظر إىل  اخلسائر اليت ستمىن ا 
ويف هذه احلالة جند أن هدف البقاء  أكثر أمهية من هدف حتقيق الربح ، وطاملا أن األسعار تغطي  التكاليف املتغرية  

  .  وجزء من التكاليف الثابتة  فإن املؤسسة تستطيع البقاء  يف السوق حىت تتغري الظروف أو يتم تصحيحها
  
  : األهداف املتعلقة بالربح - 2
   )1(:شكلكن أن يأيت الربح يف مي

  : العائد على االستثمار-أوال 
 بعض املشروعات  تسعر سلعها  حبيث حتصل  على عائد مقبول أو مناسب الستثماراا  املخصصة أصال 

  :لإلنتاج ، ومعادلة العائد على االستثمار تكون كالتايل 
                   

   الربح  صايف                              
  ــــــــ= العائد على االستثمار 

     صايف األصول                          
 حتقق العائد املطلوب  السلع حبيث ومن مث حتدد أسعار العامة، صايف أصوهلا معينة من بتحديد نسبة املؤسسة هنا تقوم

  .على االستثمار
 تسعريي  أنه ميكن استخدامه  كمقياس للحكم  على  ومن أبرز مزايا  استخدام العائد  على االستثمار  كهدف

  .كفاءة املزيج السلعي للمشروع ، وقد يستخدم املشروع  أسلوب العائد على االستثمار للتنويع يف سياسته التسعريية 
  

                                                 
  142-141: ،ص 1999 ، دار زهران للنشر ، عمان ،استراتيجيات التسويق:      بشير عالق ، قحطان العبدلي  (1)
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

 : العائد على املبيعات -ثانيا 
ث يقوم  هؤالء بتحديد نسبة  أسلوب شائع  االستخدام  من قبل جتار اجلملة والتجزئة يف املدى القصري  ، حي

إضافة على املبيعات  تسمح هلم بتغطية تكاليف التشغيل  املتوقعة وحتقيق الربح  املطلوب، ويف هذه احلالة فان 
  . نسبة الربح تظل ثابتة  ولكن قيمة الربح ختتلف  باختالف عدد الوحدات 

  .رتباطه بكمية املبيعات املتوقعة إن هذا األسلوب يتميز  بسهولة التطبيق من الناحية العلمية ال
 املشروع من حتقيق اهلدف ن وتكاليف هذه املبيعات  والنسبة اليت يريدها املشروع كهامش رحبي مناسب  حىت يتمك

  .التسعريي  النهائي  جملموع مبيعاته وان يتكيف مع السوق
  
  :األرباح  تعظيم-ثالثا

 ، لكنه بالتأكيد ليس هدفا عاجال  إال إذا كانت  املؤسسة ترغب  يعد تعظيم الربح من األهداف اجلوهرية للمؤسسة
يف احلصول على أقصى ربح ممكن من السلعة  قبل سحبها  من السوق ، ويف الغالب فان املؤسسات  يف املراحل 
ثبات املبكرة  من دورة حياة السلعة  قد ال تنتهج  أسلوب تعظيم األرباح ، بل  حتاول  تدعيم حصتها من السوق وا

  . اجلدارة والكفاءة 
  
  : األهداف املتعلقة باملبيعات- 4

 هناك بعض املؤسسات اليت تضع أهدافها  اخلاصة بالتسعري  بصورة ترتبط باملبيعات ، ويف هذه احلالة  فإن صياغة 
   )1(:األهداف  قد تأخذ عدة  أشكال 

  احلفاظ على املبيعات أو زيادا بشكل مطلق  
 سوقية احلفاظ على احلصة ال 
  يف السوق االستمرار والبقاء تضمن للمؤسسة املبيعات واليتحتقيق أقل قدر من  

 هدف التسعري اخلاص ا يف صورة حجم  حمدد من املبيعات  سواء كان عنففي بعض األحيان  قد تعرب املؤسسة 
  .التعبري عنها يف حجم نقدي أو عدد الوحدات 

  ركود فان املؤسسة  تسعى إىل احلفاظ على  نفس مستوى مبيعاا فعندما  يكون  اقتصاد الدولة يف حالة 
 ومن جهة أخرى جند أن بعض املؤسسات  دف إىل زيادة  مبيعاا وحتقيق حجم كبري منها  حيقق هلا نوعا من 

  .الوفورات  االقتصادية  تستغلها يف ختفيض تكاليف الوحدة  املباعة  وزيادة معدل دوران  خمزوا 
ميكن  أن تكون  حصة املؤسسة يف السوق  هدفا سعريا ،فعندما  يزداد احلجم  الكلي للمبيعات   كذلك  

 جيب على املؤسسات القائمة  أن تراقب بعناية  نسبة ما حتصل عليه  من السوق  قويدخل منافسون جدد للسو

                                                 
  316:  ص 2003التسويق ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،:     محمد فريد الصحن ، إسماعيل محمد السيد ، نادية العارف  (1)

  10



دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

لعادة أكثر قدرة على املنافسة حىت تتمكن من البقاء ، فاملؤسسات اليت تكون حصتها السوقية مرتفعة تكون  يف ا
  . بسبب ارتفاع جمموع مبيعاا  حىت و لو كانت األسعار  متساوية 

  
  : التركيز على اجلودة- 5

دف املؤسسة  أحيانا إىل ممارسة  القيادة يف جمال جودة السلع أو اخلدمات  اليت تنتجها وهذا يستدعي القيام باملزيد 
 ومن أجل تغطيتها   ،وريني للمحافظة على النوعية  مما يؤدي إىل ارتفاع التكاليف من البحث العلمي والتطوير  الضر

تلجأ املؤسسة إىل اهلدف التسعريي  ورفع أسعار منتجاا إلعطاء ميزة للسلعة وتكريس االنطباع بأن السلعة اجليدة  
  .عيكون سعرها مرتف

  
   :أخرى أهداف - 6

  : أخرى نذكر منها قد تستخدم املؤسسة السعر  لتحقيق أهداف
  وضع أسعار منخفضة ملنع املنافسني من الدخول إىل السوق  
  وضع أسعار مساوية للحفاظ على استقرار السوق  
  كما تضع املؤسسة أسعار حتافظ على دعم ووالء الوسطاء أو جتنب تدخل احلكومة  
   انتباه العمالء بالسلعة وجذخللق إثارة حول ) سعر النداء (الترويج للسلعة من خالل استعمال  

وينتج عن ذلك دورة مشجعة للسلعة  تأثر على . و التعريف باملستوى العايل للعالمة  ونوعية وجودة السلعة 
   .)1(السلع األخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
-Yves Chirouze : Le Marketing , Tome 2,Groupe Liaisons ,paris,4 Edition ,1991 p :27   (1)    
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  
      تصنيف األهداف التسعريية                 )         02(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  أهداف السعر

أهداف تتعلق   
  بالربح

أهداف  أهداف تتعلق بالمبيعات
البقاء

المحافظة على 
 وى عالي منمست

  المبيعات 

المحافظة على 
   الوضع الراهن

استقرار  
  راألسعا

الحصة السوقية
  الحالية 

العائد على 
  االستثمار

تعظيم 
  الربح

العائد 
على 

 المبيعات

زيادة عدد 
 تالوحدا
 المباعة

 زيادة    
قيمة 

المبيعات 

زيادة 
الحصة 
  السوقية

 زيادة  التدفقات 
  النقدية 

المحافظة 
على انطباع 

  علم جيد

  140:تراتيجيات التسويق    مرجع سبق ذكره ص اس: بشير عالق : المصدر 
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

   خطوات حتديد السعر :الرابعاملطلب 
  )1(:مرحلتني حتديد السعر إىل تبويب خطواتميكن 

  حتليل ودراسة العوامل البيئية :   املرحلة  األوىل - 1
 حتديد األهداف  السعرية    ، ومن مثة       يف هذه املرحلة حتاول املؤسسة  التعرف على كافة العوامل البيئي

  . املراد حتقيقها  بعدها حتديد واختيار االستراتيجية التسعريية
  

  :التحليل البيئي والعوامل املؤثرة على السعر / أوال 
 على سعر املنتوج ، منها ماهو  انعكاسااقرار التسعري يتطلب دراسة  كل الظروف ذات الصلة بالسعر  ومدى 

 ما مينح القوة  والدعم ملتخذ قرار التسعري  خارج حدودها  ومن هذه العوامل   داخل املؤسسة  وأخرى
والبعض األخر ميثل نقاط ضعف ، فاملنافسة الشديدة  متثل ديدا ملتخذ القرار  يف حني متيز السلعة  واملركز 

  السوقي  ميثل دعما لقرار التسعري 
  
  :حتديد أهداف إستراتيجية السعر / ثانيا

قوم املؤسسة بدراسة كافة العوامل  املؤثرة يف التسعري  تتوضح أمامها صورة املستقبل  وحدود بعد أن ت
طموحاا السعرية  ، و حتدد اهلدف من السعر  هل دف إىل قيادة السوق  أم تعظيم األرباح  أو احملافظة على 

  ي من التسعري الوضع الراهن  فالتحليل البيئي هو الذي يكشف هلا على اهلدف االستراتيج
  

  :اختيار إستراتيجية التسعري /  ثالثا 
يتطلب اهلدف االستراتيجي للسعر أن تضع املؤسسة  سياسة سعرية  تساهم يف الوصول إىل اهلدف ، ومتثل 

الرؤيا  املستقبلية للسلوك السعري  املطلوب يف السوق ، فاهلدف الذي تسعى إليه املؤسسة من خالل  السعر  
االستراتيجيات املرن ، السعر الثابت وغريها من  السعري  ، السعر زراتيجياا السعرية  كالتمييسوف حيدد است

  .السعرية 
  
  : مرحلة حتديد سعر املنتوج :   املرحلة الثانية  - 2

بعد  أن  تكون املؤسسة قد حددت األهداف و االستراتيجية السعرية عليها البدء باملرحلة الثانية وهي حتديد 
  وذلك من خالل  البدء بدراسة الطلب  لتنتهي إىل  السعر النهائي  مع املراجعة املستمرة لسياستها السعر

  :السعرية،  ويف ما يأيت اخلطوات املطلوبة  لتحديد سعر املنتوج 
  

                                                 
  31-30 ، ص 2002التسعير ، مدخل تسويقي ، مكتبة الراتب العلمية ، عمان ،: د علي الجياشي     (1)
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  :تقدير الطلب/  رابعا 
از هذه اخلطوة يتطلب إجنمالة مستوى معني من الطلب ،  وعليه يقود السعر الذي حتدده املؤسسة إىل است

هل سيتم بيع الكمية  املخطط هلا بالسعر  املراد البيع به  ؟ أي هل ميكن الوصول إىل : اإلجابة على السؤال 
  الطلب  املنشود؟ 

هذا يتطلب معرفة  مرونة الطلب  ودرجة حساسية السوق  ، إضافة إىل معرفة طبيعة الطلب يف ذلك السوق ، 
لسعر  ومرونته يتم  تقدير الطلب  املتوقع على أساس  أكثر من خيار ويف ضوء دراسة حساسية الطلب ل

  سعري  وفقا ألهداف  واستراتيجيات التسعري  اليت حددا املؤسسة 
  

  :حتليل العالقة بني الكلفة واملبيعات و الربح /  خامسا 
يع التكاليف على أقل  يغطي مجالسعر الذي حتاول وضع أعماهلا فأا واستمرارها يف ةمن أجل بقاء املؤسس

واليت سوف  فالسعر يتأثر بالكلفة  وهو يؤثر  يف حجم املبيعات ويف هامش  الربح احملقق للوحدة  ، تقدير 
 الكلى للمؤسسة  من بيع السلعة  ذا السعر ، وعلية  فان دراسة العالقة بني   دينعكس أثره على اإليرا

  .تسعري وحتديد السعر النهائيالعناصر الثالثة هلا  صلة وثيقة  بعملية ال
  

  :دراسة وتقيم  كلف وأسعار املنافسني /  سادسا
 يف الكثري من احلاالت  جتد املؤسسة نفسها  يف وضع أكثر  ملعرفة أسعار منافسيها  وتسعى إىل معرفة 
ا  تكاليفهم  ، وتعترب عملية التقصي على أسعار وتكلفة املنافسني دائمة البحث وخطوة مهمة  جدا كو

 أسعارها وبسرعة  د على حتديةمؤشرا للسوق  واجتاهات الشراء باألسعار اجلارية  ، ومنح املؤسسة القدر
  .حسب املنافسة اليت تواجهها  إضافة إىل إمكانية قياس ردود فعل املنافسني

  
  : اختيار  طريقة التسعري / سابعا 

ري  وحتديد اإلطار العام للسعر  وهلا القدرة على  يف هذه اخلطوة تكون املؤسسة قد وصلت إىل  عملية التسع
اختيار الطريقة اليت تسعر ا منتوجها،  وقد ترى أن  قاعدة التكلفة هي املناسبة  للتسعري  وذلك يف ضوء 

 ورمبا يكون  مدخل التسعري على أساس الطلب  وحساسيته للسعر  ومدى رد فعل  أجزاء ،احلالة التنافسية 
 جتد  املؤسسة أن طريقة التسعري على أساس املنافسة  هي األكثر صوابا  عندما تكون املنافسة  ، وأحياناقالسو

  .السعرية شديدة  ، وجيب أن تأخذ املؤسسة العميل يف التسعري بعني االعتبار 
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  : حتديد السعر  وتعديل إستراتيجية التسعري / ثامنا     
موضع أكثر وضوحا  فيما يتعلق بالسعر املناسب للمنتوج ، وهنا يف ختام عملية التسعري  تكون املؤسسة  يف 

البد من اإلشارة  إىل أن تعديل االستراتيجية السعرية  ال يعين إلغاء توجهات املؤسسة  كليا بل   قد ترى 
املؤسسة  بعد مسرية التحليل  أن بعض اجلوانب  الستراتيجيتها السعرية تتطلب التعديل  كي تصل إىل 

 املنشودة ،فقد تعدل يف سياسة اخلصومات  واملسموحات وبعض الشروط  الدفع املسبق  أو تعديل   األهداف
  .سعر خط املنتوج  وفقا لتباين األسعار  عندما تكون االستراتيجية املتبعة هي  التسعري املرن  والتمييز السعري 

يود  وميكن ذكر  عدد من معوقات أو املشكالت تواجه عملية  اختاذ  قرار و تصميم سياسات التسعري  الكثري من الق
  : اليت تواجه عملية  حتديد  السعر  األمثل للسلعة  

 لقراءة الكتابات والبحوث اخلاصة بتحليل تخذي القرارات  اخلاصة بالتسعري عدم توافر الوقت الكايف  مل 
  املعلومات  وكل ما ينشر من بيانات عن األسعار 

  من الناحية العملية  عن تلك األهداف اليت  تسعى البحوث  لبلوغها اختالف  أهداف  التسعري  
 تعدد أنواع السلع  اليت تنتجها أو تبيعها بعض املؤسسات   
 صعوبة إجياد طريقة  لقياس تأثري  وجود السلع البديلة  على قرار التسعري  
 الصعوبات يف تقدير ردود أفعال  املنافسني و العمالء  لقرارات التسعري   
 القرار اخلربة و على السلعة واالكتفاء الطلب على الكايف لتقدير واملادية والوقتعدم توفر اإلمكانيات املالية  

 الشخصي يف حتديد السعر
  

 ميثل مراحل ختطيط السعر ) 3(والشكل 
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  
  

  مراحل ختطيط السعر)   03(الشكل 
  

                          
                                                                       

  
            

  
                                                                        

  
  

             
  
  

  
  

  167: استراتيجية التسويق ، مرجع سبق ذكره ص : محمد إبراهيم عبيدات :  المصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حتديد  العوامل املؤثرة على السعر

 تقدير الطلب  وحساسية السعر

 واملبيعات والربححتليل العالقة بني التكلفة 

 دراسة  وتقيم كلف  وأسعار املنافسني

 إختيار طريقة للتسعري

مرحلة تحديد سعر 
 السلعة

مرحلة العمل البيئي 
 و اإلداري

 تعديل إستراتيجية التسعري وحتديد مستوى  السعر
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

   العناصر املؤثرة يف السعر :الثايناملبحث 
 هناك الكثري من العوامل اليت تأثر على  حتديد السعر  وتقسم بشكل عام إىل  عناصر داخلية وأخرى خارجية       

  :ميكن إجيازها يف مايلي 
  اخلارجية  العناصر :األولاملطلب 

ى املؤسسة  أن تتكيف  معها بالشكل الذي  ومتثل عوامل البيئة  احمليطة باملؤسسة  ، وخارج نطاق سيطرا  لذلك عل
  : يساهم يف إجناح  استراتيجيتها السعرية  ومن أهم هذه العوامل 

  :الطلب مرونة - 1
   الرتفاع أو اخنفاض سعرمها، اخلدمة نتيجة أو الطلب للسلعة مستوى احلاصل على ومتثل مقدار التغري 

ة  واضحة ملفهوم املرونة  السعرية  فعرفها بأا النسبة املئوية   ويعترب االقتصادي ألفرد مارشال  أول من وضع  صيغ
  للتغري يف الكمية  إىل النسبة املئوية للتغري يف السعر 

          التغري النسيب يف الكمية             
  ـــــــــــــ= مرونة الطلب 

       التغري النسيب يف السعر               
 دالة الطلب تنحدر من اليسار إىل اليمني  دالة على أن هناك  عالقة من نوع معني  بني  من املعروف أن  منحنيات

السعر والسلعة  والكمية املطلوبة منها ، أو مبعىن آخر ميكن القول بان الكمية املشتراة من السلعة  تتأثر  بالسعر السائد 
لكمية  بتغريات السعر  لوجدنا أن  هذه العالقة ختتلف  وإذا مت التدقيق يف  نوعية هذه العالقة  ودرجة تأثر ا،للسلعة 

  .من سلعة ألخرى
 على السلعة غري يكون الطلب فقد مرونة الطلب، باستخدام مبدأ االختالفات املتباينةويفرق االقتصاديون بني هذه 

  .السياحة هو احلال لأللبسة أو خدمة مرن كمامرن مثل سلعة ملح الطعام أو يكون طلب 
  :اب مرونة الطلب فوائد حس

 املؤسسة  درجة مرونة الطلب على السلعة  اليت يقومون بإنتاجها أو تسويقها ، فتوافر ء من األمهية أن يعرف مد را
الطلب  غري املرن على منتجات املؤسسة  ميكن املسؤولني من رفع األسعار دون التعرض ألي اخنفاض يف املبيعات  

  بدرجة تأثر على العائد اإلمجايل 
  .فالسياسة السعرية للمؤسسة يف هذه احلالة  هي رفع األسعار

 فان أي رفع يف السعر قد يعىن اخلسائر  الحتمال اخنفاض العائد ،أما إذا كان الطلب على السلعة يتصف باملرونة 
لتايل زيادة اإلمجايل وعليه فالسياسة السعرية للمؤسسة يف هذه احلالة خفض األسعار  لتتمكن من زيادة مبيعاا وبا

  .)1(العائد اإلمجايل 

                                                 
  180/181:،ص2000التسويق مدخل إستراتيجي ، دار الشروق للنشر والتوزيع  ، عمان ، الطبعة األولى  ،:   د أحمد شاآر العسكري  (1 )
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

 نتيجة التغري يف استجابة املطلوبة على مقدار جيب التعرف كافية لذا املطلوبة غري ةإن دراسة العالقة بني السعر والكمي
  .السعر 

  )1(: ويف هذا اجملال ميكن متييز عدة  أنواع من مرونة الطلب 
  قق تغري يف الكمية املطلوبةأي ارتفاع يف السعر ال حي: الطلب غري مرن مطلقا  
 يستجيب لتغري أن الطلب ال أي الكمية املطلوبة أي تغري يف السعر ال يتبعه أي تغري يف :املرونة الطلب العدمي 

  . السعر
   تغري طفيف يف السعر يتبعه تغري كبري يف الكمية املطلوبة الطلب أي يف ظل هذا النوع من :املرنالطلب  
  . الكبري يف السعر عن التغري ويعكس مقدار قليل من الكمية املطلوبة الناجتة :املرونةالطلب القليل  

  والشكل التايل يوضح أنواع املرونات

  
  

  أنواع المرونات)     04(الشكل 
  

 p                 السعر                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
             

  طلب قليل المرونة

طلب مرن 

  طلب غير  مرن

  طلب عديم المرونة

 Qالكمية      

                                                 
  204: ،ص  مرجع سبق ذآره:    د ناجي المعال ، رائف توفيق  (1 )
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  :املنافسة- 2
 متثل املنافسة احلالية واملرتقبة عامل مهم بالنسبة للمؤسسة يف حتديد أسعار املنتجات ، حيث أن حتديدها ال يتم      

  . بشكل مستقل عن  أسعار السلع  املماثلة و البديلة يف السوق
لداخلة للسوق ، مما جيعل املؤسسة غري قادرة على  ويزداد خطر املنافسة  كلما ازداد عدد املنتجات املماثلة والبديلة ا

جتاهل املنافسة  عند وضع استراتيجية السعر  وإمنا جيب متابعة أنشطتها وسياستها السعرية  لكي تتمكن من  الصمود 
 املستهدفة  ، لذلك جيب على املؤسسة  أن تقوم بتحليل املنافسني  وهي خطوة ةيف السوق  وحتقيق احلصة السوقي

   )1(: وم ا املؤسسة من خالل دراسة وحتليل تكاليف السلع  اليت يقدمها املنافسون  ويتضمن هذا التحليل مايلي تق
   من قبل املنافسني اخلام املستخدمةحتليل تكلفة املواد  
 حتليل تكلفة املواد املصنعة  النهائية من قبل املنافسني   
بة  بالنظر الستراتيجيات التسعري للماركات املنافسة وذلك من حتليل مدى جناح استراتيجيتهم  السعرية بالنس 

 خالل  مجع بيانات منشورة أو ميدانية يتم حتليلها بطريقة موضوعية 
حتليل ردود أفعاهلم السابقة  جتاه منافسيهم  الرئيسني  يف سوق السلعة  مع وضع تقديرات  ممكنة لردود أفعاهلم   

 .املقبلة 
  املعلومات كدليل تستخدم هذه واجلودة فإا األسعار اخلاصة مبستوى ى املعلوماتعلوعند حصول املؤسسة  

 . لوضع سعر مناسب قريب من أسعار املنافسني  
  
  : والقوانني احلكومية ت القرارا - 3

حتدد إن اخنراط احلكومة  يف صنع القرارات  املتعلقة بالعمل يؤثر يف التسعري  بصورة مباشرة  وغري مباشرة  ، لذا 
 النهائي  كسعر اخلدمات والسلع األساسية  كاحلكومة يف  بعض احلاالت  السعر الذي سيدفعه املستخدم أو املستهل

 احلكومة  يف حاالت أخرى  بطريقة غري مباشرة  ، فالسياسات الضريبية والتعريفات اجلمركية  تؤثر تأثري،و يكون 
  .المتيازات يف عملية التسعري ، كما يؤثر دفع اإلعانات  وا

  .  وميكن أن تؤثر  احلكومة يف التسعري  عن طريق حتديد الكمية اليت ستنتج  كمثال السلع الزراعية  
  )2(.ومن املمكن أن   تضع احلكومة  معايري لكيفية التسعري   كقانون مكافحة االحتكار 

  
  
  

                                                 
   171: إستراتيجية  التسويق ، مرجع سبق ذآره ، ص :   محمد عبيدات  (1)

  459:مرجع سبق ذآره  ، ص :   فيليب آوتلر   (2)
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بيت ألسعار  ومن بني الوسائل اليت تلجأ و من جهة أخرى  تتأثر استراتيجية حتدد السعر  باملخططات احلكومية لتث
   )1 (:إليها احلكومات 

تثبيت األسعار العاملية  للسلع من خالل ممارسة سلطة  سوقية  بواسطة منتج احتكاري أو  كارتل إنتاجي أو   
  اتفاقيات دولية 

 تثبيت إيرادات املنتجني من خالل  استخدام أدوات إدارة املخاطر  
ة للمنتج  واملستهلك من خالل فرض  ضرائب أو رسوم مجركية  وإجناز خمزونان حملية تثبيت األسعار احمللي 

 .وصناديق لتثبيت األسعار
  
  : املستهلك - 4

  من توفر منتجات  ذات جودة عالية ومع متلعب القدرة الشرائية  دورا مهما يف توجيه  السياسات السعرية ، فالربغ
املستهلك  سوف لن يتخذ قرار الشراء  ما مل تكن له القدرة الشرائية، فاألسعار وجود احلاجة والرغبة لشرائها  إال أن 

  )2( تدفع املستهلك  إىل  منتجات أسعارها منخفضة ةاملرتفع
 ويتوقف جناح االستراتيجية التسعريية  وتأثرها من جانب املستهلكني   على مدى إدراك  املستهلك لتلك السياسة ، 

فيض سعر سلعة ما  على أنه  تصرف يف خمزون كبري ال يقبل عليه املستهلكون ،وقد يفسر فقد يرى املستهلك أن  خت
املستهلك ارتفاع السعر  كشيء مرتبط بارتفاع اجلودة  لذلك جيب أن حيدد السعر على قيمة السلعة  بالنسبة 

  . للمستهلك  واليت تعىن ما يتوقعه من منفعة تعود عليه 
  :  العوامل  االقتصادية - 5

 تؤثر الدورة االقتصادية  اليت مير ا السوق على قرارات التسعري ، فإذا كانت  السوق متر مبرحلة انتعاش  اقتصادي  
فان الطلب سوف يكون كبري  على املنتجات  مما جيعل املؤسسة قادرة على  استخدام سياسة سعرية منسجمة  مع  

إذا كانت السوق متر حبالة انكماش وركود اقتصادي فان الطلب يكون هذه احلالة  ومتيل إىل االرتفاع باألسعار ، أما 
  .ضعيف  مما جيعل املؤسسة متيل إىل أسعار منخفضة 

 كان هناك حتول يف استراتيجيات التسعريية تويف حالة الركود االقتصادي كما حدث يف السبعينيات وحىت الثمانينا
  )3(كلفة إىل التوجه بالربحللمؤسسات واليت متثلت يف التحول من التوجه بالت

  
  

                                                 
، 1999 أسعار السلع األساسية ، مجلة التمويل والتنمية ،  صندوق النقد الدولي ، طباعة مؤسسة األهرام ، مصر ، سبتمبر :       بول آاشين  وآخرون  (1)

  36:   ، ص 03:، العدد 36:المجلد
  

  119:مرجع سبق ذآره ، ص : د جاسم الصميدعي ،  ردينة عثمان يوسف    (2)
  
  172:مرجع سبق ذآره ، ص: د بشير عالق ، قحطان العبدلي    (3) 
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  :الداخليةالعوامل :الثايناملطلب 
  : هذه العوامل ما يلي فيها ومن والتحكم عليها ومراقبتها تستطيع السيطرة املؤسسة واليتومتثل العوامل الداخلية 

  
  :  أهداف املؤسسة - 1

ر على  اختاذ القرارات التسعريية  وقد سبق إن أهداف املؤسسة اليت تسعى إىل حتقيقها  تعترب من أهم العوامل اليت تؤث
  .ذكر هذه األهداف يف املبحث األول 

  
   :التكاليف - 2

ن مجيع املؤسسات  دف  لتغطية كل  يعتمد عليه عند حتديد األسعار،ألتعترب التكاليف األساس الذي
عار مع حتقيق مردودا طيبا جلهودهم تكاليف اإلنتاج و التوزيع و بيع املنتج و غريها من األنشطة من خالل حتديد األس

  . و جمازفتهم
فنجد أن  الكثري من املؤسسات اليوم  تعمل كي تكون  املنتجات ذات  تكلفة منخفضة  يف جمال نشاطها  فإذا 

وتنقسم .  كانت التكاليف منخفضة تؤدي إيل مبيعات أعلى  على أن تأخذ بعني االعتبار عدم  التضحية باجلودة 
  :)1 (التكاليف إىل

   التكاليف املباشرة و التكاليف غري املباشرة- أ
و هي متعلقة مباشرة حبجم اإلنتاج، مثل املواد األولية، العموالت املمنوحة على حجم :  تكاليف مباشرة-1-أ

  .املبيعات
ني ، و هي تلك التكاليف اليت ال تتعلق حبجم اإلنتاج مثل تكاليف العمارات، التأم:  تكاليف غري مباشرة-2-أ

  .تكاليف اخلدمات العامة للمؤسسة
  
  التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية - ب
و هي التكاليف املستقلة عن حجم البيع، مبعىن أا تبقى ثابتة و قد تكون مباشرة كإهتالك  :  تكاليف ثابتة-1-ب

  .اآلالت  املستعملة يف التصنيع و األجور  واألعباء الشخصية  أو غري مباشرة 
 وهذه التكاليف تكون متساوية  لكل وحدة .و هي التكاليف اليت تتغري وفقا حلجم اإلنتاج:  تكاليف متغرية-2-ب

 .يتم إنتاجها 
  
  

                                                 
(1)  Jaques Lendrevie et Denis Lindon, MERCATOR, 6 éme édition, DALLOZ, Paris,2000,P :279  
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  التكلفة املتوسطة والتكلفة اهلامشية-ج
  . اإلنتاج  على عدد الوحدات املنتجةهي عبارة عن جمموع التكاليف الداخلة يف : ة تكاليف متوسطة للوحد- 1-ج
  و هو عبارة دائما عن التكاليف املتغرية املباشرة للوحدة: تكاليف اهلامشية حلجم مبيعات حمدد - 2-ج
 تلعب التكاليف دورا أساسيا يف  عملية التسعري  فهي األساس أو األرضية اليت تنطلق منها عملية التسعري  وتستطيع و

  ربح معقول املؤسسات أن تسعر منتجاا  على أساس تغطية التكاليف  مع هامش 
  . األقل تكاليف اإلنتاج الكلية يغطي علىوعلى هذا األساس ترغب املؤسسة يف وضع السعر الذي 

  
  :اعتبارات و إمكانيات  املؤسسة  - 3

 جيب على اإلدارة أن تقرر من هو املسؤول  ألجل وضع األسعار  فنجد بعض املؤسسات  تستخدم طرق خمتلفة 
قوم اإلدارة العليا بوضع األسعار  ، بينما  يف املؤسسات الكربى  تتم عملية يف ذلك ، فاملؤسسات الصغرية  ت

التسعري  بواسطة أقسام متخصصة  من اإلنتاج واملبيعات  والتسويق واملالية واإلدارة  وتضع هذه  األقسام  
  )1(األسعار وفق  األهداف التسويقية  املطلوب حتقيقها 

  : االعتبار عند حتديد السعر ومنها وقدراا الذاتية يف ؤسسةبإمكانيات امل نأخذ الطبيعي أن ومن 
  القدرات  و املوارد املالية وما يتوفر لدى املؤسسة  من سيولة متكنها  من إستخدام السعر  كسالح تروجيي  
 املوارد البشرية  ومدى املهارات والكفاءات  واملعرفة  بأسس وقواعد التسعري  والتفاوض مع العمالء  بشأن 

 األسعار 
 إمكانية املؤسسة السيطرة على  التكلفة  وحتديد األسعار التنافسية  
 مدى  استعداد املؤسسة للمخاطر وحماربة األسعار بني املنافسني  
   وقدرات املنافسنيمعلومات واحتياجات العمالء يتوفر هلا من املؤسسة وما املعلوماتية لدىالقدرات  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  213: مرجع سبق ذآره ،ص: أمين عبد العزيز حسن    (1)
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

   :التسويقياملزيج  - 4
يستخدم كسالح تكتيكي  من أجل  دعم و  إجناح االستراتيجيات التسويقية  لذلك ال بد من التكامل  ما       

  )1(:بني القرارات السعرية و االستراتيجيات التسويقية   وسنبينها  كما يلي 
  
  : أثر استراتيجية السلعة على السعر -/ أ

يعين أن عملية  التسعري ستكون بسيطة بدون تعقيدات  ،أما من وجهة نظر  املنتج فإن وجود سلعة واحدة  فقط 
املؤسسات اليت تنتج أكثر من سلعة  فإا تكون بال شك  معينة برسم وختطيط  سياسات سعرية  لذلك املزيج 

  .السلعي  وبالتايل فإن  مهمتها ليست بالسهلة  أو امليسرة 
فة السلع  أو املاركات  اخلط السلعي الواحد  بالتكلفة  كما يالحظ أنه ليس من الضروري  أن ترتبط أسعار  كا

الفعلية  هلا لذا ال بد من  فهم وحتليل عالقات  السلع يف اخلط الواحد  من أجل وضع السياسة السعرية املناسبة  
خاصة إذا كانت استراتيجية التسعري  ماركة أو اكثر  مبنية ومعتمدة  أكثر  على تسعري املزيج السلعي  كله 

  .وليس كل ماركة وحدها 
يضاف إىل ذلك أن جودة وخصائص السلعة تؤثر على  استراتيجية التسعري  املطلوب تطبيقها  ، مثال يفضل  
وضع سعر عال  نسبيا للسلع ذات اجلودة العالية  من أجل بناء السمعة  أو مكانة جيدة لدى املستهلكني إىل 

  .جانب إشباع  هدف اإلدارة
  
  : التوزيع على السعر جيةإستراتيثر  أ-/ب

  تؤثر كل من ترتيبات ومنافذ التوزيع  وكثافة التوزيع املتبعة  على استراتيجية السعر ،
فاستخدام وسيط أو عدة وسطاء  لتوزيع السلعة سيؤدي إىل مشاركتهم يف وضع استراتيجية التسعري املناسبة للسلعة  

  .أو املزيج السلعي 
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
  168: استراتيجية  التسويق ،مرجع سبق ذآره ، ص :  د عبيدات  محمد  (1)
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  ائص و دورة حياة املنتجخص:  املطلب الثالث 
 املوضع -  ياهلدف االستراتيج( العوامل الشاملة)  05(جيب أن يفهم قرار التسعري دورة حياة املنتج ، يؤكد الشكل 

  اليت  تؤثر  يف قرار التسعري)  دورة حياة املنتج -التنافسي  
  : السعروهناك  ثالث جماالت تتعلق باملنتج  ال بد من أخذها باالعتبار عند حتديد

  
   التسعري إطار شاملة إستراتيجي               )    05(الشكل 

  
  
  
  
  
  

                          
                          
                          
            

   426:كلية تبحث في التسويق ، مرجع  سابق ،ص : دون إياكوبوتشي :                    المصدر 
  
 : املركز الذهين للمنتج- 1

 العالمة أو املاركة يف ذهن املستهلك ، فالعالمات اليت هلا مكانة لدى املستهلكني مقارنة وتعرب عن مدى متركز    
بالبدائل األخرى تستطيع املؤسسة أن  تضع سعرا عاليا دون أن ختشى  أن يبتعد املستهلك عن شرائها ، فمثل 

دفع  سعرا أعلى  يف سبيل هذه املنتجات تكون  دائما مستهدفة  بواسطة املستهلكني  الذين هم قادرون على 
   .احلصول على منافع هذه املنتجات

وهناك بعض املنتجات اليت  يتم حتديد مركزها أو وضعها لدى املستهلك و  تسعريها  بشكل يهدف إىل  
  .االستفادة من  الفرص املختلفة يف السوق 

ا كبريا من املبيعات،  فهناك  حتقق حجممنخفض دائما سعر املنتجات ذات ذلك أن كل يفهم من ينبغي أنو ال 
  )1( صورة ذهنية للمستهلك بأنه ليس ذو جودة عاليةمنخفض تعطي بشكل منتجات تسعر

  

   المرحلة في دورة 

      حياة المنتج 

   الهدف

االستراتيجي 

استراتيجية   

  التسعير 

موضع 

  تنافسي 

                                                 
  329:مرجع سبق ذآره ، ص :   محمد فريد الصحن وآخرون  (1)
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

   : دورة حياة املنتج  - 2
 ، ت عديدة  خالل دورة حياة املنتججيب على  املؤسسات أن  تعيد صياغة استراتيجياا التسعريية مرا      

  .نافسون يبدؤون جوم جديد وعلى املؤسسة العمل على إطالة عمر املنتج فالظروف االقتصادية تتغري  وامل
وسنتطرق إىل هذه النقطة بالتفصيل يف الفصل الثاين و توضيح اإلستراتيجيات التسعريية اليت تتبعها املؤسسة يف 

  .  كل مرحلة من مراحل دورة حياة املنتج  
سة األسعار مثل الظروف االقتصادية، احلركات كما جند أن هناك عوامل خارجية أخرى تؤثر على سيا

   االقتصادية النشطة، أسعار الفائدة، قرارات الدولة، القوانني السائدة ، التحوالت ألسعار املنتجات البديلة
  .  يوضح العوامل املؤثرة يف قرار  التسعري )06(والشكل 
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  
  سعريالعوامل املؤثرة يف قرار الت: 06الشكل 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  433ص .مرجع سابق . عبد السالم أبو قحف،، سياسات التسويق: المصدر
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  طرق حتديد السعر : املبحث الثالث 
 حتديد أسعار منتجاا ، والطرق    الرئيسية يف حتديد واملداخل يف من الطرق املؤسسات العديدتستعمل     

  : جي تتمثل يفأسعار السلع  يف املشروع اإلنتا
 التسعري على أساس التكلفة   
  التسعري على أساس الطلب  
  التسعري  وفق ظروف املنافسة  يف السوق  
 ) القيمة( التسعري املوجه بالعميل 

  
  التسعري على أساس التكلفة:  املطلب األول 

  طريقة نسبة اإلضافة - 1
داما ويطلق عليها مدخل التكلفة  زائد  وتقوم هذه تعترب هذه الطريقة من أبسط  أساليب التسعري  وأكثرها استخ

  . على  أساس إضافة  نسبة من الربح  على تكلفة السلعة  للوصول إىل حتديد سعر البيع ةالطريق
   

   
  

  . عائد على االستثماركنسبة حتقق التكاليف أو مئوية من ربح بنسبةوقد حتدد نسبة اإلضافة   كهامش 
ألساليب املناسبة  لكثري من املؤسسات الصناعية واخلدمية  ، ومتاجر اجلملة والتجزئة  وتعترب هذه الطريقة  من ا

  .ألا  تقوم بتغطية تكاليفها و تضمن  البقاء يف السوق 
   طريقة متوسط التكلفة - 2

يع و تعترب هذه التقنية األكثر بساطة و املطبقة  لعدد كبري من املؤسسات، حبيث يتم أخذ يف عني االعتبار مج
    .التكاليف مهما يكن نوعها و قسمتها على عدد الوحدات املنتجة للحصول على سعر املنتوج

  الربح احملدد+                              جمموع التكاليف                
  =                                                                 سعر البيع 

  د الوحدات املباعة   عد                    
        

  
  
  

  نسبة اإلضافة + التكاليف الكلية = السعر 
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  و هذه الطريقة جيدة للمؤسسات اليت تقوم بإنتاج سلعة واحد فقط يف حني أن تطبيق هذه الطريقة بالنسبة 
للمؤسسات اليت تنتج منتجات متعددة ال يكون فعاال و يؤثر على حجم األرباح و ذلك نتيجة لعدم التوزيع األمثل 

  صة فيما يتعلق بالتكاليف الثابتة للتكاليف بالنسبة لكل مفتوح خا
و بالتايل فإذا أرادت املؤسسة تطبيق مثل هذه الطريقة فيجب عليها أن تقسم األعباء الثابتة على املنتجات اليت تنتجها 

  )1 (.حسب نسب معينة و بالتايل تسعري كل منتوج بطريقة معقولة
  

  )2(:ت وتتعرض  طريقة حتديد السعر عن طريق التكلفة إىل انتقادا
  أن هذه الطريقة ال تأخذ جانب الطلب يف احلسبان أي أن حتديد السعر يأخذ العوامل الداخلية للمؤسسة  
  املنافسة اليت تتعرض إليها املؤسسة  ومل درجةهذه الطريقة مل أمهية أسعار املنافسة  
  قرارات التسعريية أن مفهوم التكلفة اليت تقوم  هذه الطريقة على أساسه  غري مناسب الختاذ ال 
   التكلفة يف ختصيصأا تغايل  
  للتكلفة ليس له أساس من الصحة الربح كإضافةمفهوم  
 تفترض أن  كل املنتجات  جيب أن تستغرق  النفقات الثابتة  بنفس النسبة  
  يف فترة التضخم غري صاحلة للتطبيقأا  
 ملبيعات هذه الطريقة  تؤدي إىل صراع قائم بني إدارة اإلنتاج  وا 

  
وعلى الرغم  من وجود هذه االنتقادات  إال أن كثري من املؤسسات  مازالت تستعمل هذه الطريقة  وتعتربها     

  :مناسبة يف حتديد أسعارها خاصة يف احلاالت التالية 
  إذا متكنت املؤسسة من معرفة الطلب  
 عار لديه حساسية جتاه تغري األسمستقر وليسإذا كان مستوى االستهالك  
 املبيعات الصافية  االستثمار أو معدل العائد على اليت تستخدمتعترب هذه الطريقة مناسبة بالنسبة للمؤسسات  

  كهدف سعري 
  بالنسبة للمستهلكني واملتنافسني الطريقة عادلة جتد هذه الربح غالبا ما تعظيم دف إىلاملؤسسات اليت ال  

  
  : حتديد السعر عن طريق التكلفة احلدية - 3

 واألرباح والذي والتكلفة بني الطلب العالقة بواسطتها توضيح ميكن األساليب اليت يعد التحليل احلدي أحد 
  يكمن عن طريقه حتديد السعر 
                                                 

Med Seghir DJILTI, MARKETING, BERTI ; Alger, 1998, P :153       (1)-  
 

  272:التسويق وتحديات التجارة اإللكترونية ، مرجع سبق ذآره ، ص :  توفيق محمد عبد المحسن  (2)
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

 بيع وحدة املؤسسة حتاول ويف هذا املدخل فإن اإلنتاج واملبيعات اإلضافية من احلدية الوحدةويقصد بالوحدة 
   .الوحدة تتحملها إلنتاج هذه اإلضافية اليتتكلفة  مقابل الالسلعة يفإضافية من 

 ويف ظل هذا املدخل من التسعري  فإن املؤسسة ال تغطي  كافة التكاليف  وإمنا التكاليف اليت تدخل  يف إنتاج 
  السلعة فقط وهي التكاليف املتغرية 

  أو مواجهة املنافسة  لفترة قووتستخدم هذه الطريقة  يف أوقات معينة  حيث تسعى املؤسسة  إىل البقاء يف الس
 معينة  على أمل أن تتحسن  الظروف مستقبال  وتستطيع حتديد السعر  الذي يغطي كل أنواع  التكاليف ، ةزمني

 التكلفة احلدية  تؤدي إىل حتقيق الفصل بني هدف حتقيق  اإليرادات  وحتسني سفطريقة حتديد السعر على أسا
  .املوارد 

  : الشرط وعندما يتحقق
  التكلفة احلدية   = السعر  
   أمثليا  كما هو موضح يف الشكل االنتاجيكون 

  
   حتديد السعر عن طريق التكلفة احلدية )  07(الشكل               

                     هـ                                                                                
 Pالسعر                                                                                                 
        ل    

  ب................     ن          
                      

  
  

  أ...............م                  .                                                                  
  

  
  

      ح        ك                                      ط         Q         الكمية 
  

  :حيث 
  منحى الطلب : ط 
  اإليراد احلدي : ح 
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دور السعر في اإلستراتيجية  التسويقية للمؤسسة             : ل                                                     الفصل األو

  منحىن متوسط التكلفة الكلية : ل 
  منحىن التكاليف احلدية : هـ 

  :ولتحليل كيفية استخدام السعر جند
   اإلنتاجدي  فيجب ختفيض حجم إذا كانت التكلفة احلدية أكرب من اإليراد احل 
  اإلنتاج زيادة احلدي جيب من اإليراد احلدية أقل التكلفة إذا كانت 
   يكون يف املستوى األمثلاإلنتاجإذا  كانت التكلفة احلدية تساوي اإليراد احلدي  فحجم  

عند مستوى إنتاج   ) م (جند أن التكلفة احلدية  تساوي اإليراد احلدي  يف النقط)  07( بالرجوع إىل الشكل رقم 
والذي نعرف من )  ط(ولتحديد السعر املناسب  عند حجم اإلنتاج األمثل  علينا االسترشاد مبنحىن الطلب )  ك(

 به مجيع الكمية املنتجة  لتحقق أضخم ربح توهو السعر الذي لو بيع) ب(خالله السعر املناسب واملتمثل عند النقطة 
  ممكن 

  
  :ى أساس حتليل نقطة التعادل   أسلوب التسعري عل- 4

يعتمد أسلوب حتليل التعادل  على حساب كل التكاليف  الكلية واإليرادات الكلية  ملعرفة  احلجم  الذي ميكن  
املؤسسة من أن تغطي   عنده تكاليفها  ، أي احلجم الذي تتعادل فيه اإليرادات  مع التكاليف الكلية  عنده ال حتقق 

 تتحمل خسائر  ، وقد يستخدم هذا التحليل أيضا  لتحديد األسعار املناسبة  اليت تعطي أقصى  املؤسسة أي أرباح  أو
  .أرباح ممكنة 

  )1(:األيت جماالت التسويق التعادل يفومن أهم استخدامات حتليل نقطة 
   وأهداف الرحبية  ورضا املستهلك قتقرير مستويات املخرجات  من املنتجات على ضوء  دراسات األسوا 
 املسامهة يف تقرير سياسات التسعري أخذا يف احلسبان املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية  
 حتديد جماالت واجتاهات جهود الترويج  
 حتديد قنوات التوزيع  
 تستخدم أيضا كوسيلة  مساعدة يف اختاذ القرارات التسويقية املتعلقة باالستثمارات املختلفة  

 بوظائف التكاليف ة جيب توافر االفتراضات التالية واملتعلقالتعادل فإنهيالت نقطة  ومن أجل االستفادة من حتل
   )2( :واإليرادات

   يتم فيها الدراسة الفترة اليت خالل املبيعات وذلكثبات سعر البيع بغض النظر عن حجم  
  فترة الدراسةالسلعي خالل ثبات املزيج املنتجات أوإنتاج نوع واحد من  

                                                 
  ،2002القرارات واإلستراتيجيات التسويقية ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،الكتاب السابع  ،:  د أحمد عرفة ،سمية شلبي  (1)

   113-112:  ص 
   113-112: رارات واإلستراتيجيات التسويقية  ،المرجع نفسه ، ص الق:    د أحمد عرفة ،سمية شلبي  (2)
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   الطلب على السلعة سيكون مستقر بيعها وهلذا املنتجة سيتمع الوحدات افتراض أن مجي 
  املدى البعيد والثابتة للوحدة املنتجة يفثبات التكاليف املتغرية  
  الثبات التقرييب لكفاءة اآلالت 

 إال أن  وبالرغم من  أن هذا األسلوب  يأخذ يف  اعتباره  حجم املبيعات  أكثر من  مدخل التكلفة زائد هامش ربح 
  :تتمثل يف عيوبه األساسية 

 .   خالل فترة التحليل  ومن مث فهو يفترض اخلطية يف التحليل ثبات  عناصر التكاليف 
وبالرغم من تلك العيوب  إال أن نقطة  التعادل تساعد  جزئيا على  حتديد السعر  ، حيث يوضح األثر املقارن   

 طة التعادل بني  بدائل السعر والتكلفة  والكمية  على نق
  :وميكن حساب نقطة التعادل 

                              التكاليف الثابتة 
 = حجم التعادل 

   التكلفة املتغرية للوحدة -                       سعر بيع الوحدة  
  أكثر من ومبا أن السعر متغري أساسي  يف املعادلة  فيمكن عن طريق الوصول إىل أسعار  خمتلفة  احلصول على

 تعطي مؤشرا كايف لإلدارة  مبعرفة الطلب يف السوق عن األسعار اليت  جيب العمل ا  يف نقطة تعادل  وبالتايل
  .ظل الظروف املختلفة  يف السوق 

 الثابتة و املتغرية ، و بني التكاليفو استعمال هذه الطريقة يظهر أن املؤسسة تستعمل حماسبة حتليلية فعالة و تفرق 
  .صه فقطمنتج التكاليف اليت ختتايل حتميل كل بال

  :حتديد نقطة التعادل مع ربح مستهدف 
 نقطة التعادل  اليت تغطي فيها كافة التكاليف ولكن مضافا إليها ربح مستهدف  فإنه للوصول إىلقد ترغب املؤسسة 

  :   يف هذه احلالة  نقطة التعادل تكون 
  

   الربح املستهدف+الثابتة                        التكاليف                                    
  =                                       نقطة التعادل 

  التكاليف املتغرية للوحدة                      –                                                          سعر البيع 
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   )                                                                             08(الشكل 
   

                                                                                                   إيرادات وتكاليف
       اإليرادات

         التكاليف الكلية
  
  
  

....       ......................P  
  التكاليف الثابتة

  
  

        Q                                الوحدات
   

  
  التسعري على أساس الطلب : املطلب الثاين 

بينما تضع  التكاليف احلدود الدنيا  للسعر  ميكن أن تقدم به السلعة  إىل السوق  فإن  مستوى الطلب  يضع 
  . املستهلك دفعه احلدود القصوى ملا يستطيع

  :  على اجتاه الطلب على السلعة حيث الطريقة بناء هلذه السعر طبقاحيدد 

  نقطة التعادل

      نقطة التعادل بيانيا

  حيدد السعر مرتفع عندما يكون  الطلب مرتفع على السلعة  
  السلعة ضعيف  الطلب علىحيدد سعر منخفض عندما يكون  
 العميل واليتقيمة اليت يشعر ا  أن حيدد بناء على الالسلعة جيب سعر االقتصاديون أنويعتقد بعض اخلرباء  

 . السلعة الطلب علىيترمجها حجم 
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وطبقا هلذه الطريقة  ميكن وضع اكثر من سعر للسلعة  أي بسعرين أو اكثر وذلك باختالف  املستهلك ، املكان  
 ، الوقت

  
  : وتعترب  سياسة التمييز يف األسعار  شكال من أشكال التسعري على أساس السوق و تتمثل يف 

التفرقة  يف السعر على أساس املستهلك  وهنا جند مستهلكون خمتلفون  ينفقون كميات خمتلفة بالنسبة لنفس  
  السلعة 

 التفرقة يف السعر على أساس  السلعة  وهنا جند أن السلعة يتم تسعريها بأسعار خمتلفة  
 .التميز على أساس الوقت  وهنا جند أن تسعري السلعة خمتلف من موسم آلخر  

  )1(: ولكي تتحقق سياسة التميز  جيب توفر  جمموعة من الظروف  
   الطلب من قطاع آلخرقطاعات وخيتلف للتقسيم إىل السوق قابل إذا كان 
 مرتفع يف السلعة بسعر إعادة بيع منخفض على يشتري بسعر للقطاع الذي فرصة بالنسبة هناك ال يكونأن  

  قطاع آخر
   القطاعات اليت تبيع فيها املؤسسة بسعر مرتفع منخفض يف سلعة بسعرال للمنافسني لبيععدم وجود فرصة  
أن تكلفة  جتزئة السوق  والسياسات السعرية  املطبقة ال تزيد  عن العائد الذي ستحققه املؤسسة من  متيز  

 األسعار
 .أن ال يؤدي ذلك إىل غضب العمالء  وإبعادهم عن التعامل مع املؤسسة  

  
 السلعة و مستويات األسعار واختيار السعر الذي حيقق أكرب املطلوبة منطريقة تقدير الكميات ويلزم الستخدام هذه ال

  . غالبا ما تتسم بالصعوبة بالطلب واليت اخلاصة دقة التقديرات الطريقة على،  وتتوقف فعالية هذه إيراد ممكن
  

ن التسعري على أساس التكلفة  بل  وعلى أية حال جيب  مالحظة أن التسعري على أساس الطلب  ال يعد بديال ع
يفضل اجلمع بينهما  للوصول إىل  السعر الضروري لتحقيق  األرباح  وميكن أن يتم ذلك من خالل اتباع اخلطوات 

   )2(:التالية
   السعرية  لكل سوق ةمجع املعلومات  الكافية  اليت تتعلق بالسياس 
 ق األسعار املراجعة املستمرة لإلجراءات التسعرية  من جانب فري 
 إعادة فحص األسعار اخلاصة خبط املنتجات  
 حتديد مسؤولية وضع األسعار  

                                                 
 2002، جزء أول أساسي، مؤسسة حورس الدولية ، اإلسكندرية  ، )المفاهيم واالستراتيجيات بين النظرية والتطبيق( التسويق :   د عصام الدين أبو علفة  (1)

  326:، ص
  275: ات التجارة اإللكترونية ،مرجع سبق ذآره ،ص التسويق وتحدي:   د توفيق محمد عبد المحسن  (2)
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 تدريب رجال البيع على كيفية تطبيق سياسات التميز يف األسعار  
  املستهلك مع احتياجات البيع يتفق يقدمه رجالالتأكد من أن ما  
 .ختطيط الوقت املتعلق بإجراءات التسعري  
ديد السعر على أساس الطلب  تعتمد على أن الربح هو اهلدف من نشاط املؤسسة  ويالحظ على أن طريقة حت 

وليس جمرد وسيلة للتسعري  وأا تأخذ يف احلسبان  املستهلك األخري  أو املستعمل الصناعي يف املقام األول من 
 .سياسة التسعري

  
  التسعري على أساس املنافسة : املطلب الثالث 

وة املنافسة  يف جمال الصناعة اليت تتعامل معها  أو جمال السلع اليت تنتجها  فإا ترى أنه من عندما  تدرك املؤسسة ق
األفضل  أن تبدأ بتحديد السعر  املبدئي بدراسة  أسعار املنافسني  خاصة عندما تكون  مقبلة على تقدمي سلعة جديدة  

  أسعار السلع املنافسة ، بل جيب أن تكون هي  جديد هلا  ألول مرة ، األمر الذي ال ميكن معه جتاهلزأو طرا
األساس  الذي تبدأ املؤسسة به وتدور  حوله الدراسة  الفتراض السعر املبدئي  مث النظر إىل إمكانية تعديله  أو 

ن لعة  حىت وإضرورة اإلبقاء عليه يف  ضوء العوامل األخرى  لتصل إىل السعر النهائي  الذي يعلن عنه وتقدم به الس
مش ربح  أقل أو طرت املؤسسة إىل إعادة النظر يف التكاليف  أو االستراتيجية التسويقية  أو االكتفاء مبدئيا اأظ

  )1(.خاصية السلعة إعادة النظر يف 
  :   من التكلفة  اخلاصة  بالسلعة  وذلك عن أكثر أمهية عندما تعترب أسعار املنافسني الطريقة أيضا وتستخدم هذه 

  سة يف السوق زيادة املناف 
  متاثل السلع  
  أمهية  السعر  بالنسبة لألسواق  التابعة  للمؤسسة  

  )2(: وفقا هلذه الطريقة حتدد املؤسسة سعرها  
  :التسعري يف مستوى  املنافسني  - 1

 تقوم املؤسسة بوضع سعر ملنتجاا يقارب األسعار املعلن عنها يف السوق  من قبل املنافسني ، وعادة ما تطبق هذه
وهذا يناسب السوق . الطريقة  إذا  كانت املنافسة حادة  يف األسواق وليس هناك اختالفات يف السلع املعروضة  

الذي يتميز باملنافسة الكاملة حيث يعلم البائع واملشتري الكثري  من املعلومات  عن السوق ومجيع املنتجات  
  .املعروضة متشاة إىل حد كبري 

  أيضا يف حالة  وجود  ما يطلق عليه باألسعار السائدة  مثل السلع التقليدية   وتستخدم هذه الطريقة 

                                                 
  207:  ، ص 1988إدارة النشاط التسويقي ، دار الفكري العربي ، القاهرة ،طبعة األولى ، جزء الثاني ، :   د محي الدين األزهري  (1)
  302: ، ص 2005التسويق ، الدار الجامعية  ، االسكندرية ، :     محمد فريد الصحن  (2)
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 الكمية أو ختفيض السعر مثل رفع أخرى غري ل املؤسسة حتاول أن ختتار بدائالتكلفة فإن وإذا حدث ارتفاع يف 
  اجلودة 

ل يف حرب األسعار  وبالتايل وتنطبق  هذه الطريقة أيضا  يف  حالة منافسة القلة  حيث تتفادى املؤسسات  الدخو
  .  تكون أسعار منتجام  متقاربة إىل حد كبري 

  : التسعري أعلى من سعر املنافسني - 2
تقوم بعض املؤسسات  ومتاجر التجزئة بتحديد أسعار أعلى  من أسعار املنافسني  يف حالة متيز منتجام  ببعض 

 ، أو استنادا إىل شهرة السلعة  أو االسم قيف السواخلصائص اليت ال توجد  يف السلع األخرى املعروضة  
  التجاري هلا أو املوزع 

  .وتستخدم هذه الطريقة بنجاح يف  املؤسسات اليت تتبع استراتيجية متايز املنتجات 
  
  : التسعري  أقل من سعر املنافسني  - 3

ت قليلة للمستهلك  وتقوم  وتستخدم هذه الطريقة من التسعري يف متاجر  بيوت اخلصم  الذين يقدمون خدما
  .فلسفة أعماهلم على  احلصول  و حتقيق هامش ربح  قليل  يعوضه احلجم الكبري من املبيعات 

 بدال من البيع بالتقسيط وبطاقة روتلجأ بعض املؤسسات واملتاجر إىل  هذا األسلوب  عن طريق ختفيض  السع
  . اإلمتان 

  :السوق جيب التنافسية يفوللوصول إىل سعر حيقق امليزة 
  التنبؤ مبختلف  املبيعات عن مستويات  خمتلفة لألسعار   
 حساب تكلفة اإلنتاج  والتسويق بالنسبة لكل كمية  من املبيعات  
 حتديد نسبة املسامهة املتوقعة من السعر  
لعمل على اختيار السعر الذي حيقق  العائد املناسب  وإن مل يؤدي السعر إىل حتقيق ذلك جيب حذف السلعة  أو ا 

 .  السلعةفتغيري الطلب  على السلعة  أو ختفيض تكالي
  

  )تسعري القيمة( التسعري وفقا ملدركات العميل :املطلب الرابع 
  

،فالعميل هو القاضي الذي  تعتمد بعض املؤسسات  على معرفة مدركات العميل عن قيمة املنتج كأساس للتسعري 
 معقول أم ال ، لذلك يتعني عند حتديد السعر مراعاة  كيف يدرك حيدد مدى مناسبة سعر السلعة ، هل هو سعر

العميل السعر  وكيف يؤثر ذلك على قراراته الشرائية  ، فقرارات التسعري شأا  شأن عناصر املزيج التسويقي 
  )1(.األخرى  جيب أن تكون متوجهة بالعميل 

                                                 
  249:   ص 1997إدارة فن التسويق ، منهج عملي معاصر ، القاهرة ،بدون دار نشر  ،: د أحمد سيد مصطفى   (1)
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هي أن املسوق ال يصمم ) سعري املتوجه بالعميل الت(فالنقطة األساسية  يف طريقة التسعري  على أساس القيمة 
سلعته وبرناجمه التسويقي  مث حيدد السعر  بل  يبدأ بتحليل اجتاهات العميل  ومدركاته السعرية  ، وحتديد 

  خصائص ومنافع السلعة  وما ستقدمه من خدمة للزبون  مث يتم وضع تصميم  وما يقابل ذلك التصميم من سعر  
  
  

إذن السعر يف هذه الطريقة يبدأ منذ املرحلة األوىل  يف وضع وختطيط املنتوج .يمته االستعمالية يكون موازيا لق
  .قوليس  كمرحلة أخرية تسبق  دخول املنتوج إىل السو

    
إن مدخل التسعري على أساس القيمة  يعتمد احلاجات اليت يبحث الزبون على إشباعات هلا،  وكيف ميكن 

 مرتبط باملنتوج واآلخر تريد املؤسسة  أن تضيفه إىل وك اإلشباعات ، فمنها ما هللمؤسسة من أن تقدم  تل
  . تصميم املنتوج  وربطه بالسعر  وبالتايل يكون التسعري على أساس القيمة املضافة  اليت حيصل عليها العميل
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   إدارة األسعار:الرابعاملبحث 
  

د السعر تبدأ عملية إدارة األسعار واخلصومات املختلفة  وهي مهمة أساسية ، وعادة تلعب املؤسسة  حتديدبع       
دورا هاما  يف حتديد األسعار باملشاركة مع ممثلني لإلدارة املالية  واإلنتاج والتسويق  وجند أن  بعض العوامل تؤثر يف 

  )1(: جهاز األسعار لدى املؤسسة  ومنها 
   لتحديد السعر يف املؤسسةالسلطات املتاحة 
  السرعة املرغوبة يف  اختاذ قرار التسعري  
 عدد السلع املطلوب تسعريها 
  املطلوب التسعري هلا ةعدد األسواق املختلف 
 ، عدد املوظفني  ، امليزانية احملددة  ، الوقت الكايف  رآالت الكمبيوت( حجم اإلمكانيات اليت توفرها اإلدارة العليا   

 )امليدانية ، األحباث 
 مستوى املهارات املتوفرة لدى العاملني على حتديد السعر 
 طبيعة البيانات املتوفرة للتسعري  ودرجة االعتماد عليها  

  
   تغري السعر :األولاملطلب 

  
    تغري السعر هو تعدد األسعار  اليت تباع ا نفس السلعة  بوسيلة أو بأخرى  بناء على ظروف واعتبارات  

 املؤسسة ضرورة التمشي معها  ، كالبيع بسعر أقل  يف وقت معني  أو يف منطقة معينة أو سعر خاص خاصة ترى
  بفئة أو طبقة معينة 

بة  فإذا ما  عرضت نفس السلعة  أو السلع املماثلة  ملشترين  من فئة أو طبقة واحدة ويشترون بكميات متقار
  .سياسة  السعر املتغري  املؤسسة لعن ذلك يعين اتباولكن بأسعار خمتلفة  فإ

 بأسعار متماثلة  ، فان املؤسسة تتبع سياسة السعر السابقة ولكن نفس الظروف السلعة يف عرضت نفس أما إذا 
  .الواحد  أو السعر الغري املتغري 

ا   سعر البيع  بني مفردات املشترين  من نفس الفئة  اليت تتشابه ظروف شرائهالتفرقة يفوتعين هذه السياسة عدم 
  .هلذه السلعة 

  .مرونة عند استخدامها كسالح تروجيي منها ما حتققه من املزايا واليتولسياسة السعر املتغري بعض 
                                                 

    305: مرجع سبق ذآره  ، ص :      فريد النجار     (1)
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 أن هناك  بعض  إالالصاحله تعديل الطلب السعر هو تغري إليه املؤسسة من وإن كان اهلدف املباشر الذي تسعى 
  )1(: تغيري سعر السلعة على أساس  هذه الدوافع ةساألهداف العاجلة  اليت قد تدفع املؤسسة  إىل سيا

  حث بعض منافذ التوزيع على التعامل مع املنتج  
 محاية بعض جتار اجلملة  من املنافسة الشرسة  
 .تقليل حدة أثر بعد نقاط البيع  على املؤسسة  وتقليل التكاليف والنقل  

  
  والتحقق من ي مع أسعار املنافسني  عليها القيام بالتحروقبل قيام املؤسسة  بأي رد  فعل لتعديل أسعارها  جتاوبا

  .كلفتها  وكلف املنافسني  ودرجة مقاومة السعر  من قبل السوق 
  : هذا اإلجراء يتطلب مايلي 

  ؟ملاذا قام املنافسني بتعديل أسعارهم  
  مدى استمرارية تعديل السعر 
 درجة تأثري تعديل السعر على احلصة السوقية  
  عل املنافسني  درجة رد ف 

فقد تفكر املؤسسة يف  رفع السعر  أمال يف زيادة األرباح  ، أو يف خفض السعر  أمال يف زيادة املبيعات  ويف بعض 
  األحيان  قد يكون هدف املؤسسة من تغيري السعر هو  التميز على املنافسني 

  
  :  احلاجة إىل تغري األسعار - 1

  : رورة تغيري األسعار  ضاليت تتطلبهناك الكثري من العوامل 
  رفع مستوى األرباح   
 مراحل دورة حياة املنتج  
 زيادة درجة اختراق السوق 
 كبح  استراتيجيات املنافسني  
  تغري الطلب يف السوق  واخنفاض احلصة السوقية 

  :العوامل اليت تدفع إىل ختفيض  األسعارومن 
  .ىت ولو أدى ذلك إىل حرب سعرية  حهناك الكثري من العوامل اليت  تدعوا إىل ختفيض السعر  

  .إن إستراتيجية ختفيض  السعر  تعترب أكثر الطرق  ملواجهة املنافسني  وهو ما يسمى حبرب األسعار 
                                                 

  237-235: إدارة النشاط التسويقي ، الجزء الثاني ،مرجع سبق ذآره  ، ص:   د محي الدين األزهري  (1)
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  : حرب األسعار - 2
عادة  ما تبدأ حروب األسعار  بسبب وجود طاقة فائضة  يف صناعة ما  ، فالصناعات اليت تكون فيها الطاقات       

 غالبا ما  تكون عرضة حلروب ة  حمدودة  وتكون الرحبية  ميسرة من خالل  استغالل الطاقة االستيعابيةياالستيعاب
األسعار  ، كما أن املنافسني الذين خيسرون احلصة السوقية  غالبا ما يشنون حروب سعرية  الستعادة هذه احلصة  

  .ا باملؤسسات  وينبغي عدم االستخفاف حبرب األسعار  ألا قد حتدث ضررا بالغ
 وتعترب حاالت سوء الفهم  واحدة من أبرز مسببات  حروب األسعار  وذلك عندما تقوم  مؤسسة بإعطاء  تفسري 

  منافس ما ، وهلذا السبب تقتضي أن تكون للمؤسسة سيطرة تامة  على حقائق رخاطئ  عن حالة حترك  أسعا
ثري املنافسة على أسعارها  وهذا يتطلب آلية حمكمة  ملتابعة املوقف  واملعطيات  وأن تكون مدركة  متاما ملدى  تأ

    . ومراقبة أسعارها
إن السبب الرئيسي الذي جيعل املؤسسة ترفع من أسعار  منتجاا  هو زيادة حجم الطلب حبيث  تصبح املؤسسة 

  غري قادرة على تلبية  كافة احتياجات عمالئها 
لدى  املستهلك باملقارنة مع ) اجلودة( سعار  ارتفاع قيمة املنتج وكذلك من العوامل اليت تؤدي إىل رفع األ

  .منتجات املنافسني
  

   تكتيك األسعار :الثايناملطلب 
  ): النفسي ( السيكولوجي  السعر- 1

 تعتمد هذه السياسة التسعريية على التأثري النفسي  الذي ميكن أن حيدثه السعر  لدى املستهلك  ،وتشيع إستخدام 
  :يقة  يف جمال السوق  االستهالكي، منه يف جمال السوق الصناعي  ومن أمثلة هذه السياسات هذه الطر

  
  )الفردية واألسعار الزوجية :( سياسة األسعار الكسرية /أوال 

 يقصد باألسعار الفردية  األسعار اليت  توضع يف شكل كسور وأرقام فردية وليس يف شكل رقم صحيح من أمثلة 
   دج40 دج وليس 39.99لعة  بأنه ذلك حتديد سعر س

 ويكمن اهلدف األساسي من استخدام  األسعار الكسرية الفردية  يف التأثري على  إدراكات املستهلكني  إما 
  للسعر أو للسلعة 

 دج  وذلك على الرغم من أن 40 دج  وليس إىل 39  دج أقرب إىل السعر 39.99فريى املستهلك السعر  
لفرق  يف شكل باقي لسبب أو آلخر،  وبالتايل تبدو السلعة اليت حتمل  هذا السعر املشتري ال حيصل على ا

  .أرخص من  من سلعة مثيل هلا  حتمل السعر يف شكل عدد صحيح 
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أما األسعار الزوجية الغري كسرية  فعادة ما تستخدم  لكي تعكس  صورة ذهنية  عالية للسلعة حيث ميكن  أن 
 68ة  املستهلك للسلعة  باعتباره أرقى كما حدد  له سعرا كسريا ، مثال السعر  يؤثر السعر  الزوجي  على رؤي

   يؤدي إىل التأثري  على إدراك املستهلك  هلذه السلعة بأا من فئة عالية 67.7دج  بدال من 
  

  )املألوفة (:املعتادةسياسة األسعار / ثانيا 
يها وال يقبل تغيريها  وتستخدم هذه السياسة يف  تسعري  ويقصد باألسعار املألوفة تلك اليت اعتاد املستهلك عل

السلع واملواد األولية ، ولكن نظرا الرتفاع  أسعار املواد األولية  فان مثل هذه األسعار  ال تكون مرحبة 
  .للمؤسسات  وذلك لصعوبة تطبيق نفس األسعار 

خلة يف إنتاج السلعة ، بل أدى إىل قيام مؤسسات  وهو ما يدعو بعض املنتجني إىل تغيري  وزن املواد  األولية  الدا
  أخرى باستخدام مواد أولية أقل جودة  من أجل احملافظة على األسعار  التقليدية املعتادة 

  
  )األسعار الدالة : ( سياسة األسعار التفاخرية /ثالثا

  ا فيقبلون على شرائه جودة السلعة ،كمؤشر للداللة على املستهلكني لدى بعضيستخدم هذا السعر املرتفع 
  .حىت يشعروا بتميزهم عن غريهم 

 حيث يعتربون أن  واجلودة، السعر املستهلكون بني يربط فيها املواقف اليت األسعار يفوعادة ما تستخدم هذه 
  السعر األعلى دليل على اجلودة العالية 

م التسعري  بالشكل الذي يعكس مكانة  وهناك بعض فئات اجملتمع  اليت عادة ما يتم  اختيار البعض منها  لكي يت
أو جودة السلعة  ومن أمثلتها السيارات  والعطور  واجملوهرات  ، ومن الطبيعي أن ختفيض  أسعار هذه السلع  

   التناسق  مع الصورة الذهنية  للجودة املرتفعة  للسلعة مبدرجة كبرية سيؤدي  إىل عد
حد السياسات املبتكرة  يف حتديد أسعار املنتجات  ميكن مالحظة زمن  العرض السابق  للتسعري السيكولوجي  كأ

  )1(:مايلي 
 تفضيالته و اختياره ملنتج معني  أن التسعري السيكولوجي النفسي  يهدف إىل إحداث أثر نفسي  يف املستهلك  يف  

   كان هذا األثر  غري حقيقي نحىت وإ
  ذا النوع من  التسعري واعتبار هذا النوع قطاعا ايتأثروجيب حتديد خصائص املستهلكني  الذين ميكن أن   

 سوقيا مستقال من حيث طريقة السعر 
أن هناك منتجات معينة  ميكن أن حيدث  استخدام التسعري السيكولوجي هلا األثر املطلوب ، بينما توجد منتجات   

 استخدام هذا التسعري  وأن أخرى ال حيدث هلا  هذا النوع من التسعري  لذا جيب على املؤسسة أن تفكر يف 
 تعتمد على البحوث والدراسات 

                                                 
  179-178:  ، ص2003التسويق اإلبتكاري ،منشورات  المنظمة العربية  للتنمية ،مصر ، : ظ أبو جمعة  د نعيم حاف (1)
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  :  السعر التروجيي  - 2
  )1(:يأخذ السعر التروجيي عدة أشكال 

 بشراء  سلع أخرى   ايقوموتقوم بعض  املؤسسات بوضع سعر  منخفض  لبعض السلع جلذب العمالء  أمل أن  
  باألسعار العادية 

 ن يتم ختفيض  أسعار  املالبس الشتوية  يف بداية فصل الصيف يف مواسم معينة  ، كاختفيض األسعار 
  جلذب املزيد من العمالء ) ترتيالت   (  
 إعادة جزء من النقود للمستهلكني الذين يشترون السلعة خالل  فترة زمنية حمددة  
 قيام املنتجون بالبيع بالتقسيط و تقدمي ضمانات طويلة األجل  أو الصيانة اجملانية  
 ائع  بتقدمي خصومات مباشرة  من السعر لزيادة  املبيعات وتقليل املخزون قيام الب 
  إستخدام ما يسمى باخلصم الومهي  وهو وضع سعر  ومهي عايل  على السلعة مث شطبه و استبداله بسعر آخر  

 
  :خصومات األسعار - 3

 واملسموحات اليت ميكن هذا التكتيك  يقوم على أساس وضع  قائمة من األسعار ختص  جمموعة من اخلصومات
تقدميها للموزع  واملستهلك  كحافز خاص  ،واألشكال املختلفة للخصومات و املسموحات ميكن  توضيحها 

  :)2(كاأليت 
   :النقدي اخلصم /أوال 

ويطلق عليه أيضا خصم تعجيل الدفع  حيث يرتبط هذا اخلصم  بدفع قيمة املشتريات  قبل ميعاد سدادها  وهذا 
ل به يف الكثري من الصناعات  دف حتسني مركز السيولة  يف املؤسسة  هذا باإلضافة إىل جتنب اخلصم معمو

  .خماطر الديون املعدومة 
  :خصم الكمية / ثانيا 

للبيع بسعر منخفض  للمشتري  الذي يقوم  بشراء بالكميات الكبرية ، مبعىن آخر أن الكمية هو عرض  خصم 
  .الذي يقوم بشراء كمية من  بائع واحد  بدال من الشراء أكثر من مصدر هذا  اخلصم ميثل حافز للمشتري 

 الشراء بكميات كبرية  ميكن  للمؤسسة  للمؤسسة ألن اقتصاديا بالنسبة األمور املمكنة الكمية من ويعترب خصم
  .من توفري تكلفة الشحن  ومتابع أوامر التوريد  وتستفيد املؤسسة من زيادة مبيعاا 

  : صم التجاري اخل/ ثالثا
  جملموعة من الوسطاء  نظري قيامهم  بأداء بعض الوظائف م ويطلق عليه اخلصم الوظيفي  ، ومينح هذا اخلص

  .التسويقية  كالبيع و  والتخزين وحفظ السجالت 

                                                 
  122:مرجع سبق ذآره  ، ص :  د  فهد سليم الخطيب ، محمد سليمان العواد  (1)
  216-215:  ،ص 2001ر ،التسويق و تدعيم القدرة التنافسية  للتصدير ، دار النهضة العربية ، مص:   د توفيق عبد المحسن  (2)
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 لفئات الربح  أساس اخلدمة ووفقا على خمتلفة لوسطاء خمتلفني التجاري بطرق مبنح اخلصموقد تقوم املؤسسة 
  .ملناسبة  لكل من مستويات التوزيع املختلفة ا

  : اخلصم املومسي / رابعا 
اخلصم املومسي  هو عرض بتخفيض  السعر للمشتري  الذي يقوم بشراء  سلعة او  خدمة معينة يف الوقت الذي 

  .تقل  فيه حركة مبيعات  املؤسسة  ويقل الطلب على السلعة 
  

  :املسموحات  / خامسا
كال  اخلصومات  يف جمال التسعري ، مثل استبدال الكميات القدمية  بأخرى جديدة  أو هو شكل آخر من أش

  .استبدال  السلعة  بأخرى  وهذه املسموحات أكثر استخداما يف  صناعة السيارات  وبعض السلع املعمرة 
   :أسعار التحميل / سادسا 

اجا  والطلب عليه مرتفع  واإلقبال عليه من  تتبع املؤسسات هذا األسلوب  عندما يكون لديها سلعة  تالقي رو
جانب املستهلك  شديد  ولكنها يف الوقت ذاته  لديها سلعة أخرى   تعاين نقص يف الطلب لوجود سلعة مماثلة  
تقدمها مؤسسة أخرى وبكميات كبرية ، فهنا تقوم املؤسسة  بتحميل هذه السلعة مع السلعة اليت  تالقي رواجا  

 مناسب  لفترة حمدودة  يتم  خالهلا إقناع املستهلك  عمليا بكفاءة  ومناسبة سالمة  هذه مع تقدمي سعر خصم
  .  )1( ةالسلع

  :  الفخ السعري - 4
 الواقعة الضغوطإن ختفيض السعر  يعترب من أصعب القرارات على إدارة املؤسسة  ولكن  قد تظطر إىل ذلك نتيجة  

  كون يف بعض احلاالت قد وقعت يف الفخ الذي أعده املنافسني عليها من طرف املنافسني  والسوق، وقد   ت
إن الفخ السعري ينشأ جراء بروز  حساسية للسعر يف السوق  ويبدأ املنافسني بتخفيض أسعارهم وتقدمي خصومات  

  ة  جمزية ، فإذا  ما قررت املؤسسة احلفاظ على  أسعارها  فإا ستواجه مشكلة اخنفاض املبيعات  واحلصة السوقي
وإذا ما قررت متيز منتوجها  وحتسينه دون ختفيض السعر  فان تكاليفها سوف ترتفع  وقد يؤدي ذلك  إىل رفع 

أسعارها  مما يدفع املنافسني إىل االستثمار يف هذه احلالة  ال سيما عندما يزول تأثري  ميزة املنتوج  خالل الزمن  
 تؤدي إىل فقدان  منتجات املؤسسة إىل  ميزة التفرد  وبالتايل تفقد وقيامهم  بالتعديالت ملنتجام املنافسة  واليت

املؤسسة جزء من أرباحها  وتعود إىل املنافسة على احلصة السوقية  رغم حتملها تكاليف إضافية  لتحسني منتجاا  
نب وثبات  لكنها مل حتقق أي إضافة  يف احلصة بل تقلص  هامش الربح  املتحقق جراء  رفع التكاليف  من جا

  .األسعار  من جانب آخر 
أسعارها أو رفع أجل احملافظة على حصتها السوقية ،يف مثل هذه الظروف قد تظطر املؤسسة إىل ختفيض األسعار من 

 ويف أي حال من األحوال  فان العائد سوف يقل  نتيجة املباشرة، يف املصاريف غري لتغطية خسارا حماولة منها يف
   .الرتفاع التكلفة
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وإذا استمرت املؤسسة يف البيع  بنفس األسعار  فإا قد تظطر إىل  اعتماد سياسة  ختفيض السعر عن طريق 
اخلصومات  ، وإن  مل تتمكن من ذلك فإا تظطر إىل إغالق املصنع  السيما إذا كانت غري قادرة  على التخفيض 

نتاج عالية  وال تتمتع مبيزة التكلفة  األقل ومنتوجها واخلصم  ألقل من مستوى التكلفة  خاصة عندما تكون تكلفة اإل
  . ال يفوق  منتجات قادة السوق  من املواصفات

فإذا ما  واجهت املؤسسة  مثل هذه الظروف  وعدم قدرا على التكيف  معها جراء  الفخ السعري  الذي نصب هلا  
  .فقد تظطر إىل مغادرة السوق 

  الفخ السعري     )09(الشكل          
                          
                          
    

  
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
        

  
  

  306: التسعير  ،مرجع سبق ذكره ، ص: على الجياشي : المصدر         
  
  
  
  

           قيام املنافس بتخفيض السعر

  خسارة املؤسسة حلصتها السوقية  واملبيعات

       قيام املؤسسة بتخفيض اإلنتاج

           زيادة إنتاج تكلفة الوحدة

  ش الربحاحملافظة على السعر من أجل احملافظة على هام

الفخ 
  السعري

     إجبار املؤسسة على خفض أسعارها

  حتافظ املؤسسة على احلصة السوقية وفقدان جزء من أرباحها 

   صة سوقية كما هيتتقبل املؤسسة تكلفة التطوير  وهوامش ربح أقل  وح
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  : من تغري السعر ألفعالردود ا :الثالثاملطلب 
  ):غضب العمالء(رد فعل الزبائن  - 1

يعترب ارتفاع األسعار  بالشيء الذي البد من  أن يعامل بعناية  تفاديا إلثارة  غضب العمالء ، فال بد أن توضح 
ء آخر املؤسسة  وأن تربر السبب وراء الزيادة اليت تضعها  على األسعار  مثل زيادة التكاليف املباشرة  أو شي

يربر سبب زيادة سعر السلعة ، وجيب على املؤسسة أن تتذكر  أن وجهة نظر العميل  للسعر املعقول تعترب اكثر 
  . أمهية مما تريد أن تفرضه من السعر

ويتطلب فرض زيادة السعر  إجراءات  مت التفكري  فيها طويال ، فال ميكن أن تفكر املؤسسة يف تغيري السعر 
 فال بد أن جتعل املؤسسة العميل ينظر إىل السعر املعدل على  ،م القيمة لدى العميل  أيضا فحسب دون  تغري هر

 لذا جيب على املؤسسة أن تقنع السوق باملزايا اليت حيملها العرض ،أنه قيمة جديدة   جلودة السلعة املعروضة 
  )1 (.اجلديد

 ينظر االخنفاض فقد باالرتفاع أور سواء كانت  غري حقيقية لتغريات السعيضعون تفسرياتفاملستهلكون عادة ما 
 مشاكل  معينة وأن هناك صعوبة يف بيعها  مواجهة السلعة على السعر كمؤشر املؤسسة بتخفيض إىل قيامالعميل 

  .أو أن املؤسسة تواجه مشاكل مالية 
  .أو ميكن تفسري اخنفاض سعر السلعة على أنه اخنفاض يف اجلودة 

ن األشياء املختلفة  إىل العمالء  فيضمن السعر املرتفع  للبعض أفضلية اجلودة  ، وينفر ومتثل األسعار كثريا م
  .آخرين  بعيدا ويبين  حواجز وسدود من املغاالة 

 للتفاوض مهيئونويبحث عمالء آخرون  عن أفضل سعر  ، فهم يسألون عن األسعار  وآخرون يساومون  فهم 
ون لعالمتهم التجارية  ويبقون معها  بغض النظر  عن أي تغريات يف  واملشاحنة  ، وهناك عمالء آخرون خملص

السعر ، وبعض العمالء  أكثر حساسية  جتاه األسعار من اآلخرين  ، بعضهم ال يعبأ باألسعار طاملا  أن اجلودة  
  .مبستوى جيد  ،وهناك من العمالء من جيرون وراء األسعار الزهيدة 

 أفضل وإىل املعلومات وحتدد أي األسعار املؤسسة جتمع للعمالء جيعل خمتلفة ئلالسعر يرسل رسالذلك فإن تغري 
  )2(أي عميل  موجه هذا التعديل يف السعر

  
  :رد أفعال املنافسني جتاه تغري األسعار  - 2

  رد أفعال املنافسني ، وبصفة  خاصة عندما االعتبار أيضاجيب على املؤسسة عند تغيري أسعارها أن تأخذ يف 
ن  عدد املؤسسات  املوجودة يف نفس  الصناعة ضئيال  ، وتكون املنتجات متجانسة  وتوفر املعلومات لدى يكو

  .املشترين  عن هذه املنتجات 

                                                 
  197:،ص2001أساسيات التسويق ، ترجمة خالد العامري  ، دار الفاروق للنشر  ، مصر ، الطبعة العربية األولى ،:   د سارة وايت  (1)
  242:  ، ص 2005أفضل اإلجابات ألصعب اسئلة في التسويق  ، مكتبة جرير ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة  األولى ،:   بول سميث  (2)
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  ؟ ولإلجابة على هذا املنافس احملتملة املؤسسة اكتشاف رد فعل كيف تستطيع والسؤال الذي يتبادر إىل الذهن 
منافس قوي  ففي هذه احلالة إذا  كانت تصرفات  هذا املنافس  جتاه تغري التساؤل  نفترض أن املؤسسة تواجه 

 ا  كلما قامت املؤسسة بتغري أسعارها  ولكن إذا كان هذا املنافس  يتعامل التنبؤاألسعار ثابتة  وحمددة  ميكن 
  .مع كل تغري يف السعر  كتحدي جديد  فإننا جند أن ردود األفعال تتغري من  حالة إيل أخرى 

وال شك أن هناك صعوبة يف توقع ردود أفعال املنافس  إزاء كل حالة  من تغيري السعر  وترجع هذه الصعوبة إىل  
إدراك هذا املنافس  وفهمه  لألساليب اليت  دعت املؤسسة إىل  تغيري أسعارها  وحتليلها   فقد ينظر املنافس إىل 

 أن املؤسسة تريد زيادة  مبيعاا  أوهي عملية جلذب ختفيض األسعار  أنه حماولة لكسب حصة من السوق  أو
  .كل املؤسسات العاملة يف القطاع  دف زيادة الطلب الكلي 

 حداوعندما  تواجه املؤسسة  العديد من املنافسني  فإا تكون حباجة إىل  توقع ردود أفعال كل منافس على 
  .وذلك من خالل التنبؤ السعري للمنافسني 

ؤسسة  أسعارها  عليها حتديد  نوع التصرف  السعري الذي من احملتمل  أن يصدر من املنافسني   فكي حتدد امل
  . اليت ميارسها  املنافسني  على املنتوج الضغطوسعر املنتوج  مرتبط بدرجة 

 فاملؤسسة  اليت ترى أن منتوجها  عادي وليس فيه شيء من  التميز على باقي املنتجات  املنافسة  فإا سوف
تفقد  مبيعاا  إذا قامت برفع سعرها  ولكنها إذا قامت بتخفيض السعر  فمن احملتمل  سيتبعها املنافسني  يف 

ختفيض األسعار  أو تفقد جزء من مبيعاا  حسب رد فعل املنافسني  يف ختفيض األسعار  إضافة إىل قناعة العمالء  
  .وتفسري حالة اإلخنفاض يف  السعر

  
  .                      بني ردود األفعال التنافسية ي) 02(و اجلدول 
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  التسعيري وردود األفعال التنافسية )    02(   اجلدول 

  
  

  178:التسعير ، مرجع سبق ذكره ص : على الجياشي :        المصدر 
  
  
  
  
  
  
  

    السعريالسلوك
  رد الفعل التنافسي

 
 زيادة السعر خفض السعر سعر ثابت

احملافظة على األسعار .1
 ةاجلاري

 السري بنفس االجتاه السري بنفس االجتاه ال تغيري

اعتماد السلوك .2
 السعري للمنافسني

  ال تغيري-
 أسعار  إتباع-

 فائدة السوق

   ختفيضات السعر-
 إتباع أسعار فائدة -

 السوق

  زيادات يف السعر-
  إتباع أسعار فائدة السوق-

  حتدي أفعال املنافسني.3
  

القيام بتصرفات     -
  سعرية
  

   عدم القيام بتصرفات-
 سعرية

 زيادة أو -
 ختفيض األسعار

ن زيادة اإلعال-
 وترويج املبيعات

تقدمي عالمات -
 جديدة للسوق

   القيام بقطع األسعار-
الدخول يف حرب 

 األسعار
زيادة اإلعالن وترويج -

  املبيعات
تقدمي عالمات  -

 جديدة للسوق

  القيام بزيادة األسعار-
  

  زيادة اإلعالن وترويج املبيعات-
  تقدمي عالمات جديدة للسوق

  
  
 

  االلتفاف حول .4
 فاديهماملنافسني وت

تسعري مرن 
 ومتحرك

 تسعري مرن ومتحرك تسعري مرن ومتحرك
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  :ردود أفعال املؤسسة جتاه تغري األسعار - 3
ي  ردود أفعال املؤسسة املطلوبة  إزاء قيام  املنافسني  بتغري أسعارهم ،  السؤال  ونتساءل  ما ههنا نعكسحنن 

  : إن املؤسسة هنا  حباجة  على اإلجابة على العديد من التساؤالت منها 
 السوق أو الستغالل  طاقة غري مستقلة  أو ملواجهة التغريات  كسبملاذا يقوم املنافسون بتغيري أسعارهم ؟ هل ل 

  و لقيادة تغري السعر يف  مستوى الصناعة ؟يف التكاليف  ، أ
 السعر مؤقتا أو بشكل دائم ؟ ماذا سيحدث حلصة املؤسسة السوقية  وألرباحها إذا مل املنافسون لتغيريهل خيطط  

 تتجاوب مع  حالة تغري أسعار املنافسني ؟            
نافسني  احملتملة إزاء  كل رد فعل  هل  هناك مؤسسات أخرى ستتجاوب مع هذه التغريات ؟ وما هي تصرفات امل 

 حمتمل ؟
 عمل حتليل أوسع ، إذ ينبغي على املؤسسة  أن على املؤسسةباإلضافة إىل اإلجابة على هذه التساؤالت فإنه ينبغي 

  )1(:تأخذ بعني االعتبار عند حتديد ردود أفعاهلا  العديد من  العوامل  منها
  مرونة الطلب مقارنته بالسعر  
   املؤسسة ةنتج اليت مير ا يف دورة حياته وأمهية املنتج يف املزيج التسويقي وإستراتيجيمرحلة امل 
  .خطط وموارد املنافسني 
 حساسية السوق  لسعر املنتج  وقيمته  
 سلوك التكلفة يف ظل األحجام املختلفة من املبيعات و عالقتها بسعة إنتاج املنافسني  
 تهجها املؤسسة الفرص التسويقية األخرى اليت قد تن 

إن املؤسسة  لن تستطيع عادة  عمل حتليل  موسع لبدائلها  يف وقت تغيري السعر  ولكن ينبغي عليها أمن تتفاعل  
مع هذا التغري  خالل ساعات أو أيام  ، وقد يساعدها يف ذلك وجود خطط  ملواجهة التغريات احملتملة  يف أسعار 

  برنامج رد فعل املؤسسة  حنو التخفيضات  احملتملة يف أسعار املنافسني  املنافسني  والشكل املوايل يوضح  مثال
وغالبا ما يستخدم هذا الربنامج يف الصناعات  اليت يظهر ا  تغري األسعار  بشكل كبري  واليت تتطلب القيام 

 .بردود أفعال  بشكل سريع 
  
  
  
  
  

                                                 
p , 2000aris ,Edition, P10  ,  Union Edition-,   PubliMARKETING MANAGEMENTernard Dubois,  Philip Kotler , B)1(

:488 
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مستويات عالية من تقلبات  األسعار جيب أن ولكي تكون  هناك  أفضلية تنافسية للمؤسسة  يف بيئة ذات   
  )1(:تراعي نقاط هامة  هي 

  
    تدرك  أا تواجه هذه التغريات  يف األسعار، فالكثري من املؤسسات يهتمون بكلفة الشراء  املؤسسة أنجيب على  - أ 

  مات بينما أسعار البيع  الشراء  املرتفعة حتدد اخلصو  فأسعاركنهم يفشلون  يف إدراك العالقةوأسعار البيع  ول
  املنخفضة  حتدد تناقص الطلب على  املدخالت 

يتم اختاذ قرار بسعر  جيب على املؤسسة أن تنسق نشاطاا لتقوية اجلهود  يف الشراء والتسويق  ، فيجب أن ال - ب
  .قسام  منفصلة عن إدارة املؤسسة الشراء  أو البيع يف  أ

  أن ينسق  بشكل قريب  من تعديالت التسعري  اليت تعكس ظروف  وعلى األقل فإن قرار  التسعري جيب
  التغريات يف املدخالت و املخرجات املطلوبة 

  على املؤسسة أن تكون مستعدة  ألن تستجيب  بسرعة كبرية للتغريات  يف فروقات األسعار  من جهة -ج
  املدخالت أو من جهة املخرجات أو كليهما معا 

حكم يف مصريها  ، عن طريق حتديد األسعار  املعطاة من املوردين  واألسعار املعروضة   على املؤسسة أن تت-د
  :للعمالء  ،فاملؤسسات جترب  أنواعا كثرية من  التحكم يف أسعارها 

   بالسلع األساسية هي خاصة كما أسعار تأخذ 
  أسعار يتفق عليها من خالل التفاوض مع املؤسسة  
  لقوا يف السوق  أسعار ناجتة عن اختبار املؤسسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
األولى في  عمان ، الطبعة األصلية -صانعو السوق ، ترجمة  موسى جميل صالح ، بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع ، الرياض :   دانيال سبولبر (1)

  127-126:  ،ص 1998انترناشيونال  ايديز هوم 
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 أسعار املنافسني التخفيضات يف الفعل ملواجهةبرنامج رد ) 10(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كم حجم هذا 

  التخفيض

هل من المحتمل 

ا أن يكون هذ

  التخفيض دائما ؟

هل من المحتمل يكون 

لتخفيض السعر  تأثير 

  واضح على مبيعاتنا

 %4أكثر من  

تخفيض السعر إلى 

مستوى  سعر 

  المنافس

 يتم تقديم %4  - 2من 

أسعار مغرية لخطف  

بعض االنتباه من 

  المنافس 

هل قام النافس 

  بتخفيض سعره ؟

نبقي على سعرنا في 

مستواه  الحالي ونستمر 

في  مراقبة أسعار 

  ال

  ال
  نعم 

  نعم 

  ال

  نعم 

  يتم تخفيض %2 -0.5من 

السعر  بشكل مؤقت  

للتخفيف من اثر  تخفيض 

   السعر لدى المنافس

  p  Philip Kotler , Bernard Dubois, MARKETING,:489املصدر 
MANAGEMENT 
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  :الفصلخامتة 
  

 التسعري  إال أا  غالبا ما تتخذ قراراا تلقرارا  كبرية  على الرغم  من أن معظم املؤسسات  تعري أمهية         
التسعريية  على أساس  تكتيكي  صرف أو استجابة  ملبادرات املنافسني  دون النظر إىل  ظروف السوق و  درجة 

  .م  لصمياملنافسة وحتليلها وفق اإلمكانيات املتوفرة  ملواجهة املواقف املختلفة  واملتنامية واليت  ددهم يف ا
  :لذا جيب على املؤسسات أن تأخذ النقاط التالية يف بناء إستراتيجية تسعريية فعالة  والوصول إىل أفضل سعر 

  حتديد اهلدف اإلستراتيجي من عملية التسعري  
التحكم يف العوامل الداخلية ومراقبة العوامل اخلارجية املؤثرة يف اختاذ قرار التسعري حسب نقاط قوة وضعف  

 سسة  يف ظل الفرص والتهديدات املؤ
 اختيار طريقة تسعري فعالة  تأخذ جانب التكاليف و دراسة الطلب وحتليل املنافسة  
 تساعده يف املهارات اإلدارية وقواعد وإدارة األسعار ميتلك قدرا من على وضع تسويقي قائموضع جهاز  

  .بسرعة هلا على املعلومات واالستجابةاحلصول 
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   دورة حياة السلعة واإلستراتيجيات التسويقية:الثاينالفصل 
  

 ه العملية أكثرذ و لكي تكون ه، يف العملية التسويقية  جوهرية مكانة مؤسسة  السلعة يف أي تتبوأ              
 الرئيسيني و يواجه املسؤولون ، املستهلكيف كسب ثقة  ا ميكن االعتماد عليهةجيدسلعة فالبد من وجود    فاعلية   
 جمال يف مع رجال التسويق العديد من القرارات و التحديات املتنوعة  )اإلنتاج و تطوير ث العليا ، البحاإلدارة( 

حيث أن جناح ، املستهلك احتياجات و السلع و هدف اجلميع هو حتقيق التوافق بني السلعة ،صياغة وتصميم سياسة 
  .يتها قي حتقيق هذا اهلدف فاعلمدى يف املنافسة يتوقف على املؤسسة 

كما  ،ؤسسة  و هو أمر حيوي للم، من احلماس بني رجال البيعأعلى على خلق درجة ةكون قادرت  ة الناجحالسلعة ف
 ، وملعرفة  االستراتيجيات التسعريية  عرب  و استقالال يف التسعري و الترويج والتوزيعكربأ مرونة لمؤسسة وفر لت اأ

  :لعة سنتطرق يف هذا الفصل إىل مراحل دورة حياة الس
   السلعة -
   دورة حياة السلعة  -
   إطالة  دورة حياة السلعة -
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   دراسة السلعة :األولاملبحث 
   مفهوم السلعة وخصائصها :األولاملطلب 

  :تعريف أول للسلعة - 1
  . بتعريف السلعة ومفهومها خلاصالسؤال ا ذلك التسويق هو بشؤون تواجه املهتمني اليت أصبحت من األسئلة

   املادية  أم هي شيء آخر غري ذلك؟ املكونات واألجزاءهل السلعة هي عبارة عن جمموعة 
  )1(: من خالل استعراض كل من التساؤل يتم هذا اإلجابة علىإن 

  املعىن الضيق 
  املعىن الواسع للسلعة 

قدميه إىل املشتري  ، حبسب هذا املعىن أصبح املستهلك  ال فالسلعة مبعناها الضيق هي ببساطة أي تكوين مادي  يتم ت
  . يهتم  مبا حتمله السلعة من خصائص  جتذبه عليها  وتدفعه إىل تفضيلها  على غريها من السلع

أما املعىن الواسع للسلعة  فإنه يعترب كل عالمة من العالمات املعروضة للبيع يف  السوق سلعة قائمة حبد ذاا  ومستقلة 
  .ن غريها  من السلع ، مثل  سيارة  تويوتا  سلعة مستقلة  عن سيارة فورد ع

بوصة  الذي  يباع يف أحد 20 حجم Goldstarوميكن أن نذهب إىل  أبعد من ذلك  فنعترب جهاز التلفزيون 
ذي يباع  احملالت  نقدا  من دون خدمات  خاصة بالتركيب  والضمان والصيانة ، سلعة خمتلفة  عن اجلهاز نفسه  ال

  .يف حمل آخر بالتقسيط وتقدم معه خدمات  أخرى  مثل توصيل اجلهاز إىل املرتل
  

تعرف السلعة  بأا ذلك املزيج من املكونات املادية والغري املادية  اليت يشتريها املستهلك  مجيعا ويف آن  :  تعرف ثاين
اته، فعندما يشتري شخص ما جهاز راديو مثال  واحد، وذلك دف إشباع حاجة من حاجاته املتعددة  وتلبية متطلب

العالمة -:   للسلعة فقط  وإمنا يشتري  إضافة إىل ذلك  أمور غري ملموسة منها ي، فإنه ال يشتري ذلك اجلانب املاد
  .   حق إرجاع السلعة – خدمات الصيانة -  اللون   - السعر - التصميم   –التجارية 
  :ثالثتعريف 

ة  مبعناها  الشامل  على أا  جمموعة من املنافع  اليت حيصل عليها املستهلك إلشباع احتياجاته  ، وميكن تعريف السلع
  )2(.وهذه املنافع تشمل املنافع املادية مثل اخلصائص املكونة للسلعة واملنفعة النفسية  اليت حيصل عليها  القتنائه السلعة

  تعريف رابع 
 بها ،وهذه المجموعة من النافع والخدمات المرتبطةن النافع المكونة لخصائص السلعة  مجموعة مالسلعة بأنها يمكن تعريف -

  )3(يقدمها المنتج إلى المستهلك حيث يقوم  ببيع مزيج من خصائص السلعة والخدمات المرتبطة بها
                                                 

  142: ،عمان ، ص 2002مبادئ التسويق  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، طبعة أولى ، اإلصدار الثاني ،:   صالح المؤذن محمد  (1)
  236:مرجع سابق ، ص:  د الصحن     محمد فري (2)

  
  13:  ، ص 2000دراسات تسويقية متخصصة ، دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ، الطبعة األولى ،:  أحمد شاآر العسكري  (3)
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  :تعريف عام 
فها وامسها التجاري  ، واللون  جمموعة اخلصائص  امللموسة والغري امللموسة   واملتمثلة يف تصميمها وغاليالسلعة ه

والسعر  وشهرة السلعة واملوزع واملنفعة اليت  تقدمها للمشتري أو جمموع املنافع  اليت حيققها املشتري من السلعة  
  .مقارنة بالنفقات اليت يتحملها  من مال ووقت  وجمهود يف سبيل احلصول عليها 

  
  :القرارات املتعقلة بالسلعة - 2

 حاجيات عبارة عن السلعة أو اخلدمة اليت تنتجها الشركة لتحقيق و وه، املزيج التسويقيمكوناتم  أحد أهاملنتوج 
ذكر وبلون  جيب أن تكون مقبولة سهلة التاليت أسم السلعة والعالمة التجارية  منوتتكون السلعة،ورغبات العمالء 

تهلك وضمان جيد وغريها من  وجودة مقبولة لدى املسمواصفاتن تكون ذات أ و،مرغوب وحجم وشكل طيب
 يطلق ا ومجيع القرارات املتعلقة بتصميم السلعة ومكوناا وألواا وغري ذلك االهتمامالقرارات الكثرية اليت جيب 

  .) املزيج السلعي(عليها 
  

  :السلعياخلط -أوال 
اجة  معينة أو تستعمل  معا ، أو وميكن تعريفه بأنه  جمموعة من السلع  اليت يوجد ارتباط  بينها ، إما إا تشبع ح

تباع لنفس  اموعة من املستهلكني  أو املشترين الصناعيني ، أو يتم توزيعها  عن طريق نفس  منافذ توزيع ، أو أا 
  .تقع يف نفس املدى من األسعار 

  
  : املزيج السلعي -ثانيا

  سلعة ، '  كوداك انستمايتك' تعترب كامريا   وهو جمموعة السلع اليت تقوم املؤسسة بإنتاجها  وتسويقها ، فمثال
   اليت تقوم املؤسسة  ايستمان كوداك بإنتاجها خط سلعي ،تبينما تعترب  مجيع  أنواع الكامريا

  .وتعترب أفالم التصوير  وأوراق التصوير  ومواد البالستيك  اليت تقوم نفس املؤسسة بإنتاجه  مزيج سلعي 
  

   )1(:زيج السلع باخلصائص التالية وبصفة عامة  جيب أن  يتميز م
ويعين عدد خطوط املنتجات يف املؤسسة  ، فمثال  تقوم إحدى املؤسسات بإنتاج  خط سلعي واحد  : االتساع -أ

 راديو  وأجهزةوهو مكانس كهربائية  ، بينما تقوم  مؤسسة أخرى  بإنتاج عدة خطوط للسلع  وهي مصابيح إضاءة  
  .ات نفاثة ومولدات كهربائية  وماكين

 ويعين عدد السلع اليت  تقدمها املؤسسة  يف مزيج السلع ، فمثال تقوم مؤسسة إنتاج مستحضرين :  العمق - ب
  .للتجميل  للجلد أحدمها  مالئم للجلد العادي واآلخر  للجلد اجلاف 

                                                 
  218:، ص2001إدارة التسويق ، المكتبة األآاديمية  ، مصر ، الطبعة األولى ،  :    محمود صادق بازعة  (1)
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لنهائي  ومتطلبات  ويعين مدى الترابط  بني خطوط السلع  يف مؤسسة معينة ، من حيث االستعمال ا: االرتباط-ج
  .اإلنتاج ومنافذ التوزيع

   
  : خصائص السلعة-3

و احليازة أو أاالستخدام  أونه أي شيء ميكن تقدميه للسوق بغرض االستهالك أ على املنتج  )kotler( كوتلر ويرى
 األشخاص و  املادية واخلدمات غري املاديةاألشياءلك يشمل على ذ وهو ب، حلاجة معينة أو رغبة معينة اإلشباع

السعر ، مثل احلجم   هي وحدة مميزة مبجموعة من اخلصائص   املنتجمفرد   نأواألفكار و،واألماكن واملنظمات 
   .    واللون والطعم وغريه، واملظهر املادي 

 املنتج خبصائص مادية فحسب وإمنا يشتري االنطباع عنه أيضا الذي يتجسد يشتري وفقا هلذه التعاريف ال فاملشتري
الشهرة أو خدمات  (املميز اليت يتخيلها عن هذا املنتج من جراء مشاهدته له ومساعه عنه كاالسم التجاري الصورةيف 

  ).اخل ..…ما بعد البيع 
  

   : ثالث مستويات للمنتجومنيز
  
صل عليها  نه حي للمنتج، واليت يعتقد املستهلك  أوهو جمموعة املنافع غري امللموسة :)املركزي (املنتج األساسي  -أوال

  . يف عمليات املبادلة  اليت يقوم ا
  .بإشباع حاجاته  له  تسمح واليت املزايا األساسية اليت يبحث عنها املشتري  كذلكويعين

  
 واليت تسهل عملية املبادلة للمنتج امللموسة الذي يتكون من املالمح واألبعاد املادية هو  :املنتج امللموس -ثانيا

   جهاز التحكم والوظائف املختلفة كما هو احلال يف األجهزة اإللكترومرتلية  واللون، مثال ذلك األساسي
  
، الصيانة ، الضمان ،التركيب ، اليت ترافق املنتج التوزيع اخلدمات هو مجيع  ):املتنامي(املنتج مبفهوم واسع  -ثالثا

  .اها املستهلك مقابل ما دفعه من نقودوكذلك  تلك اجلوانب النفسية  اليت حتسن من القيمة اإلمجالية اليت يتلق
  

  يبني  املكونات األساسية  للمنتج) 12(والشكل رقم  
  
  
  
  



  دورة حياة السلعة و االستراتيجيات التسويقية : الفصل الثاني                                                         

  55

   )12( الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أنواع السلع :الثايناملطلب 
ربة مع مما جعل كتابتهم غري األسس، حمدود من على عدد السلع اعتمادا تناولوا أنواعيبدو أن كثريا من الباحثني       
  مل يتطرقوا إليها  وخاصة أن السلع متعددة األنواع وخمتلفة ومعايري كثرية فهناك أسس تعبريا حقيقيا، واقع احلال عن

  . الصفات  ومتنوعة اخلصائص 
  :* املختلفة ا السلع واقتسامهعرض مفصل ألنواع يوفيما يل

  حسب عمرها –أوال 
 سلع معمرة  
 سلع غري معمرة  

  لوالء  حسب درجة ا–ثانيا 
 سلع ذات درجة والء عالية  
 سلع ذات درجة والء منخفضة 

                                                 
سلع  إلى أنواع  أصبح يعتمد على الغاية والغرض  من ذلك ، فمؤسسات النقل مثال  تقسم السلع على حسب الوزن والحجم  لغرض حساب  إن تقسيم ال *

غالية التكاليف  ، وتقوم إدارة الجمارك  بتقسيم السلع إلى  سلع أساسية و آمالية  بهدف تحديد نسب الرسوم  الجمرآية  ونجد شرآة التامين تقسم السلع إلى 
  .الثمن  وأخرى رخيصة القيمة   من أجل التوصل إلى تحديد عادل  لقسط التامين 

   

  
  
  
  
  

                    
  خدمات بعد البيع                      
          الضمان          
        االئتمان          

  شهرة العالمة      

  
  
  
  

  املالمح العادية                     
     الغالف    
   بطاقة البيان    

       عالمة املنتج 

  
  
  

املنافع الغري 
  ملموسة

املنتج
 األساسي

املنتج
 امللموس

املنتج       
   املتنامي

  املكـــونات االساســية للمنـــتج 
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   حسب احلالة اليت تشبعها  –ثالثا 
 سلع أساسية  
 سلع كمالية  

   حسب طريقة إنتاجها –رابعا 
 سلع مصنعة 
 سلع زراعية  
 سلع حيوانية  
 سلع مستخرجة  

   حسب ملموسيتها -خامسا
 سلع  
 خدمات 

  ء  حسب حرية املستهلك يف الشرا–سادسا 
 سلع احلرية الكاملة  
  الكحول واملخدرات –سلع احلرية املقيدة  مبوجب القانون  
   الدواء - سلع مقيدة  حسب قواعد املهنة   

   حسب مصدرها –سابعا 
 سلع حملية  
 سلع مستوردة 

   حسب مثنها  –ثامنا 
 سلع اقتصادية  
  سلع حرة  

   حسب وجهة نظر التسويق –تاسعا 
 سلع استهالكية   
  *)السلع الصناعية ( جية  سلع إنتا 

   السلع املعمرة والسلع غري املعمرة- 1
 كبري من املرات ، وهذه طويلة ولعدد فترة زمنية تستغل خالل االستهالكية اليت هي السلع :املعمرةالسلع -أوال 

املعمرة خصائص نتقائية  أو خاصة  كما يف األثاث والسيارات والسلع املرتلية  وللسلع سلع إالسلع غالبا ما تكون  
  : وهي تسويقية  تتميز ا

                                                 
  . لك منعا لاللتباس  مع السلع المصنعة \ سوف نستخدم  مصطلح السلع اإلنتاجية ونتجنب تسمية السلع الصناعية  و *
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للبيع الشخصي دور كبري  وأمهية فائقة يف الترويج هلذه السلع  وخلق الطلب عليها  ألا تشترى على فترات  
  متباعدة  وأسعارها مرتفعة

حتياطية اال األدوات املتعلقة بتوفري وخاصة تلك السلع املعمرة جناح تسويق مهم يفخلدمات ما بعد البيع دور  
  والصيانة

 تعتمد املؤسسات يف توزيع هذا النوع من السلع على سياسة  التغطية  االنتقائية  لألسواق 
  

هي السلع اليت تستهلك أو تستعمل مرة واحدة أو عدد قليل من املرات  وخالل فترة  : السلع غري املعمرة  - ثانيا 
شروبات الغازية  والصحف ،وتتصف استراتيجياا التسويقية قصرية كما هو احلال يف الصابون ومعاجني األسنان  وامل

  :باخلصائص التالية 
  اخنفاض نسبة هوامش األرباح  بسبب معدل دوراا املرتفع 
  اتباع سياسة التغطية الشاملة  يف توزيع هذه السلع  وإيصاهلا للمستهلكني 
 بسبب كثرة عليها وذلك الطلب السلع وخلق النوع ى من الترويج هلذا وسائل رئيسية منعتبار اإلعالن وسيلة إ 

  عدد مستهلكيها
 . مرات الشراء وتكرارهاصغرية وبالتايل تعددشرائها بكميات  

  
  : السلع ذات درجة الوالء العالية والسلع ذات درجة الوالء املنخفضة- 2

  من عالمة جتارية إىل  وهي السلع اليت تتميز بصعوبة  حتول املشتري: السلع ذات  درجة الوالء العالية - أوال 
عالمة جتارية ثانية  وذلك العتقاده التام بوجود اختالفات جوهرية  بني عالمته املفضلة  وغريها من العالمات  ، ومن 

  مثال .دون اعتبار  ملا يبذله من جهد وما يتحمله م تعب  ونفقات  يف سبيل حتقيق ذلك 
 سلع املزاج كالسجائر  والقهوة         
  ميل واحملافظة على الصحة  مثل مواد التجميل والصابون سلع التج 
 سلع التباهي والتفاخر 

  
وهي السلع اليت يتحول املستهلك من عالمة جتارية إىل عالمة جتارية أخرى  :   ذات الوالء املنخفض السلع- ثانيا 

اليت يرغب يف شرائها   بسرعة وذلك بسبب اعتقاده بعد وجود اختالفات جوهرية بني العالمات املختلفة للسلعة 
وبالتايل ال يوجد مربر لبذل جهد  ووقت كبريين  يف البحث عنها  واحلصول عليها  ، كما هو احلال يف املشروبات 

  .الغازية والقهوة   اليت يف حالة عدم توفر عالمة جتارية  اليت يفضلها املستهلك 
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  : احلرة  االقتصادية والسلع السلع –3
  بني نوعني من السلع ميز االقتصاديون 

   السلع اليت هلا منفعة ومثن وهي: االقتصاديةالسلع  
 ليست هلا مثن  ،كما هو احلال  يف اهلواء والرمل يف الصحراء  وعند منفعة لكن وهي السلع اليت هلا :احلرةالسلع 

  نقل الرمل من الصحراء إىل مواقع البناء فإا تتحول من سلعة حرة إىل سلعة اقتصادية
  
  :الكمالية السلع األساسية والسلع -  4
 حياته وحياة يستطيع االستغناء عنها ما دامت اليومية وال هي السلع اليت حيتاجها املستهلك يف حياته :السلع األساسية 

  . أفراد أسرته ال تستقيم بدوا
امت احلياة ممكنة بدوا ، ومن  فهي تلك السلع اليت يعتقد املستهلك أا غري أساسية له  ما د:ما السلع الكماليةأ

 نسبية وغري ثابتة إذ جندها ختتلف من شخص آلخر  ساملالحظ أن التميز بني هذين النوعني من السلع خيضع ملقايي
  *.ومن قطر آلخر  ومن وقت آلخر 

  
  : السلع االستهالكية والسلع اإلنتاجية - 5

  .تهلك األخري بشرائها إلشباع حاجاتهتعرف السلع االستهالكية  بأا تلك السع اليت يقوم املس
 أجل الصناعي من فهي تلك السلع اليت يشتريها املستعمل األعمال، يسميها البعض بسلع اإلنتاجية اليتأما السلع 

  . إنتاج سلع أخرى أو تسهيل أعمال املنشاةاستخدامها يف
 وسلع حية التسويقية إىل  سلع ميسرة تنقسم السلع االستهالكية  من النا:   أنواع السلع االستهالكية /أوال 

  :)1(  وسلع غري منشودة   وسلع خاصةالتسوق 
  ): السهلة املنال ( سلع امليسرة - أ

وهي السلع  اليت يشتريها املستهلك بشكل متكرر ، مباشر  وبقليل من اجلهد والوقت يف عملية التخطيط  لشرائها  
ركات املتوفرة منها  ، وميتاز املزيج التسويقي هلذه السلع باخنفاض أسعارها  والبحث عنها  واملقارنة  بني البائعني واملا

، توفرها بشكل واسع يف العديد من حمالت التجزئة  ، مثل السجائر والصابون  ويعترب الغالف عنصر مهم  جدا يف 
ن اإلنفاق على الترويج  ملزيج التسويقي  هلذه السلع ، ذلك أن معظمها  يباع على أساس  اخلدمة الذاتية ، كما أ

  .يكون اقل  مقارنة بالسلع األخرى  ، ويتم التركيز على اإلعالن ووسائل تنشيط املبيعات 
  

                                                 
 المرتفع آما أن السلع الضرورية لسكان المدينة تعتبر آمالية لسكان  قد تعتبر السلعة آمالية لصاحب الدخل المحدود وتعتبر ضرورية لصاحب الدخل *

  األرياف 
  83-82مرجع سابق ،  :   فهد سليمان الخطيب ، محمد سليمان العواد (1)

  



  دورة حياة السلعة و االستراتيجيات التسويقية : الفصل الثاني                                                         

  59

   :التسوق سلع - ب 
وهي السلع اليت يرغب املستهلك يف  بذل  املزيد من اجلهد والوقت  يف التخطيط لشرائها  والبحث واملقارنة  بني 

سعار  ، اخلصائص ، والنوعية مثل اخلدمات املصاحبة للسلعة  ، إمكانية اإلصالح  ، احملالت  واملاركات من حيث األ
توفر قطع الغيار  من األمثلة  األثاث  ، املالبس  السيارات  ،األدوات املرتلية  ، ويكون معدل الشراء هلذه السلع  أقل 

ويقي  هلذه السلع بارتفاع أسعارها  ، تتطلب من السلع امليسرة  وذلك ألا  تبقى لفترة أطول، وميتاز املزيج التس
وتعترب خدمات )   اإلعالن –البيع الشخصي ( عدد من حمالت التجزئة  ، حتتاج إىل املزيد من اإلنفاق  على الترويج  

  . مهمة يف هذه السلععما بعد البي
   :اخلاصة السلع -ج

روفة ومشهورة  واليت يرغب  جمموعة من  وهي سلع املستهلك اليت متتلك خصائص فريدة  أو إسم ماركة مع
عدات التصوير أنواع  وماركات حمددة  من السيارات  ، م: املثال لاملشترين  بذل جهود خاصة لشرائها  على سبي

 ، البذالت الرياضية  ذات العالمات التجارية العاملية املشهورة  ، وتوزع  السلع اخلاصة من خالل  ذات السعر املرتفع
 جدا من  حمالت التجزئة  ، واملوزعني ليسوا حباجة إىل اختيار  املوقع املالئم حملالم  ، بل جيب عليهم أن  عدد حمدود

يتركوا الوقت الكايف للمشترين  معرفة مواقعهم  ، ولذلك يكون اإلنفاق على الترويج قليل  مقارنة بغريها  ، 
  .أسعارها تكون مرتفعة  ومعدل تكرار شراؤها قليل

   :منشودةسلع الغري  ال-د
 وهي السلع اليت يتم شرائها حلل مشكلة طارئة  ، أو السلع اليت  ال يعرف املستهلك عنها شيء ، أو أنه  يعرف عنها 
ولكنه  مل يفكر بشرائها  ، املنتجات اجلديدة مثال  ، جهاز اإلنذار ضد السرقة  وتعترب سلع غري منشودة  إال إذا مت 

شهر األمثلة  على السلع غري املنشودة  وثيقة التامني على احلياة  هلك من خالل اإلعالن  ومن أ املستإدراكها  من قبل
  .واملوسوعات 

  
  ):الصناعية  (ةالسلع اإلنتاجي/ ثانيا 

ستخدامها  يف إنتاج سلع أخرى ، وتباع هذه السلع إىل املصانع واملناجم ترى  لغرض إالسلع  اإلنتاجية  هي اليت تش
  .لعامة  وغريهم من املنشآت التجارية  املختلفة واملنافع ا

  )1(: ويقسم كتاب التسويق السلع اإلنتاجية  إىل جمموعات خمتلفة  
   : السلع الزراعية - أ

وتشمل عدد كبري من  السلع كالقطن ، األرز و قصب السكر و الربتقال  وهي تستخدم كمواد خام إلنتاج سلع 
ت الزراعية تعترب سلع استهالكية  وإنتاجية يف نفس الوقت  فمثال تعترب الطماطم أخرى و   يالحظ بان  بعض املنتجا

  سلعة استهالكية لربة البيت  ، وسلعة إنتاجية ملؤسسة إنتاج الطماطم 
                                                 

   26:  ، ص1985مذآرات في مبادئ التسويق وإدارة المبيعات  ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،:  عادل حسن –  جميل توفيق  (1)
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         :خصائصها
  الطلب عليها مستمر طوال العام  بينما يتم إنتاجها يف مواسم حمددة  
   ونوع التربةخيضع إنتاجها  لعوامل طبيعية كاملناخ  
 صعوبة التحكم يف جودة اإلنتاج واألسعار  خاصة يف اآلجل القصي 

 
   :الطبيعية املواد األولية - ب

ويتميز والفحم، األخشاب واحلديد ومن أمثلتها والغابات واملناجموتشمل املواد اليت يتم احلصول عليها من البحار 
  .نتاج منها  باالنتظام طول العام اإل
  :ملواد املصنعة  األجزاء وا-ج

  عليها عمليات  إنتاجية لتتحول إىل سلعة كاملة الصنع  ومن أمثلتها الغزل وهياكل  اليت جترى وتعرف باملواد 
  .السيارات

  :  مهمات التشغيل -د 
   النظافةكالزيوت وأدوات الصيانة، تستعمل يف أعمال الكاملة لكنها وهي سلع ال تدخل يف إنتاج السلع 

 كبري وأسعارها غري مستمرة وجبهود منها بصفة ويتكرر الشراء طويال، التشغيل من السلع اليت ال تعمر وتعترب مهمات
   خصائصها مع السلع االستهالكية السهلة املنال الوسطاء وتتشابه ما يتم شرائها عن طريق منخفضة وغالبا

  :واملعدات اآلالت -هـ
ناعة الغزل  والنسيج  أو يف توليد الطاقة  واآلالت املكتبية وتتميز وتشمل اآلالت الصناعية  كاآلالت املستعملة يف ص

  :خبصائص منها 
   للمشروع ةتكون جزء من األصول  الثابت 
 يتم إنتاج هذا النوع من السلع أما بالطلبية  أو التنبؤ بالطلب  حجما ونوعا  
 نتاج   بالنسبة لألنواع األخرى من  سلع اإلعتتميز أسعار هذه السلع  باالرتفا 
  الصناعي كعملية التوزيع هلذه السلع تكون مباشرة من املنتج إىل املستهل 
يعترب كل من الضمان واخلدمات  وتوفر قطع الغيار  واالقتصاد يف التشغيل وجودة اإلنتاج من أهم األسباب   

 اليت تدفع املشتري الصناعي إىل  تفضيل عالمة جتارية  من العالمات األخرى
 راء هذا النوع من السلع  منخفض معدل تكرار ش 
 يتغري معدل تقادم هذه السلع سريعا نظرا  للتقدم التكنولوجي  املستمر فيها  

  
  يبني التقسيمات املختلفة للسلع) 13(والشكل رقم 
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  التقسيمات املختلفة للسلع ): 13(  الشكل رقم 

  
  
  
  

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        

  234:، مرجع سابق ، ص)المفاهيم واالستراتيجيات (التسويق  : عصام الدين أبو علفة :المصدر 
  
  
  

  
  
  
  
  

 أنـــواع الســلع

    سلع  االنتاج  سلع االستهالك

تصنيف على أساس العادات الشرائية  تصنيف على أساس العمر

  سلع 
  معمرة

سلع غري
  معمرة 

سلع
سهلة 
  املنال 

سلع
  التسوق 

سلع 
  خاصة 

  السلع الزراعية 

  املواد االولية الطبيعية 

  األجزاء واملواد املصنعة 

  مهمات التشغيل 

  اآلالت املعدات و
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        اخلصائص التسويقية لسلع االستهالك )03(اجلدول رقم 
  

       أنواع     
  السلع 

 املزيج التسويقي 

  السلع 
 امليــسرة 

       سلع
   التســوق 

   السلع
 اخلــاصة 

وتسمى باالستقرابية  هي اليت - خصائص السلعة
يشتريها  املستهلك األخري  بشكل 
متكرر وبأقل جمهود  ومن أقرب 
مكان ومن أمثلتها املشروبات 

  الغازية ، الصابون  ، الصحف 
  مهية يف عملية التغليف هلا أ-
  ليس هناك أمهية للضمان -
  هام جدا  التبيني-

وتسمى بالسلع االنتقائية 
 املستهلك بعد اويشتريه

مقارنة ومفاضلة  البدائل 
واملاركات  واألسعار مثل 
األثاث ، املالبس  ، السلع 

  املعمرة 
   أمهية االسم التجاري -
   أمهية اخلدمة والضمان -
  جدا هامالتبيني - 

تتميز خبصائص خاصة -
ترغب فيها جمموعة معينة 
من املستهلكني  يف  عمل 
جمهود شرائي من اجل 

  احلصول عليها 
  االسم التجاري هام-
   أمهية اخلدمة والضمان -
  هام جدا التبيني-

  سعر الوحدة منخفض نسبيا السعر 
  نسبة اإلضافة منخفضة 

 معدل دوران البضاعة مرتفع  

  مرتفع نسبيا
  هامش الربح مرتفع نسبيا 

 معدل دوران البضاعة 
 منخفض نسبيا 

   سعر الوحدة مرتفع
   هامش الربح مرتفع 

معدل دوران البضاعة 
 منخفض 

يفضل توزيعه توزيعا غري مباشر  التوزيع 
تغطية السوق بعدد اكرب من 

  املوز عيني

 ميكن أن يكون التوزيع 
مباشر أو غري مباشر شامل 

ون موقع أو حمدود ويك
التاجر يف املناطق التجارية 

 قد يكون التوزيع مباشر 
أو غري باشر  وليس هناك 

 أمهية للموقع التجاري  

  الترويج 
  
 

 يعترب اإلعالن أهم عناصر 
 التروحيي كما أن تنشيط جاملزي

املبيعات يعتمد على درجة 
 كبرية من األمهية 

 يأيت البيع الشخصي يف 
ن املقدمة  ويليه اإلعال

وهناك إمكانية لتنشيط 
 املبيعات 

اإلعالن يعترب اكثر أمهية 
وهناك أمهية للبيع 
الشخصي  وتنشيط 

 املبيعات
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   القرارات املتعلقة بالسلعة:الثالثاملطلب 

   متييز السلع-1
  وذلك دف تعريف وحتديد أو صور أو رسوم  أو مزيج ،يتم متييز السلع عن طريق أمساء أو كلمات  أو رموز 

التجاري من السلع  اليت تقوم املؤسسة بإنتاجها أو تقدميها  ومتييزها على السلع األخرى  املنافسة ، ويتألف االسم 
  . حروف أو  أرقام ميكن التلفظ ا 

    أو صورة أو تصميم فريد ،وميكن التعرف عليها بالنظر  ال بالنطق، شكل رمز التجارية تأخذو العالمة 
يقتصر  حبيث قانونية، هلا محاية عالمة متييز اسم أو التسويق األمريكية أيية فهي طبقا لتعريف مجعية أما املاركة التجار

  .العالمات األمساء أو من قانوين لكل مث فهي تعبري املوزع ومن أو على املنتج استعماهلا
  

 :العالمة مميزات -أوال 
  )1(: ميكن أن تكونالعالمة

  نطوقةمتكون مكتوبة أو :  شفهيةإشارة 
  .مبتكرة تسمية   ، املنطقة اسم جغرافيا   ،  معدلأواسم مستعارا  ،   اسم املالك   
   مفردات  عدةمن  أو   جزء اسم مبتكر من  
مزيج من    رمز ، رسم :: مصورةاتإشار وأرقام و حروف  ، رقم ،شعار ( آخر معىن من حمول اسم 

  األلوان
  .ومصورة رموز مكتوبة تتضمن   :شارة مركبة  
  إيقاعية من أصوات و مجل موسيقية و مكونة : إشارة صوتية 
    قارورةه  مثل وغالفشكل املنتج  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1)  Cloud Demeure: Marketing Les différent  Types De Marque ,Dalloz,Paris,2 Edition, 1999  , p :87   
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   : العالمةوظائف  -ثانيا 
  : للمستهلكوبالنسبة أن منيز وظائف العالمة بالنسبة للمؤسسة ميكننا

  وظائف العالمة        )04(جدول رقم 
 املستهلك املؤسسة

  .املؤسسةملكية  ترمز اإلشارة إىل -
  .واخلدمات متيز خمتلف املنتجات -
  لدعم وفاء الزبائنرموزتقدمي ،  تقسيم السوق-
  االتصال -
  .املنتج تثبيت -
 العالمة خالل القضاء على التقليد من -

 .املسجلة

   
  .ومراقبته التعرف على املنتج -

  ) عند اخلدمات احلرة خاصة    (
  رك مشتاسمتصبح العالمة : ل االتصا-
   ضمان اجلودة-
  .املنتج املستهلك يف صورة وضع -
    تقدمي منط حياة -

       
  

       Cloud Demeure: MarketingLes différent  Types De Marque ,1999,p:المصدر

  
   : نوع العالمة التجارية -ثالثا 
  ) وخدمات خمتلطة منتجات ( نوعني من العالمات منيز

  ) القوميةمةالعال ( :املنتجني عالمة - 1
   ما يطلق عليها العالمة القوميةوعادة،  تلك العالمة اململوكة بواسطة املنتج ذاتههي
  OMO , TIDE , SONY : مثل
  

  :املوزعني عالمة - 2
 متاجر التجزئة أو متاجر اجلملة، عادة ما يطلق عليها بالعالمة مثل تلك العالمة اململوكة بواسطة أحد الوسطاء هي

  .املتجر اخلاصة أو اسم
 املنتجات اليت حتمل عالمات قومية نظرا ألن هذه األخرية عادة تلك تتميز عالمة املوزع بكوا تباع بسعر أقل من و

  .  إعالنية ضخمة مما يزيد من تكلفة تسويقهانفقاتما ينفق عليها 
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  : طول املاركة - رابعا
طويل ، كل مدة  تقدم عدة مزايا ومساوئ  كما هي و اليف وضع ماركة  على املدى القصري أاملؤسسة هلا اخليار 

  )05(مبينة يف اجلدول رقم 
  

                    طول العالمة 
 املدة 

 مساوئ مزايا

  ال ميكن نشرها بسهولة - قصرية 
  إمكانية التجزئة-
  ختفيف املخزون -
  تسيري بسيط -
 خفض التكلفة -

خطر مايل مهم للمؤسسة يف حالة -
  خسارة السلعة 

 الزبائن بالنسبةخطر وفاء -
 للقطاعات الغري مستهدفة 

  إرضاء مجيع شرائح الزبائن - طويلة 
  أحسن مردودية-
خطر مايل يرد  على العدد الكثري -

 من السلع 

زيادة تكاليف اإلنتاج  والتوزيع -
   لواالتصا

   تثقيل املخزون-
  تسري جد ثقيل -

  
 , Chibani-Chih Amina :Le Marketing  Stratégique De A à Zالمصدر 

Chihab Edition,Batna ,2004,p: 161                  
   

    أمهية التمييز- 2
  :)1(للتميز أمهية بالغة بالنسبة للمستهلك واملؤسسة 

  :الصناعي األخري أو املستهلك بالنسبة للمستهلك التمييز  أمهية-أوال 
تعريفه مبصدر إنتاج السلعة وضمانه احلصول على مستوى معني  للمستهلك من خالل التمييز محايةحتقق أدوات  

  .   عليه التعرف على السلع اليت يرغب يف شرائها من أي مكان  يباع فيهأا تسهل باإلضافة إىل اجلودة،من 
  .كو املوزعني على تطويرها بصفة  مستمرة وذلك  يف صاحل املستهلتنافس  بني املنتجني  يؤدي متييز السلع إىل ال 
  .آداة التمييز مبثابة  أسلوب التفاهم  والتعرف على السلع بني كل من املنتج واملوزع واملستهلك  
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   : أمهية التمييز بالنسبة للمؤسسة -ثانيا 
كرب حصة من السوق  وال ميكنه ذلك إال عن طريق  يهدف كل منتج إىل احلصول على أ  :السوق السيطرة على - أ

  .جاته على املنتجات األخرىاحملافظة على متييز منت
يعترب متييز السلع  من أهم الشروط  الالزمة على املنتج بإجناز مجيع :  استمرار االتصال بني املنتج واملستهلك-ب 

    بينهما لمسؤولياته حنو املستهلك  ملنتجاته واستمرار االتصا
يف التسعري  ويؤدي إىل قلة احلدوث يف تغريات   التمييز يعطي للسلعة نوعا من  االستقالل : احلرية يف التسعري -ج 

  األسعار
هم ملنتجاته  نتجني وتقليديؤدي التمييز  إىل محاية املنتج  من احتمال  تزييف بعض امل:  محاية السلعة واملنتج -د 

افظة على  حرص املنتج على احملزة  يف السوق ، ويؤدي التمييز إىلومحاية كذلك من تقلبات األسعار  السلع غري املمي
  .ة  مما يؤدي إىل محاية املستهلكمسعته ، عن طريق املراقبة للجودة  ونظافة اإلنتاج وخلوه من العيوب الفني

  وبالتايل يؤدي إىل اطمئنانه و وأخريا فان متييز املنتجات  يهدف إىل  تعريف املستهلك  مبصدر إنتاج السلعة ،
  .احلصول على مستوى معني من اجلودة 

 املبيعات  شخصي وتنشيط إعالن وبيع التروحيية من يف اجلهودبطبيعة احلال تستخدم أدوات التمييز :ترويجال -هـ 
  .ويعترب التمييز ضروري  للقيام  بالنشاط التروحيي للسلع 

  :التغليف  -3
 والسعر ب السلعةجان إىل التسويقي للمؤسسة املزيج اخلامس يفنه العنصر د من املسوقني إىل التغليف على أينظر العدي

  .والترويج والتوزيع 
على أنه  مجيع النشاطات  املتعلقة بتصميم  وإنتاج حافظات أو أغلفة  للسلع ، والتغليف    : وميكن تعريف التغليف

له ثالث مستويات هي الغالف  األويل  مثل الزجاجة اليت حتفظ الدواء  والغالف الثانوي  العبوة الكارتونية اليت 
  .ة الدواء  وهلا وظيفة ومحاية  وترويج حتفظ زجاج

  )1(وغالف الشحن  وهي العبوات واحلاويات  اليت حتفظ السلعة أثناء  النقل والتخزين 
  

  : وظائف التغليف -أوال 
  محاية السلعة واحملافظة عليها 
   واستعمال السلعة من قبل الوسطاء واملستهلكني النقل والتخزينتسهيل عملية  
   استخداماته وفوائده خصائصه، خالل عرض ترويج السلعة من 
  املستهلك  وحتفزه  على دفع مثن أعلى  للعبوة  املالئمة  ذات املظهر املريح  واأللوان املناسبة جذب انتباه 
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   يعترف بالعالمة القويةدائما فاجلميع به ذهنية معينة ترتبط صورة إعطاء السلعة 
اجتة  عن الكسر والتلف  أو التبخر  بالنسبة حملتويات السلعة أثناء تقليل نفقات التسويق  الخنفاض اخلسائر الن 

  انسياا من املنتج إىل املستهلك 
   للسلع اليت مل ميكن إستخدام التمييز هلا يف حالة عدم تغليفهاةإمكانية استخدام أدوات التمييز بالنسب 

  :  امللصقات -ثانيا 
بة  تظهر على أو مع الغالف  لوصف السلعة ، وامللصق ميكن أن  وهي جزء من الغالف  وتتكون من معلومات مكتو

  : حيمل اسم املاركة  فقط  أو كمية كبرية من املعلومات ، وتؤدي امللصقات  جمموعة من الوظائف أمهها 
  تعريف وحتديد السلعة  
 ترتيب السلع 
تعمال  واستخدام السلعة   وصف أشياء كثرية  عن السلع من  تاريخ ومكان اإلنتاج  واملنتج ، وكيفية اس 

 باإلضافة إىل السعر   ، املكونات وغريها من املعلومات
 وسيلة للترويج من خالل الرسوم اجلذابة   

   :  التبيني-4 
هلا  ، وقد يكون ذلك على و عن املؤسسة املنتجة  معلومات على املنتج او السلعة  أوضع  بيانات أويتمثل يف عملية و

  .املرفقة مع املنتجو البطاقة  الغالف أ
   :)1(ويهدف التبيني إىل

  محاية املشتري صحيا ومحايته من الغش  
  محاية املشتري من خماطر استعمال السلعة  
  تعريف  املشتري  خبصائص السلعة ومن مث مساعدم  يف اختاذ قرار الشراء السليم   
  منفعة تعريف املشتري  بكيفية استعمال السلعة وصيانتها للحصول على أقصى  

 
  :أنواع بيانات التبيني-أوال 

  :  البيانات الوصفية - أ 
وهي بيانات  مكتوبة يف شكل  صور توضح  اسم السلعة  وحمتوياا والكمية  وجماالت استعماهلا  وطرق استعماهلا 

صة باملؤسسة  اخلاتوصيانتها  ، وإعطاء املشتري أي حتذيرات  او إرشادات خاصة  بالسلعة  ، باإلضافة إىل البيانا
  والوسيط  ويفضل املنتجون والوسطاء االعتماد على هذا التبيني
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  :البيانات املعيارية - ب
و صفات  يعكس كل منها  درجة معينة من درجات اجلودة ، ويتطلب االعتماد على ت يف شكل أرقام  أوهي بيانا
  ليت تلعب دورا هاما يف  حتديد جودا    القيام بدراسة شاملة لكل سلعة  وخصائصها الرئيسية  اهذا التبيني

  
   الضمان واخلدمة-5

يعين الضمان الذي يقدمه  املنتجون أو الوسطاء للمستهلكني   مسؤوليام عن  العيوب  اليت قد تظهر  يف بعض 
  الوحدات املباعة  وضمان أداء السلعة بطريقة مرضية  ، أو  فيما يتعلق  برضا املستهلك  من أداء السلعة 

 األجزاء وإصالح تغيري بعض املعيبة أو السلعة جديدة مكان بإحالل سلعة منتج أو البائع الضمان بالتزاموقد يقضي 
   للمستهلك الثمن كامالالعيوب وإرجاع 

  :والضمان من شأنه 
   فعالة  لزيادة الطلب يعترب وسيلة ما الشراء وعادةزيادة ثقة املشتري ويشجع على  
   من تلف السلعة  عند نقلها او ختزينها الضمان حيمي املستهلك 

  )1(:  وهناك نوعيني من الضمان  مها
  

 ندف املؤسسات إىل الترويج عن منتجاا  عند تقدمي الضمان  ، نظرا إىل أن  الضما: الضمان التروحيي  -أوال 
ي عيوب فيها خالل  فترة   وجتربتها دون حتمل  أي خماطر  ألن املنتج يضمن  أعيشجع املستهلك  على شراء  السل

  معينة  أو رد مثنها  يف حالة عدم  رضاه 
نه يؤدي إىل زيادة  املبيعات أبالرغم من أن الضمان التروحيي  يؤدى إىل حتمل بعض النفقات  من جانب املنتج  إال 

  .قيق  نفس اهلدف بدرجة  أكرب وبتكلفة  أقل من تكاليف اإلعالن  واملسابقات واهلدايا  والعينات اانية يف حت
  

  :  الضمان احلمائي -ثانيا 
 حيدد هيهدف هذا النوع من الضمان  إىل محاية املنتج  من الطلبات  الغري معقولة  من جانب املشترين ، نظرا  ألن

مسؤوليات  املنتج بوضوح  فيما يتعلق  بالسلعة  بعد بيعها  حيث يضمن السلعة من  وجود العيوب  الفنية 
ة  خالل فترة زمنية معينة  أو مسافة معينة  تكفي لظهور  هذه العيوب  دون أن يكون  ذلك  نتيجة لسوء وامليكانيكي

  .استعمال  املشتري هلا  مثل ضمان السيارات 
   الضمانات إعطاء بعض منها عند نستطيع أن نستفيد التوصيات اليت هناك بعض وبصفة عامة 

   يف السلعة بعض العيوب خالهلا الكشف عن كنزمنية معينة مي الضمان فترة يعطي جيب أن 
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   ميلك السلعة حىت  ولو انتقلت  امللكية من شخص آلخر الضمان منيستفيد من  
  جيب أن تقدم الضمانات بصيغة واضحة  حمددة ومكتوبة  وال حتتمل اللبس والتفسري  
   يشتركوا يف تقدمي الضمانات احلوافز حىت خالل تدعيم املوزعني من 
  . ضوء ما يقوم  به املنافسني  يف هذا الصدد آلخر وعلى وقت الضمان مناجعة سياسة ضرورة مر 

  
  :سياسة اخلدمة -ثالثا 

أصبحت اخلدمة املقدمة  إىل املستهلك  جزء من العملية التسويقية ، ومازال الكثري من  املستهلكني  غري راضني عن 
يقي احلديث  ، ال تنقطع العالقة بني البائع واملشتري  بعد نوع  اخلدمات  املقدمة  إليهم  يف ظل املفهوم  التسو

  .االنتهاء من عملية البيع  بل يتحمل البائع  بعض املسؤوليات  حىت يتأكد  أن السلعة  حتقق  اإلشباعات املتوقعة منها
  :اآليت يعملوا على اخلدمة أن سياسة يتجاوبون مع التسويق الذين يستطيع رجال 

 التجار  البيع عند فيها رجال يشترك تدريب اليت تقدمي برامج طريق واملوزعني عنر تدعيم خدمة التجا 
  واملوزعني 

   مراكز خدمة  متتلكها لتصلح السلع االستهالكية ةتنشئ املؤسس 
  االعتناء جبودة السلعة  فتكون طلبات اخلدمة  يف حدها األدىن  
   :  التقدم  ا إىل سياسة اخلدمةاليت ميكنومن التوصيات  
   لديهم جيب أن يهتم املنتجون  بتحسني خدمام  وتدريب العاملني 
 اشتراط سنوات اخلربة  بالنسبة للعاملني  يف مراكز  اخلدمة  لتوفري  مهارات  معينة  
 استمرار تدريب العملني يف مراكز اخلدمة  
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   دورة حياة السلعة:الثايناملبحث 
ن املفاهيم  اهلامة يف التسويق ، يستند هذا املفهوم  على الفكرة اليت تقول أن  السلع       تعترب دورة حياة السلعة م

متر يف مراحل خمتلفة  من وقت تقدميها  ألول مرة يف السوق إىل  الوقت الذي يتم سحبها  فيه من السوق  ، 
  إىل حيز الوجود إىل وقت   مبراحل معينة  من وقت ظهورهادبكلمات أخرى متر السلع  يف ذلك شأا شأن األفرا

   .اندثارها  واختفائها من التداول 
  

   مفهوم دورة حياة السلعة:األولاملطلب 
  )1(:مفهوم دورة احلياة ميس بعدين  - 1

  :التسويقمعىن حيدد -أوال 
   والتحكم يف مدة احلياة السلعة  ؟ كيفية تسريفدورة احلياة عبارة عن منوذج يقدم 

و الشهرية اليت  تستمر  من بداية  املنحىن  مرورا باملراحل األربعة   اآلنية  للمبيعات اليومية  أاقبةوهذا عن طريق املر
  .إىل غاية االحندار  حىت يتم التصرف يف النتيجة  املتوقعة 

  :الدورةمعىن يعكس إطالة -ثانيا 
  والذي يوجد اإلهالك على طول  الطويل  املقدمة لالستثمار الصناعية للسلعة البيع مالئمة نقاطوهذا من خالل 
   اموعة احملتملة 

 التسويق املتبعة ةالسلعة اليت ليست هلا عالمة  أساسية ووحيدة  تدرج هلدف التوقعات اليت ترتبط وتقارب  إستراتيجي
، لكن مجيع النماذج للسنوات التالية جيب أن تفهم  التسويق الذي سيقدم كجديد ويساعد اإلجراءات املختلفة 

  .عمل على إطالة دورة حياة السلعة وي
 االستثمار املطلوب  من ةدوديالعناصر املختلفة ملر التحكم وتثبيت تقنيات أخرى يف إضافات السلعة تعطيدورة حياة 

  .طرف خلق السلعة اجلديدة 
   

  : دورة احلياة االقتصادية -2
 )2(: دورة حياة السلعة االقتصادية تتكون من 

  و فشل السلعة  يتحدد هناياة السلعة  إذ أن احتمال  جناح أذه أهم مرحلة يف حوه :  مرحلة التصنيع 
ويف هذه املرحلة تستثمر املؤسسة  األموال اليت قد تعوض عند بيع السلعة  عند وذلك قبل بدء البيع التجرييب  

 .جناحها وتشطب وتعترب خسارة  عندما تلغي فكرة اإلنتاج
  

                                                 
(1) Chibani-Chih Amina M:Le Marketing  Stratégique De Aà Z , Chihab Edition,Batna ,2004,p: 44 

    193: ص 2002أسس التسويق الحديث  ،  الدار العلمية الدولية  ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،  األردن ،  الطبعة األولى ، :    عبد الجبار منديل   (2)
  



  دورة حياة السلعة و االستراتيجيات التسويقية : الفصل الثاني                                                         

  71

ويف هذه املرحلة بالذات يتسىن أن حتظى املؤسسة مبركز  :  لسلعة يف السوقمرحلة  اإلدخال االبتدائي  ل 
  .  جيد أمام املنافسني  مستفيدة من التوزيع الكامل للسلعة اجلديدة يتنافس

  
من ناحية االستغالل  اجليد  وتتميز هذه املرحلة بأن السلعة  أخذت مكاا  :  مرحلة تطور السوق 

 .وأصبحت هلا شهرة كافية
  

 من ناحية املستهلك مصاعب جدية خاصة يف هذه املرحلة تواجه السلعة :السوقمرحلة املنافسة وركود   
  .  عمر السلعةمزايا إلطالةوتبدأ املؤسسة يف تقدمي 

  
هنا تقف املؤسسة أمام خيارين  إما املوافقة على اإلنتاج  الغري :  مرحلة تقلص السوق  او حتديد اإلنتاج  

  .   إجياد أسلوب جديد  يف مد عمر السلعة أو قتصادي للسلعةاال
  
  

  )14(شكل رقم 
  
  
  

 توزيع     
  

       توزيع           
  
     

   متوين                               
  
  

  إطالةحياة السلعة
   
  خروج 

    
  اية دورة  حياة السلعة                                                      

مفهوم دورة حياة    السلعة عمالاست
للسلعة  االقتصادية 

إعطاء مزايا
 للسلعة القدمية

املواد األولية     
  والطاقة

  التصنيع 

    فنظام للتغلي
 والتوزيع

   دورة الحياة االقتصادية للسلعة
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   التسويقيرلسلعة من املنظو مفهوم  دورة حياة ا-3
دورة حياة السلعة ما هي إال املراحل  اليت متر  ا أي سلعة ، واليت تشمل  مرحلة تقدميها إىل السوق  ، مرحلة    

منوها  ، نضوجها ، وأخريا مرحلة تدهورها ، وتفهم اإلدارة التسويقية  ملراحل  هذه الدورة  له األثر الكبري  يف 
سويقي   ميكن استخدامه  يف كل مرحلة من هذه املراحل  ، إذ خيتلف هذا املزيج اختالفا جذريا  معرفة أي  مزيج ت

ختلفت هذه املنافسة  يف كل منها  وتطلب تقلت السلعة من مرحلة إىل أخرى  إمن مرحلة إىل أخرى  ، وكلما ان
خدم  فكرة دورة حياة السلعة  بفرض الوضع إستخدام  سياسات ترويج وتوزيع وتسعري خمتلفة  ومتباينة  ، لذا تست
ختيار  لى هذه املراحل ميكن لإلدارة  إتوجيه أنظار اإلدارة  إىل التعرف على املراحل اليت متر ا  سلعهم  وبالتعرف ع

  .املزيج التسويقي الذي  حيقق األهداف املرجوة 
  

  : مفهوم دورة حياة السلعة -أوال 
لى أساس  أنه كما  أن لإلنسان دورة حياة  تبدأ من الوالدة  حىت أواخر العمر   إن مفهوم دورة حياة السلعة  يقوم ع

فكذلك السلعة  هلا دورة حياة مماثلة  من اإلدخال للسوق  حىت التدهور وعملية اخلروج من السوق  ، وميكن تعريف 
خال  والنمو  والنضج  وأخريا التدهور  دورة حياة السلعة  بأا الفترة  الزمنية  اليت  متر ا  السلعة  يف مراحل اإلد

وتقاس هذه املراحل  بتطور املبيعات  واألرباح ، حيث يفترض هذا املفهوم تغري املبيعات واألرباح ألي سلعة مع 
  ومعرفة املراحل اليت متر ا  مرور الوقت ، فدورة حياة السلعة هي حماولة ملعرفة  املراحل املتميزة  يف املبيعات للسلعة

  .  تسويقية إستراتيجيةفضل ، وبذلك تستطيع املؤسسات  صياغة أو تتجه حنوها  أ
  

   )1(: السلعة هلا دورة حياة  يعين  التسليم  بأربعة أشياء  نوردها كما يلي أن القول بأنكما 
  و قصرية سلعة حياة حمدودة قد تكون طويلة أأن لل 
وق  ، كما أا و املسحلة  حتديات خمتلفة للبائع  أل مرأن مبيعات السلعة متر  مبراحل متميزة  حتمل ك 

  و االرتفاع  وحسب احلالة والظروف االقتصادية  ودرجة املنافسة تتدرج لالخنفاض  أ
   من دورة حياة السلعة ملراحل املختلفة وترتفع تبعا املبيعات من السلعة تنخفضأن أرباح  
  لية وتصنيعية تبدو حتمية  لذا يتوجب على رجال التسويق   وما أن  احلاجة إىل استراتيجيات خمتلفة  تسويقية  

خذ احليطة واحلذر  ومن خالل التخطيط  الواعي ملا  قد يؤثر  من عوامل  على مكانة السلعة  يف هذه 
  .و تلك رحلة أامل

  
  

                                                 
  77:   محمد إبراهيم عبيدات ، استراتيجية التسويق ، مرجع سابق ، ص  (1)
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       التقدمي   التطوير      االحندار                 النضج والتشبع                 النمو                       

  
                

  
  
  

              
  
  
  
  

  :السلعة حياة األعمال ودورةحتليل رقم -ثانيا 
 بصفة عامة حياا مقسمة خالل ة حيوي املراحل اليت مرت ا السلعأعمال إمجايل رقم سلعي مينح أي سلعة أو خط 

  :   كالتايل 
                                   ورة حياة السلعة حتليل رقم األعمال  ود    )16(الشكل رقم     
رقم األعمال                             
    

    االحندار                 النضج والتشبع                 النمو         التقدمي                         
  

                
  
  
  

              
                       10%                  50%              30%        10%    

  
   Philippe Delstqnche  : Marketing      2004 -200 5:املصدر 

   الزمن

   الزمن
  خسارة 

  ربح

  مراحل دورة حياة السلعة )15(   شكل رقم
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  السلعة ستخدامات دورة حياة  إ-ثالثا 
  )1(: ستخدامات دورة حياة السلعة يف يد إميكن حتد
   والبيئة التسويقية السلع واألرباح واملبيعات واملنافسة عن توفري معلومات 
   األسواق السلعي ومنو فترات النمو فترة من طول كلمعرفة  
  قتراح وظائف جديدة للسلعة الشراء  وعدد املشترين  اجلدد  وإقياس معدل تكرار  
  لتسويقية  والبدائل املناسبة التعرف على اإلمكانيات الداخلية  والفرص التسويقية  لوضع االستراتيجيات ا 
  مرحلة  الزمين لكل النمو والتوقيت مرحلة من مراحل   أهداف كل التخطيط التسويقي ومعرفة  تساعد يف  
  تعطي  مديري  التسويق  الفرصة  لتحديد طرق الرقابة  التسويقية  و أدواا  وجماالا  
   على األهداف أسباب االحنراف تقيم األداء التسويقي ومعرفةتفيد يف  
  تسمح بتعديل  األهداف  وتطوير  برامج البيع  والتسعري  والتوزيع  املادي وقنوات التوزيع  
تساعد على مقارنة مركز املؤسسة  بالنسبة للصناعة  او للقطاع  الذي تعمل  فيه فهل هناك  توافق مثال بني  

  و الحقة  أوقات سابقة  أ نفس الوقت  أو يفمرحلة النمو  يف السوق و النمو السلعي  يف
تعطي الفرصة للمسؤولني للمراجعة التسويقية  ومعرفة أسباب املشكالت التسويقية  والطرق املثالية  الختاذ  

  القرارات التسويقية  
  : ن دراسة  دورة حياة السلعة  تعطي للمتخصصني يف اإلنتاج  باإلضافة إىل ذلك فإ

   إنتاجية مالئمة من سعة يتطلب ذلك ملبيعات وماا ذلك بتطور السلعة وعالقةتطور خصائص  
  مراحل  دورة حياة السلعةالتشغيل حسباختيار منط  

  
    أنواع دورة حياة السلعة:املطلب الثاين 

جتدر اإلشارة  فيما خيص دورة حياة السلعة  أنه  ال يوجد شكل واحد يصور  مراحل حياة السلع فاألمر  خيتلف من  
و نوع املستوى التكنولوجي، وهذا ارتباطها  بالتغيري يف األذواق  أخلصائص  السلعة  ومدى سلعة إىل أخرى طبقا 

  .يعين أن هناك  مشاكل ومعوقات  معينة تواجه دورة حياة السلعة 
 بينا من سلعة إىل أخرى  ، مثال ختالفاف إفيالحظ بالنسبة لدورة حياة السلعة ، أن الفترة الزمنية  اليت تستغرقها ختتل

نه  يف حالة صل واحد من فصول السنة ، يف حني أنه بالنسبة  لسلع املوضة كاملالبس  ، قد تتم هذه الدورة يف فأ
  .السلع املعمرة كأجهزة التلفزيون  فدورة حياا متر لعدة سنوات  

  

                                                 
  225:مرجع سابق ، ص :   فريد النجار   ( 1  )
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ا ، لذا  على مؤسسة يف حد ذامعينة وليس اإلنتاج الكلي لسلعة السلعة تنطبق على فكرة دورة حياة كما أن
  فاملقصود بدورة حياة السلعة  هي املراحل اليت متر ا  سلع صناعية  معينة وليس املراحل اليت متر ا مؤسسة معينة  

  
  

  اتاملبيع/   االرباح                                                                                                                    
  
  

        
  السنوات      

  
  

  املبيعات/        االرباح     
  
  

                                   السنوات 
  
  

  املبيعات/ االرباح            
  
  

                                     السنوات
  
  
  

        
  املبيعات/ االرباح             

                
                              

           
                                    السنوات 

  السلع املعمرة 

 السلع النمطية

 سلع  التقاليد

 سلع املوضـة
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  املبيعات/ االرباح             

  
  
  

       السنوات            
  

  املبيعات/ األرباح                                  

  
  
  
  

        السنوات            
ود منافسة  وتتناقص بشكل كبري  عند و تطول عند عدم وجحياة السلعة ميكن  أن متتد أومن املالحظ أن  فترة دورة 

   )1(:وجود منافسة  شديدة  ، كما  ميكن أن  نعرض  حاالت  أخرى ذات عالقة  بدورة حياة السلعة
  ، * إال أن بعض السلع ليس هلا دورة حياة  مكتملة حياة،رغم أنه لكل سلعة هلا دورة - أوال

  ورة حياة السلعة تكون بدون مرحلة التدهور أن داملطبخ حيث الرصاص وسكني ذلك أقالم ومن أمثلة 
                  هذه الدورة             ) 16( م و يوضح الشكل  رق

   املبيعات 
   

                        النضوج                      النمو          اإلدخال                                                               
  

                                      الوقت    
                              

  دورة حياة قلم الرصاص
  

                                                 
   -278:  ،  ص2003،دار وائل للنشر  ، األردن ، الطبعة األولى ،) المفاهيم والخصائص و التجارب الحديثة ( إدارة االبتكار :  نجم عبود  نجم  (1)

  
 ال بد أن  نالحظ  من متابعة  عملية تطوير السلع ، أن بعض هذه السلع  حقا ليس  لها دورة حياة  آاملة  وان دورة حياتها غير مكتملة ، فهي أطول من أية  *

  ة دورة  اقتصادية  وهذه الدورة تعد بالعقود واألجيال  ، مما يجعلنا نقول  أنها بدون دورة حياة  او ذات حياة  غير مكتمل

 السلع التقنية 

 السلع املومسية
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  يف دورة حياة السلعة  يأخذ أبعاد واسعة  يف مرحلة النضوج والتدهور  ،مما يوجد أمناط تدخل اإلدارة إن - ثانيا
   )17(   ، فنمط  الدورة و إعادة الدورة  كما هو مبني يف الشكل  رقم خمتلفة  من دورة حياة السلعة
  .رتفاع  مبيعات  الدفعة التروحيية  يف مرحلة التدهور  الدورة  او الدورة الثانية  يف إ حيث ميكن تفسري  إعادة

  )  18(  وكذلك النمط النتؤي  كما يف الشكل رقم
  

         املبيعات                                                   املبيعات                                      
  

                                                               
  

   
   

                                                الوقت       الوقت
  منط دورة و إعادة الدورة )   17(شكل رقم النمط النتؤي                 )  18(     شكل رقم 

  
 ،  حجم املبيعات  قد ختلق مشكلة إستغالل السلعة يف املصنع متباينة  يفرة حياة السلعة  اليت متثل مراحلإن دو-ثالثا

و ، فهذا يعين أن هناك سعة فائضة أفإذا كان للمصنع سعة  تزيد على أعلى  مستوى للمبيعات  يف مرحلة النضوج 
  ة يف املراحل الثالث اإلدخال والنمو التدهور فما العمل من أجل استغالل الطاقة الفائضة  ؟ عاطل

 ال األوىل حبيث دورة حياة السلعة مراحلها عن خمتلفة زمنيا يف دورة حياة سلعة ثانية ذات يف تبيناإلجابة تكمن 
  . متماثلة  من مراحل دورة حياما يف مرحلةتكون السلعتان 

تكون اللسعة الثانية ) تزايد املبيعات ( يوضح أن السلعة األوىل  عندما تكون يف مرحلة النمو   ) 19  (قم روالشكل 
يف مرحلة  اإلدخال  وعندما تصبح السلعة األوىل يف مرحلة التدهور  تصبح السلعة الثانية يف مرحلة النضج مما يعين 

  .استغالل السعة الفائضة
   املبيعات                                           

  
                         السلعة الثانية

                  
                      السلعة األوىل                                                

        الزمن            
  ة         دورة حياة السلعة واستغالل السع)19(                        شكل رقم 
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 يف املؤسسات الكبرية ال ميكن  االعتماد على سلعة واحدة  حيث تكون املبيعات منخفضة  يف مرحلة التقدمي -  رابعا

 ال يكون هوالتدهور  ، هلذا  يتم اللجوء  إىل تبين عدة سلع  يف وقت واحد مع مراعاة عدم التنافس بينهما  ،أي أن
و سياستها اإلنتاجية راحل متباينة  لكي  تربك السوق أن السلع يف مللمؤسسة سلعتني  يف مرحلة النضوج وإمنا تكو

يوضح حالة تبين عدة سلع يف وقت واحد  ، حيث يالحظ أن للمؤسسة  لديها  )  20( والتسويقية  والشكل  رقم 
  .، وهذا  املدخل يسمى  املدخل املتزامن )ذروة املبيعات( يف أي وقت سلعة  يف مرحلة النضوج 

                          
  تبين  السلع )  20(            الشكل       

  
                                                                                                               املبيعات

          
  
  
  

  الوقت

  
  
  
  
  
  
  
  

 السلعة األوىل التقدمي النمو النضج التدهور    
 السلعة الثانية --      التقدمي النمو النضج التدهور  

 السلعة الثالثة  --  -- التقدمي النمو النضج التدهور 

 السلعة الرابعة  --  -- -- التقدمي النمو النضج التدهور
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                    سلم تقيم دورة حياة السلعة  )06(      جدول رقم 

  Jean-Jacques Lambin  et autres : Marketing Stratégique et opérationnel:      المصدر 
 ,DUNOD, 6 edition , paris , P:294                                   

  

 خصائص السوق  االحندار  النضـج  النمـو التقدمي
 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

  منا بسرعة-   : الطلب األويل 
   منا ببطء-                    

 مل ينمو-                    

                

  واحد- :  املنافسون اجلدد
   الكثري-                

   منافس ضعيف-           
   منافس يف االنتظار -          

                

  ثابت -   :السعر احلقيقي 
   منخفض -                

                

  :عدد السلع املعروضة 
  يف زيادة  -     
   يف طريق التعديل -     
   يف طريق االخنفاض -     

  

                

  منو بطيئ- :  التوزيع
   منو سريع-        
   إمكانية تغيري التوزيع-       
   خفض التوزيع -      

  

                

  سلعة واحدة -:تطوير السلعة  
   الكثري من السلع-         
   تطوير ضعيف -         

                

  خدمات أساسية - :  إلعالنا
   عطاءات أولية -          
   استعمال جديد-         
   عطاءات ثانية -        
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  :دورة حياة السلعة واستراتيجية جتزئة السوق -خامسا 
  :تؤثر  دورة حياة السلعة على استراتيجية األسواق املستهدفة كمايلي 

ة حياة السلعة  ، هذا  مع تعترب استراتيجية جتزئة السوق األكثر  استخدام  يف مرحلة  النضج من دور 
  .العلم أن  عملية التجزئة  قد حتث يف أي مرحلة 

إذا مل يكن هناك  أية منافسة  قوية للسلعة  املطروحة  فقد تكون استراتيجية  السوق الكلي هي األكثر  
 مالئمة  يف مرحلة التقدمي من دورة حياة السلعة 

ج  فان احلاجة إلبراز  ميزة  او أكثر  يف املاركة كلما تقدمت املاركة من السلعة  حنو مرحلة النض 
 السلعية  تصبح اكثر أمهية  مع إعطاء  الترويج دورا هاما  عند تسويق السلعة 

يؤثر  شكل  ودرجة املنافسة  يف اإلستراتيجية املوضوعية  للسلعة  من حيث التركيز على األسواق   
 الفرعية 

 بتجزئة السوق  الكلي  يف مرحلة النضج  خاصة أن انية اخلاصةمن الدراسات امليد املزيد أمهية إجراء 
نتائج هذه الدراسات  قد تكشف للمؤسسة بعض الفرص والثغرات  اليت مازالت متاحة  وخاصة 

 للمؤسسات الصغرية  العاملة  يف صناعات يسيطر عليها عدة منافسني 

  
  تسويقية مراحل دورة حياة السلعة واالستراتيجيات ال:املطلب الثالث 

الوسيلة  اليت تستخدمها إدارة التسويق  عند ختطيط أوجه النشاط التسويقي  "  :ة باالستراتيجية التسويقيداملقصو
  الذي سيتم تقدميه إىل السوق  مع األخذ  يف االعتبار  املتغريات  - التسعري والترويج والتوزيع –املتعلقة باملنتج 

  .)1("ارجية للمؤسسة املتوقعة  يف البيئة الداخلية واخل
الطريقة اليت  من خالهلا يتم  الوصول إىل األهداف  التسويقية على األمد  : " ةكما تعرف االستراتيجية التسويقي

  ".الطويل والقصري 
  .)2("على أا  حتديد األسواق املستهدفة  وإعداد املزيج التسويقي هلا " وعرفت كذلك 

  
  :التقدمي مرحلة -1

  ة دورة حياة السلعاملراحل يف ومتثل هذه املرحلة أخطر السوق، تقدمي السلعة ألول مرة إىل محلة، يتاملر يف هذه 
  .ن نسبة الفشل  فيها مرتفعة جدا خاصة وأ

                                                 
  401: ، ص 2002مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق ، دار المناهج ، عمان ، الطبعة الثالثة ، :   عبد العزيز مصطفى أبو نعمة  (1)
  115: التسويق  ، مرجع سابق ، ص ةإستراتيجي:   محمود  جاسم الصميدعي  (2)
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نكسار املبيعات  عند بدء تقدميها إوقد واجهت الكثري من السلع  اليت تالقي  جناحا كبريا  اليوم مرحلة طويلة  من 
 السلع يف هتغرق  قبول القهوة السريعة التحضري  والوجبات امدة  فترة طويلة  قبل أن تبدأ هذللسوق ، فمثال تس

  )1(:  يف مرحلة النمو  وتتصف هذه املرحلة مبايلي لالدخو
 :تكون املبيعات يف هذه املرحلة يف أدىن مستوياا وذلك بسبب   -  أ

  حداثة السلعة 
  ك عدم وجود اإلدراك الكايف  من جانب املستهل 
  : يتصف سعر السلعة يف هذه املرحلة  باالرتفاع لألسباب  التالية -  ب

  ارتفاع تكاليف اإلنتاج  الخنفاض عدد الوحدات  املنتجة من السلعة  
   عليها بعد يتم التغلب مل اإلنتاجية اليتوجود بعض املشاكل  
 نافذ التوزيع لتداول السلعة رتفاع تكلفة الترويج بسبب تعريف  املستهلك بالسلعة  وللرغبة يف جذب  مإ 
 أي أن  هدفه الرئيسي  تعريف املستهلك بالسلعة اجلديدة  ة يتصف اإلعالن يف هذه املرحلة  بالتعريفي- ج

 واستعماالا  وفوائدها
 و عدد قليل  من أشكال السلعة  لعدم وضوح القطاعات السوقية  قيام املنتج  بإنتاج شكل واحد أ- د

 تواجه املؤسسة عادة مبعىن أن التقدمي، األرباح الكلية يف مرحلة السلعة سلبيةخلاص بدورة حياة ويالحظ أن الشكل ا
   تكاليف الترويجاملبيعات وارتفاع لصغر حجم املرحلة نظراخسائر يف هذه 

  
   مرحلة النمو - 2

ح إىل  االرتفاع  وكثريا ما   فسوف تتجه  املبيعات بوضو- التقدمي - طي املرحلة السابقة بعد أن  تنجح السلعة يف خت
سوف يستمرون يف الشراء  مث يبدأ عدد كبري من ع ، فاملستهلكون األوائل للسلعة يكون  ذلك االرتفاع مبعدل سري

 على الشراء  خاصة  إذا زادت  درجة ومعرفة  خصائص ماملستهلكني الذين كانوا ال يتصفون حبب املبادرة باإلقدا
  .السلعة 

  يف دخول السوق  نتيجة  االطمئنان إىل زيادة درجة تقبل  سوف يفكر  ويبدأ  عدد من املنافسنيويف هذه املرحلة 
السلعة  ووجود  فرص النجاح واألرباح  وقد حياول  بعض هؤالء املنافسني  اجلدد تقدمي  أشكاال  جديدة  ومتطورة  

. يؤدي إىل زيادة الوسطاء  منافذ التوزيع مما يؤدي إىل اتساع نطاق السوق للسلعة، وزيادة عدد املنافسني سوف 
و بزيادة بسيطة  وذلك ملواجهة املنافسة  ظ على اجلهد واإلنفاق اإلعالين  أكما تعمل املؤسسات  على احلفا

واستمرارية التعريف والترويج للسلعة ، إال  أننا جند أن االرتفاع الكبري حلجم املبيعات يف هذه املرحلة  سوف يقلل 

                                                 
  161،  مرجع سابق ، ص  ،)ويق مدخل استراتيجي للتس(التسويق:   أحمد شاآر العسكري  (1)
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 عام  ،  ويف الوقت نفسه  تصل  ل الترويج  كما تنخفض تكلفة إنتاج الوحدة بشكةالوحدة  من تكلفمن نصيب 
   إنتاج وتسويق هذه السلعةتمعدالت  الربح إىل  أعلى معدل هلا   ، مع حتقيق اخلربة يف جماال

   االستراتيجيات التسويقية-
  ة منها  خالل هذه املرحلة قد تستخدم املؤسسة  استراتيجيات متعدد

حتسني نوعية املاركة  او إضافة خصائص جديدة إىل السلعة  جلذب املزيد من املستهلكني  ممن لديهم خصائص  
  ومواصفات جديدة 

  الدخول إىل أجزاء جديدة يف السوق الكلي  للسلعة  او املاركة منها  
  استخدام قنوات جديدة للسلعة  وجذب وسطاء جدد  لتوسيع رقعة توزيعها 
  لوقت املناسب لعمل ختفيضات  مباشرة او غري مباشرة على األسعار تقرير ا 
تبين استراتيجية تروحيية هدفها  حتويل املستهلك من  معرفة السلعة إىل  دفعه لشرائها  واستخدام إعالن تنافسي  

  .اة املنافسة  القوية 
سي  فان ذلك من ناحية أخرى سوف يزيد من وهنا وعند اتباع املؤسسة هلذه االستراتيجيات  لتقوية موقعها التناف

 بني حتقيق  حجم مبيعات  مرتفع  وبأقل ةالتكلفة ونفقات التسويق  ، ومن مث جيب أن تعمل املؤسسة  حبذر  للمالئم
تكلفة لتحقيق حجم أرباح مقبول ؟، فإنفاق  مبالغ كبرية  على حتسني  وتطوير السلعة  وعلى الترويج  والتوزيع  ، 

د مبيعاا  وحتصل على موقف  مسيطر او متمكن يف  السوق  ولكن  ذلك قد يكون  على حساب  عدم سوف تزدا
التمسك  بتحقيق أرباح كبرية  يف هذه املرحلة  على أمل  أن تلك األرباح  حبجمها املنشود سوف تتحقق  يف 

  . املرحلة التالية  ومن مث جيب على املؤسسة أن تكون حريصة  يف حساباا
  
  :والتشبع مرحلة النضوج -3

يف هذه املرحلة تبدأ مبيعات املاركة من السلعة بالتراجع االخنفاض  لكثرة عدد املاركات املنافسة  ، عادة ما تطول  
هذه املرحلة  إىل أكثر من غريها  من املراحل السابقة  واليت قد حتمل يف طياا  حتديات كبرية إلدارات التسويق يف 

جلدير بالذكر  أن هناك الكثري من السلع حولنا  يف األسواق هي يف مرحلة النضج ومن مث فالتحدي املؤسسات ،  وا
  .وقوى املنافسة  قوية كذلك واالحتفاظ بالقمة أقوى  وأصعب 

  )1(:م مرحلة النضج إىل ي ميكن بشكل عام تقس
  :املتنامي مرحلة النضج -أوال

 ليس هناك قنوات توزيع ه بسبب كثافة يف التوزيع ألننخفض وذلكم املبيعات فيهاوهي احلالة اليت يكون معدل 
  . السوق وبأعداد قليلة يزالون يدخلون استعماهلا وألن بعض املشترين البطيئني ال جديدة ميكن

                                                 
  81:استراتيجية التسويق ، مرجع سابق ، ص: محمد إبراهيم عبيدات  (1)
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  :املستقر مرحلة النضج -ثانيا
هلكني قد جربوا  يكون معظم املستالسوق حيث بسبب حالة تشبع مستوى مستقر وذلك املبيعات إىل وهنا قد تصل 

خمتلف املاركات السلعية ، أصبحت املبيعات املستقبلية متوقفة على معدل الزيادة  السكانية  وعلى إمكانيات الطلب 
  .اإلحالل 

  :املتضائل مرحلة النضج -ثالثا
افسة   املبيعات باالخنفاض حيث يبدأ املستهلكون احلالني بالتوجه حنو سلع أخرى بديلة أو منى وهنا يبدأ مستو

مر الذي يؤدي إىل ت العاطلة  لدى بعض املنتجني  األواجلديدة منها بشكل خصوص، ومن مث يظهر قدر من الطاقا
و منح الكثري من اخلصومات كوسيلة من ىل إتباع سياسة  ختفيض األسعار  أحدة املنافسة  وهذا يؤدي بدوره إ

بحوث قد تزيد من اإلنفاق  واجلهد يف جمال الوسائل الترويج وتنشيط املبيعات ، وبعض املؤسسات األخرى 
و خلق استخدامات جديدة  كل ذلك حماولة لوقف اخنفاض الطلب  ،ويف هذه املرحلة التطويرية  لتحسني السلعة  أ

 املرحلة هاجلزئية سوف خيرج بعض املنافسني  األكثر ضعفا من السوق  او يقومون إسقاط السلع اليت وصلت إىل هذ
  .  املنافسة ومزايا املوقف التنافسيبلثة  ويبقى يف السوق جمموعة من املنافسني األقوياء  إىل كساجلزئية الثا

   
  :االستراتيجيات التسويقية  يف مرحلة النضج  -رابعا

متيل معظم املؤسسات  يف مرحلة النضج  لقبول أمر الواقع الذي يتصف  باخنفاض مبيعات كافة السلع ، يف هذه 
ليل ميكن  بذله  ، وقد ترى أن الشيء األفضل  للمؤسسات هو أن حتافظ  على األموال املتاحة  املرحلة جهد  ق

   بالسلعة  اخلاصة موإنفاق بعضها على  تطوير سلع جديدة ، لكن هذا ال يعين التوقف عند هذا احلد من االهتما
ار  جمموعة من االستراتيجيات  يف هذه و تلك  بل قد يطلب من رجال التسويق  أن يأخذوا  بعني االعتبسة  أباملؤس

  )1( :املرحلة  واليت ميكن  إيرادها  على الشكل التايل 
  :السوق تعديل -أ

ويف هذه احلالة قد تقوم  املؤسسة  املعنية  بالسلعة  بدراسة  إمكانية  توسيع  السوق  وذلك من خالل  العمل  
  وحتويلهم إىل  كني غري املستعملني  للماركة من السلعةعلى زيادة  حجم  مبيعاا  من خالل  جذب  املستهل

و كسب شرائح من املستهلكني الذين دخول إىل أجزاء جديدة من السوق  أو من  خالل المستهلكني هلا ، أ
يشترون سلع املنافسون  عن طريق جذم بتقدمي املاركة من السلعة  بطريقة جديدة  ومن خالل محالت تروحيية  

  .وبة مثرية ومرغ
  

                                                 
   1988، دار الفكر العربي ،الجزء األول   ، اإلسكندرية ، الطبعة األولى ، ) مدخل استراتيجي(إدارة النشاط التسويقي : محي الدين األزهري  )1(

   : 657-656 ص
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  :تعديل السلعة -ب
 وحتاول اإلدارة يف هذه احلالة  احملافظة  على املبيعات  عن طريق تعديل خصائص  السلعة  وذلك جلذب 

تكون  عن طريق  املستهلكني اجلدد ، احلقيقة  إن تعديل مواصفات  املاركة  قد  تأخذ عدة  أشكال   ميكن   أن 
واخلصائص  اليت من املمكن  أن حتقق مزايا  للمؤسسة  مثل بناء  صورة  و حتسني املواصفات حتسني  النوعية  أ

املستهلكني  يف السوق الكلي  طيبة  عن املؤسسة  يف أذهان املستهلكني  مع حماولة  كسب  فئات  جديدة  من 
    إىل إمكانية  تعديل العبوة اخلاصة ا ةضافباإل

  : او التكتيكات  مثل   بعض األساليبل املؤسسة  يف هذا ااوأمام 
 السلعة ، زيادة مدة تعمريها  ، ودرجة االعتماد عليها  ويبدأ وكفاءة وأداء وذلك زيادة قدرة :اجلودةحتسني -ج 

 .الترويج هلا كأا سلعة جديدة  أقوى وعلى أن تبدأ دورة حياة جديدة 
 :  فعالة  وتؤدي  اهلدف  يف حالة ةوقد تكون هذه اإلستراتيجي
  كانت السلعة قابلة للتجديد والتغيري والتطوير ما إذا  
  اعتقاد الناس يف إمكانية هذه السلعة   
  اجلودة األعلى لالستجابة هلذه استعداد املشترين علىوجود عدد كاف من  

    
  :تعديل املزيج التسويقي  -د

التعديل الالزم  على بعض أو من خالل هذه االستراتيجية  يقوم مدير التسويق  بتنشيط املبيعات من خالل إجراء 
معظم  عناصر املزيج التسويقي  ، كما  قد حتتوي  قرارات حتديد  التسويق  وذلك باإلجابة على عدد من 

  :األسئلة منها 
  للسلعة ؟ أم ال؟مستخدمني جددهل جيذب السعر احلايل  
 ام قنوات توزيع جديدة ؟هل ميكن للمؤسسة احلصول على دعم قنوات التوزيع  احلالية ؟ وهل ميكن استخد 
هل جيب زيادة التكاليف اإلشهارية  ؟ أم هل جيب تغيري الرسالة اإلعالنية ؟ وهل ميكن تغيري : اإلعالن  

 ؟الوسائل اإلعالنية 
 هل ميكن تقدمي خصم ، هدايا ، ضمانات  : تترويج املبيعا 
 ؟يري مناطق البيع  هل ميكن زيادة عدد ونوعية رجال البيع  ؟ وهل ميكن تغ: البيع الشخصي 
  أو هل ميكن البيع بالدين هل ميكن للمؤسسة  أن توسع قاعدة  املساعدات الفنية  للمستهلكني: اخلدمات  

 أو البيع بالتقسيط  للسلعة ؟
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  ):التدهور ( مرحلة االحندار -4
قد حيث هذا االخنفاض يف حجم مبيعاا  وكل املاركات املختلفة من السلع   دور االخنفاض  يف النهاية تدخل  

على مدى زمين طويل  ، أو قد يتم بشكل سريع  ، وتقوم املؤسسات  بالتوقف عن إنتاج السلعة  اليت وصلت 
   املرحلة  واستخدام عوامل اإلنتاج يف صناعة سلع أخرى  هإىل هذ

 تناقص مستمر األرباح يف منحىن املبيعات كما يوضح حجم السلعة تدهوروينب الشكل املتقدم لدورة حياة 
  السعر بسبب نقص املبيعات واخنفاض 

    لعدد من السنواتمعني ويستمرو إىل حد د يصل   رقم املبيعات إىل الصفر أوق
  :وحيدث هذا االحندار  لعدة  أسباب 

  كثر كفاءة تج   عنه سلع أخرى  أ ينالتكنولوجي الذيمنها التقدم  
  تغري أذواق املستهلكني  وتغري املوضة  مما جيعل السلع متقادمة   
  .اتساع دائرة املنافسة و االسترياد تؤثر على السلع القائمة يف هذا اال 

و  املؤسسات  سوف تنسحب من السوق أوعندما تنخفض املبيعات واألرباح إىل حدودها الدنيا  فان عدد من
و سلع أكثر رحبية ، بينما   اا ومواردها يف  جماالت أخرى  أتثمار جمهودتوقف إنتاج هذه السلع وحتاول اس

هؤالء الذين يستثمرون  يف السوق  سوف حياولون تقليل تشكيلة السلعة   اليت تقدمه املؤسسة  بإسقاط عدد من 
  األشكال   

الترويج لغري مرحبة وتقليل عملية  من منافذ التوزيع ااملستهدفة وعدد كما يقومون بإسقاط عدد من الشرائح السوقية 
   الطلب املتناقص تدرجييا ملواجهة إىل ختفيض السعر باإلضافة

  أحيانا  يكون من املتوقع  أن تتحسن مبيعات السلعة  إذا حتسنت الظروف االقتصادية  احمليطة ذه الصناعة
 للسلعة  ومن مث حتاول املؤسسة  ي اخلايلو القصور يقع  على  املزيج التسويقانا قد ترى  املؤسسة  أن العيب  أأحي
  .ستدراك ذلك إ

   ر االستراتيجية التسويقية يف مرحلة االحندا-أوال 
  :املؤسسة خياران يكون أمام -االحندار-املرحلة وعموما فانه يف هذه 

، وذلك لسبب  و مزيج من املاركات السلعية  اج السلعة  سواء كان سلعة واحدة أ  إما االستمرار  وعدم وقف إنت-
   و إما وقف او إسقاط السلعة و تذبذب يف  الظروف االقتصادية   ستراتيجية التسويقية للسلعة    أاال

 : االستمرار يف إنتاج السلعة   -  أ
  :مام املؤسسة واحد من االستراتيجيات اآلتية فإنه أ
دار  حىت يتم إسقاط السلعة  االستمرار يف اتباع  نفس املزيج التسويقي  وسوف تستمر إىل مبيعات يف االحن 

 ائيا من  اخلط السلعي 
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االستمرار  واإلبقاء على األسواق  والشرائح السوقية املستهدفة  واليت حتقق  مبيعات اكثر نسبيا ، واإلبقاء  
 على منافذ التوزيع األكثر فاعلية 

مكان لتقليل النفقات  وزيادة نفاق على اجلهود  التسويقية  جتاه هذه السلعة  بقدر اإلالبدء يف تقليل اإل 
 األرباح نسبيا ، مع اإلدراك يف النهاية انه سوف يؤدي إىل اية السلعة ويف  وقت قصري 

  :اختيار قرار وقف إنتاج السلعة - ب
  :و املاركة  تقوم باختاذ عدد من القرارات ملؤسسة  وقف إنتاج السلعة  أ عندما تقر ا

 متدرج وقف إنتاج السلعة ائيا  وبشكل  
 ختفيض عدد الوحدات املنتجة  
  السلعة دورة حياة جديدة السلعة إىل مؤسسة أخرى  لتبدأ يفبيع حق إنتاج  
 أن تقر أي اخلدمات  اإلبقاء عليها واملصاحبة يف الترويج للحفاظ على الزبائن وعلى مسعة املؤسسة  

  
  :سوق  اخلطوات املتبعة يف  حتديد السلعة  املراد حذفها من ال-ثانيا 
 )اليت قد تكون  مكونة من  إدارة التسويق و املالية والنتاج( السلعة تفعيل اللجان املشكلة ملراجعة  
وضع نظام داخلي حتليلي جلمع املعلومات  والبيانات ملعرفة  السلع الضعيفة  واليت قد حتقق خسائر بالرغم من  

 هلاحماولة التحسني  املستمرة 
  احلصة السوقية، املبيعات ، هامش الربح  ، العائد على االستثمارالسلعة، لتحليل كعمرااستخدام معايري معينة يف  
 املعنيني  ملراجعتها وتقدمي التوصيات املناسبة ا ال واليت قد يكون ء عرض  املاركة السلعية على  اللجنة  واملدرا 

  مضموا   حذف السلعة من السوق
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  ة حياة السلعة  اخلصائص  وأهداف التسويق  واالستراتيجيات دور)   07(      جدول رقم 
  

 التدهور النضوج والتشبع النمو  التقدمي  اخلصائص 
                                    اخلصائــــص 

 تدهور واخنفاض   منو بطيء منو سريع منخفضة املبيعات 
  منخفضة  منخفضة  متوسطة  عالية للزبون  التكلفة 
مستوى عايل  أو   ضئيلة أو سالبة  اح األرب

  للذروة
  منخفض  اخنفاض 

  متناقص  عايل  متواضع  سالب   التدفق النقدي  
  املمتلكون  األغلبية املتوسطة  املتبنون املبكرون  مبتكرون  الزبائن

  عدد متناقص  يبدأ بالتناقص  عدد متزايد  لعدد قلي  املنافسون
  التســـويق                                 أهــداف

 أقصى ربح مع  أقصى حصة سوقية  إنشاء الوعي بالسلعة  أهداف التسويق
  حصة سوقية حمددة

 خفض النفقات 
  وجين العالمة 

                                       اإلستراتيجيات 
 تقدمي السلعة    السلعة 

  األساسية 
تقدمي التوسيعات 

  واخلدمة والضمان 
تنوع العالمة 

  لنماذجوا
اإلخراج مبراحل 

  للنماذج الضعيفة  
 سعر التالؤم أو  سعر اختراق السوق  التكلفة زائد عالوة   السعر 

  افضل املنافسني 
  خفض السعر 

 توزيع اختياري    التوزيع األكثف   التوزيع الكثيف   التوزيع االنتقائي  التوزيع 
وإغالق منافذ 

  التوزيع الغري مرحية 
الترويج الواسع   ترويج املبيعات 

  للمبيعات
 خفض الترويج مع 
ميزة  طلب  الزبون 

  الكثيف

 زيادة الترويج لعمل 
  العالمة 

خفض الترويج إىل 
  احلد األدىن 

   Cit   p . Op, MARKETING MANAGEMENT, ernard DuboisB,  Philip Kotler:342المصدر  
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   حياة السلعةةالتسعري حسب  دور: املبحث الثالث 
اختالف مراحل  حياة السلعة  حيتم على املؤسسة  التعامل  مع كل مرحلة  مبا خيدم مصاحلها  وحيقق أهدافها،  إن 

ويتمثل ذلك يف وضع  إستراتيجية تسويقية  أو باألحرى  تسعريية  مناسبة  وفعالة  لكل مرحلة  من مراحل حياة 
  .كيلة سلعية حزمة املنتوج السلعة، سواء تعلق األمر بتسعري سلعة جديدة أو  تسعري تش

  . الوسائل ليت تستخدمها املؤسسة  يف املناورة السعرية يف السوق"يقصد بإستراتيجية التسعري 
البحث يف وقت معني  ويف إطار  ميزانية حمددة  عن توليفة  مثلى للسعر،  والشروط "  مفهوم إستراتيجية السعر 

باعة ، وهذا يعين  البحث  عن توليفة  حتقق املدمات اخللسلع ولويقي  العامة للبيع  مع خمتلف  عناصر املزيج التس
  ".أهداف املؤسسة بصفة مثلى 

   :)1(جيب أن تتبع املؤسسة قرارات  التسعري التالية 
  حتديد مقدار األموال  املراد استثمارها  وتسويق السلع اجلديدة  
  اجلديد حتديد درجة العالقة بني  السعر احملتمل  ونوعية املنتج  
  حتديد كافة البدائل  السعرية  للمنتج اجلديد وحتت ظروف بيئة خمتلفة  
   يف خالة  تقدميه بشكل ائي ةالتصورات املبدئية  ألسعار املنتج  خالل دورة حياته املألوف 
اتباع سياسة سعرية حمددة  وهل هي سياسة  السعر الكاسح او املنخفض وكيف سيتم  اختاذ قرار   بشأن  
  اع السياستني ؟اتب
حتديد أنواع األسعار  اليت سيتم  اتباعها  للمنتج اجلديد املقترح مثل  التسعري التروحيي  او النفسي او املهين   

  .  و االقتطاعات السعرية الواجب اتباعها يف اهليكلة السعرية توغريها  باإلضافة إىل الترتيال
   

  )مرحلة تقدمي السلعة (ديدة إستراتيجية تسعري السلعة  اجل: املطلب األول 
تواجه املؤسسات  أحيانا  مهمة  حتديد اخليار االستراتيجي  لتسعري السلعة  اليت تقدمها  للسوق يف مرحة التقدي، 
فقد ختتار استراتيجية  التسعري لقشط السوق  وتقوم  بتحديد أسعار عالية  للسلعة  من أجل تعظيم األرباح  يف املدى 

 كمية من النقد  بأقصر فترة ، او أا تعتمد على  استراتيجية اختراق السوق من خالل السعر الواطئ  القصري واسترداد
من أجل زيادة  املبيعات وتوسيع احلصة السوقية  بشكل مبكر  ووضع عائق أمام املنافسة  ، وأحيانا  تقوم املؤسسة  

اقه  من اجل حتقيق االسترداد املبكر للنقد وتوسيع بالربط يف خيارها االستراتيجي  بني تسعرية قشط السوق واختر
   .ةاحلصة السوقي

   التسعريية  للسلعة  يعتمد على أهداف  ملؤسسة والظروف  السائدة يف السوق تإن اختيار  أي من اإلستراتيجيا
    )08 (  اجلدول هناك أربعة استراتيجيات تسعريية  كما هي مبينة يف 

                                                 
  103:،  ص 2004تطوير المنتجات الجديدة ، دار وائل للنشر ، األردن ، الطبعة الثانية ،: يدات   محمد إبراهيم عب (1)
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  اإلستراتيجيات تسعريية    ) 08 (  دولاجل
  الترويج                                     
  
  

                  السعر 
   
  
  لسوق كشط اإستراتيجية  : 1

  :السريع إستراتيجية الكشط -أوال 
وتتمثل هذه االستراتيجية  يف تقدمي السلعة اجليدة  بسعر مرتفع  مع ترويج كثيف وجد مهم للسلعة ، فتحدد 
املؤسسة  سعر عند مستوى  جد عايل  من أجل حتقيق  هامش إمجايل كبري  ، يف نفس الوقت تنفق الكثري من اجلهود 

ريف السوق  مبزايا السلعة  مع العرض بسعر مرتفع وهذه االستراتيجية تربرها  توافر الشروط التروحيية  وذلك لتع
  :التالية 

  عدم املعرفة بوجود السلعة  لدى جزء كبري من السوق  
  وجود رغبة كبرية لدى العمالء لدفع  أسعار عالية  يف احلصول على السلعة  
  بسرعة  اختيارات جودة السلعة املؤسسة تواجه منافسة شرسة  وعليها أن تطور   
  رغبة املؤسسة يف تدعيم  االسم التجاري  ملواجهة املنافسة املرتقبة  

  
  :ء إستراتيجية الكشط البطي-ثانيا 

ستراتيجية يف تقدمي السلعة  بسعر مرتفع  مع جهد تروحيي ضعيف، ويهدف من وراء  السعر املرتفع إل وتتمثل هده ا
كما يسعى من وراء  الترويج الضعيف إىل احملافظة على  مستوى اإلنفاق التسويقي    هامش  ربح مهم قإىل حتقي

  :وهذه االستراتيجية تفرض توافر الشروط التالية 
  حجم السوق نسبيا حمدود 
  معرفة  عدد كبري من املستهلكني املرتقبني  بالسلعة اجلديدة  
  استعداد املستهلكني لدفع سعر مرتفع  
  وية وجود منافسة مرتقبة ق 

 ضعيف قوي  
 استراتيجية الكشط البطيء  القشط السريعةإستراتيجي مرتفع

 استراتيجية االختراق البطيء استراتيجية االختراق السريع منخفض
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  كشط السوق   اهلدف من سياسة -ثالثا 
 ممكن  من دخل العمالء يف السوق  قبل أكرب قدردف املؤسسة عند االجتاه إىل سياسة كشط السوق إىل امتصاص 

  . دخول املنافسني  ومزامحتها  يف إقناع العميل   واكتساب ثقته
  )1(:وتلجأ املؤسسة إىل هذه السياسة  يف احلاالت التالية 

ند تقسيم السوق  إىل قطاعات سوقية  متمايزة عن بعضها  ، ويكون هناك قطاع او اكثر  لديهم الرغبة  ع 
والقدرة الكافية  للحصول على املنتج  بأي سعر  إشباعا  لغريزة  بأن يكون  هو األسبق يف احلصول  على 

 املرونة السعرية  أي أن الطلب  هذه السلعة  قبل حصول اآلخرين  عليها  وعادة يكون طلب هذه الفئة  قليل
  .هذه القطاعات  ال يقل مع رفع السعر  

ات  السوقية  األخرى  وبناء على سياسة كشط السوق  تقوم املؤسسة  بامتصاص  جزء كبري من  دخل هذه القطاع
  و بنفس السعر  مع تسهيالت ومزايا  حتفز العمالء  يف هذه القطاعات السوقية  للشراء بسعر أقل  أ

 ستكون قريبة  من املبيعات املستهدفة  ، مبعىن أن املبيعات الفعلية ةعند إدراك  املؤسسة أن املبيعات  املتوقع 
  لدى ن رفع السعر  يساعد يف امتصاص  جزء كبري  من القوة الشرائيةن تتأثر  سلبا بزيادة السعر  ، وأل

الء  إىل  منتجات أخرى  بديلة ومنافسة  ، ميكن نه  يف حالة حتول  هؤالء العمالعمالء املرتقبني  ، كما أ
 من خالل  جمموعة  إىل قطاع سوقي  آخر  لفئة أخرى من العمالء  ميكن من تنشيط املبيعات  لديهملاالنتقا

  .و املزايا اليت متنح هلممن التسهيالت  أ
 املكثف ، مث يتم استخدام  خالل محلة من الترويجكبرية من حتقق إيرادات أن املؤسسة أا ميكنعندما تدرك  

  جزء من إيرادات  لتقدمي خدمات  إضافية  ما بعد البيع  إىل العمالء  للمحافظة على العالقة م 
 املؤسسة للحصول العمالء على لتدفق طلبات السوق مهيأةعند رؤية املؤسسة أن احلالة النفسية السائدة يف  

  .ض السعر يف فترة الحقةعلى املنتج  كما أن العميل  مهيأ لتقبل  ختفي
  يوضح  إستراتيجية كشط السوق ) 21(والشكل رقم 

                                                                                                     q 
        املبيعات                                                                                                   

  
  
 

                  السعر     
                      p 

     Darmon et  autres :MARKETING,5eme Edition ,Cheneliére/MC.Graw-Hill,1996, p:444:املصدر 

       
                                                 

  228: ،ص 2003/2004إدارة التسويق في المنشآت  المعاصرة  ، الدار الجامعية  ، اإلسكندرية، :   مصطفى  محمود أبو بكر (1)
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  :ختراق السوق  إستراتيجية إ- 2
سوقية عالية  يف سوق السلعة اجلديدة  من خالل التسعري تعترب  هذه اإلستراتيجية واحدة من طرق  حتقيق حصة 

الواطئ  الذي حيرك الطلب على السلعة  ،وهناك  عدد من العوامل اليت  تشجع  على استخدام  هذا النوع من 
 اإلستراتيجيات  من بينها  احلساسية العالية للسعر مما جيعل السعر عامال  لدفع  املزيد من العمالء  لدخول السوق 

  .كما هو احلال يف سوق أجهزة احلاسب 
  :السريعإستراتيجية االختراق -أوال 

 تتمثل يف تقدمي السلعة  بسعر منخفض مع استخدام جهد تسويقي مكثف  وخاصة الترويج ، هذه االستراتيجية 
جية  االستراتيهختراق كبري  واكتساب  نصيب  من السوق جد كبري للمؤسسة  ويربر هذإتسمح بتحقيق معدل 
  )1(:توافر الشروط التالية 

  كرب حجم السوق املرتقب للسلعة  اجلديدة  
  عدم معرفة املستهلكني بالنسبة للسلعة اجلديدة  
  اجتاه تكلفة اإلنتاج لالخنفاض  مع زيادة حجم اإلنتاج  
  حساسية معظم املستهلكون لألسعار املنخفضة 
  كرب حجم املنافسة املرتقبة  

  
  :راق البطيء إستراتيجية اخت-ثانيا 

تتمثل هذه االستراتيجية  يف تقدمي السلعة إىل السوق  بسعر منخفض  مع جهد تروحيي  ضعيف  وتساعد على قبول 
السلعة بسرعة يف السوق ، يف نفس الوقت املؤسسة تبقي على نفقات الترويج يف مستوى حمدود  لتخفيض تكلفة 

  : هذه االستراتيجية عندما التسويق  وهذا ما يساعدها على حتقيق أرباح  وتتبع
  كرب حجم السوق  
  معرفة معظم املستهلكني بالسلعة  
  قلة  املنافسة املرتقبة  
 حساسية املستهلكني لألسعار - 

  
  
  
  
  

                                                 
  256: مرجع سابق، ص:   عصام الدين أبو علفة -    (1)
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  )خرق السوق ( اهلدف من سياسة  التمكن من السوق-  ثالثا 

ة  كبرية من السوق  لديها   التباع سياسة خرق السوق  للوصول إىل قطاعات سوقيهدف املؤسسة  عند االجتا
  .درجة عالية  من احلساسية للسعر ، ومن مث التمكن  من احلصول على طلب  كبري يف وقت قصري 

  )1(:وتلجأ املؤسسة إىل هذه السياسة  يف احلاالت التالية 
املنتج عدم وجود قطاع سوقي أو أكثر  لديه الرغبة  والقدرة  لدفع سعر مرتفع مقابل  أسبقية احلصول  على  

  .متصاص السوقتوفر فرصة  إتباع سياسة  كشط او إ، أي عدم 
   يف السعر عالية للتغري بدرجة مرن يستجيبعند وجود قطاعات سوقية لديها طلب  
 ذهن املستهلك بني اجلودة والسعر  ، بصورة يصعب معها تربير ارتفاع قوي يفعند عدم وجود ارتباط  

   استخدام هذه  السياسة السعر  ، ومن مث يكون هناك ختوف يف
و تقدمي تسهيالت    املنافسة السعرية  أهلا باستخدامعندما تدرك املؤسسة أن ظروف املنافسة مواتية  وتسمح  

  ومزايا إضافية  متكنها من اختراق  قطاعات  سوقية جديدة 
ات املعروضة  عندما تكون هناك وفرات اقتصادية  كبرية من اإلنتاج  حبجم كبري  ومن مث زيادة الكمي 

  .وحاجة املؤسسة إىل  تصريفها باستخدام ساح السعر  جلذب قطاعات سوقية جديدة 
  يبني إستراتيجية خرق السوق  )  22(  والشكل  رقم 

 
  

    وحدات نقدية               إستراتيجية اختراق السوق )22( شكل
  
  
  

 P0                           السعر          

  الزمن                  
  
  
   Darmon et  autres :MARKETING,5eme Edition ,Chheneliére/MC.Graw-Hill,1996, p:445:مصدر ال

  
  

                                                 
  230مرجع سابق، ص :مصطفى  محمود أبو بكر (1)
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   الكشط واالختراق ة   مقارنة بني إستراتيجي )09( جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استراتيجية االختراق  استراتيجية الكشط 
حتقيق ربح سريع بفترة قصرية  دون احلاجة -

  لسياسة خصم
  لتقدمي  وخاصة عند مرحلة ا

   سرعة استرداد االستثمارات اإلبتكارية-
   ختفيض خماطر املنافسة يف املدى القصري  -
 يف إمكانية ختفيض ة توفري فرصة للمؤسس-

   داألسعار فيما بع
  تفادي ضرورة زيادة األسعار  -
 السعر العايل خيلق صورة ذهنية  ومكانة للسلعة -

  واملؤسسة 
 ل تتطلب موارد مالية  وطاقة أق-

 يف األرباح جراء سرعة زيادة إمجايل عايل هامش -
  املبيعات نتيجة هامش اقل للوحدة  

 متنح ميزة يف حتقيق مركز يف السوق  او مبيعات أعلى -
  يف املستقبل 

 متنح ميزة يف ختفيض التكاليف يف املدى القصري مقارنة -
  باملنافسني

يات  متنح فرصة يف تراكم  اخلربة نتيجة  ارتفاع  كم-
  اإلنتاج وزيادة التشغيل 

 املنخفض السلعة فالسعر ختفيض املخاطرة يف فشل -
  يعطي بعض الضمان  وباحتمال اقل يف فشل السلعة 

 تعيق  إمكانية الدخول إىل السوق  من قبل منافسني -
 جدد
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   ) 23(  شكل رقم 
    السعري  للسوق  الكشط واالختراقة              ظروف استخدام استراتيجي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  281: التسعري ،مرجع سابق ،ص: علي العياشي :  املصدر 
  
  
  

       الظروف املالئمة الستخدام استراتيجية الكشط السعري للسوق-   أ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الستخدام إستراتيجية االختراق  اسعري للسوق ة    ب  الظروف املالئم

  
  
  
  لظروف اإلنتاجية  ا
  
  
  

  كلفة ثابتة للوحدة الواحدة  

  
  

   الظروف التسويقية
  
  
  
  

  مرونة سعرية واطئة للطلب 

 الظروف اإلنتاجية
  
  
  
  
  
  
  

  اخنفاض يف كلفة الوحدة الواحدة 

 ةالظروف التسويقي
  
  
  
  
  

  مرونة سعرية  عالية للطلب  
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  استراتيجية التسعري يف مرحلة النمو:املطلب الثاين 
يف هذه املرحلة  يشهد السوق  دخول منافسني جدد، وهذا يؤدي إىل زيادة  نقاط البيع  مما يؤدي إىل تدعيم وترية 

يف شبكات التوزيع جديدة  متكن املؤسسة  من زيادة مبيعاا  نظرا ألقدميتها يف السوق  وجتربتها تدفق  السلع 
املسبقة  على منافسيها اجلدد وتزداد املبيعات ، وعندها فالسعر  يبقى  كما هو  عليه يف مرحلة التقدمي  الن الطلب 

  .املؤسسة  عن هامش الربح املرتفع يزداد على السلعة  او خيفض قليال  الن زيادة املبيعات يغين 
  

يف مرحلة النمو  تستخدم املؤسسة  االستراتيجيات  التسعريية  للحفاظ على النمو  السريع  لسوق  قدر اإلمكان 
  :وذلك عن طريق 

  الدخول يف أجزاء جديدة يف السوق  واختاذ استراتيجية مالئمة لكل قطاع سوقي  
  رن  لكي جتذب املشترين اآلخرين  احلساسني جتاه السعر  يكون الطلب ماألسعار عندما ختفيض 
  التركيز على اإلعالن التنافسي ملواجهة املنافسة والتقليل من نفقات الترويج للسلعة  

  من بني االستراتيجيات املطبقة يف هذه املرحلة وخاصة إذا كانت املؤسسة جديدة للسوق 
  
  : التسعري السترجاع النقد مبكرا ةاستراتيجي- 1

دف هذه االستراتيجية إىل  استرداد النقد مبكرا  من دخول املنتوج للسوق  وأن املؤسسة غري واثقة  بأن سوق 
 باإلضافة إىل أن البقاء ال يعد  ،و أن وضعها  ومركزها املايل يتصف  بالقصور نتوجها  سوف يستمر آلماد طويلة  أم

 ة املؤسسة تفكر  يف اعتماد  استراتيجية  تسعري  تضمن هلا إعادهدفا جوهريا هلا بالنسبة هلا ن هذه الظروف  جتعل
ن املستقبل  بالنسبة هلا غري  مؤكد وأنه ليس من احلكمة الدفاع ومحاية أكرب  كمية من النقد ويف أقصر وقت ممكن  أل

  ةاجلمع بني استراتيجيالسوق  ال ميكن ضمان البقاء فيه لفترة طويلة  ، وبالتايل  تسعى إىل حتديد أسعارها من خالل  
 اختراق السوق  للبيع نقدا  وحتقيق ذلك يف وقت قصري  وتستخدم هذه ة واستراتيجيدالقشط السترداد املبكر للنق

  : يف حالة ةاإلستراتيجي
  لطلب يتصف باملرونة  وثبات تكلفة اإلنتاج وتوزيع الوحدة  
 االخنفاض  الطلب ذو مرونة عالية  وتكلفة النتاج والتوزيع تتجه حنو  

 
  : التسعري  حسب أجزاء السوق ةإستراتيجي- 2

تلف عن اآلخر ، والذي يعين إن سوق أغلب املؤسسات يتكون من أجزاء ، وكل جزء حيتاج إىل مزيج تسويقي خم
 ةكثر من مستوى سعري  حسب ذلك اجلزء من السوق وجتد املؤسسة نفسها أمام اختيار هذه االستراتيجيوجود أ

  .  االنتشار ودخول أسواق جديدة ختتلف عن األسواق العادية لعتها يف مرحلة النمو وتبدأ يفعندما تكون س
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بط  بني و الرختراق  للسوق كما رأيناه سالفا  أ الكشط واالةالتسعري حسب أجزاء السوق  قد يتبىن إستراتيجي
 مالئم جلزء من السوق وللمؤسسة يف جل استرداد السيولة  النقدية ، أو تلجأ إىل حتديد سعراالستراتيجيتني  من أ

  .نفس الوقت  آخذة باعتبار  خصائص الزبائن  وفئام  وكذلك الظروف التنافسية 
   

  )1(:كثر من وجه الستراتيجية التمييز السعري  بني أجزاء السوق وميكن مالحظة  أ
 :  اخلصم العشوائي-أوال 

 ت بتخفيضات يف السعر  وحسب الظروف املواتية  والوقتقوم املؤسسة  بتثبيت أسعارها مبستوى عال مث  تقوم
اليت تعرض فيه  منتجاا، وخاصة  للزبائن الذين يبحثون  عن السعر األقل  ولديهم املعرفة باألسعار  وهم مييلون 

  .يف التفاوض  يف حتديد السعر النهائي  وتبيع بأسعار أعلى للذين  لديهم استعداد لذلك 
 : ي  اخلصم الدور-ثانيا 

  تتبع املؤسسة التخفيض النظامي ألسعارها  بني فترة وأخرى  من خالل اخلصومات اليت متنحها  كما هو احلال يف 
أسعار  القشط للمنتجات، مث تقوم بتخفيض فيما بعد حىت تصبح املنتجات رخيصة  مبرور الوقت  وميكن اعتبار 

  .يجية أسعار الترتيالت يف اية املوسم كنوع هلذه االسترات
  : التنويع يف اخلصومات -ثالثا 

تلجأ املؤسسة  إىل التنوع يف  اخلصومات السعرية ، فقد متيز  باألسعار فيما بني أجزاء السوقية تبعا لدرجة حساسية  
  . السعر  ، كذلك تفرق بني املناطق اجلغرافية  يف حتديد األسعار 

  : بني أجزاء السوق  بشكل فعال يتطلب  التمييز السعري ةوعلى العموم فان تنفيذ إستراتيجي
  أن يتم تقسيط السوق إىل قطاعات   
   القطاعات درجات خمتلفة من الطلب ه أن تبدي هد 
  أن ال يؤدي التمييز السعري إىل امتعاض الزبائن  
  . جيب أال تتجاوز تكلفة تقسيم السوق  ومراقبته العوائد الناجتة من التمييز السعري 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  288: ص مرجع سابق ،: علي العياشي     (1)
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   التسعري حسب أجزاء السوق ةإستراتيجي )         24 (  شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  288: علي العياشي  ، التسعري ، مرجع سابق ، ص : املصدر 
  
  
  
  
  
  
  

  

  التسعري  التكيفي املالئم 
   حساسية سعرية لدى الزبون -
  املنافسة والسوق تدعو لذلك ظروف -

 التكلفة  -
  أهداف املؤسسة  -

 :التسعري من أجل االسترداد املبكر للنقد
   الربط بني الكشط واالختراق يف التسعري -
 حساسية أقل يف الطلب وثبات يف تكلفة -

  الوحدة 
 حساسية عالية للطلب  مع اخنفاض تكلفة-

  :أسعار االختراق 
  وجود عدد كبري من الزبائن -
   توفر ميزة اقتصاديات املدى -
  ال قيود على طاقات العرض للمؤسسة -
  اوز حالة عدم التأكد يف  السوق  جت-

 :ار الكشطأسع
  حتقيق إضافة سعرية-
   تسعري الصورة الذهنية وإدراك الذات-
  ال وجود لتأثري التكلفة اإلنتاجية  والتوزيعية -
 وجود حدود عالية لدخول السوق-

  أجزاء السوقالتسعري حسب



  دورة حياة السلعة و االستراتيجيات التسويقية : الفصل الثاني                                                         

  98

  :التسعري يف مرحلة النضج : املطلب الثالث 
       )1(:  وهي ا البعض هناك ثالث عناصر أساسية  لنضوج السلعة  وهي عادة ما تالئم  بعضه

 ويتمثل يف اخنفاض معدل  حتسني السلعة  وزيادة التشابه النمطي  بني األنواع  املختلفة   :  النضوج الفين-1
  . وزيادة الستقرار اإلنتاج  واملعرفة الفنية املتعلقة ا

يد  سلع مجيع املنتجني  تتشابه يف خدماا  ، كما تزاملستهلك أنيتمثل يف زيادة اعتقاد :  النضوج السوقي-2
  .مقدرة املستهلكني  على التمييز بني املاركات  املختلفة  ، كما تتميز هذه املرحلة بإغراق السوق

  .تتمثل  يف االستقرار النسيب لنصيب  احلصة السوقية و أسعار السلع للمؤسسات املتنافسة :  نضوج املنافسة- 3
السلعة يف مرحلة  النضوج ، واألسعار يف هذه والتسعري يف هذه املرحلة  يعتمد على حماولة  اكتشاف  بدء دخول 

املرحلة  حتدد بظروف السوق و املنافسة  ، فإذا ما خفض منافس أسعاره  فمن األفضل تقليده  ، وليس  ختفيض 
اة املنافسة و ذلك األسعار بدرجة كبرية ، كما تفضل األسعار املستقرة  واستعمال وسائل أخرى غري سعرية يف جم

رحلة تعترب من أطول املراحل حلياة السلعة ، ففيها تتشبع السوق بالنسبة للسلعة بسبب التجربة اليت حتصل ن هذه املأل
عليها املنافسني  سواء  تعلق األمر  بكيفية اإلنتاج او  التحكم يف التكاليف  مما ميكنها من حتقيق نصيب سوقي  معترب  

لفرض أسعارها يف السوق  وخوفا من انصراف سلعها من ، وهذا ما جيعل املؤسسة يف تطبيق سياسات سعرية  
   :*السوق  ومن بني هذه السياسات

  : يف شكل معني ويكون األسعار بقدر ويقصد باخلصم السماح بتخفيض :اخلصمسياسة  
  وميثل ختفيضا يف سعر البيع  لتشجيع  الشراء بكميات كبرية  :  خصم كمية - 
عطى لتجار التجزئة واجلملة  او الوسطاء نتيجة قيامهم ببعض هو خصم ي:  اخلصم التجاري والوظيفي  

  ) التخزين ، تنشيط املبيعات  ، اإلعالن ( الوظائف التسويقية واليت ختص املؤسسة  
 ختفيض يف السعر مقابل باآلجل ويعين البيع املؤسسات سياسة عندما تتبعمينح هذا اخلصم :النقدياخلصم  

  دفع الفاتورة يف احلال 
  هو ختفيض سعر السلعة على فترات  او مواسم  إىل ينخفض فيها الطلب :  ملومسي خصم ا 
  سياسة التسعري النفسي  وذلك باستخدام األسعار الكسرية واملعتادة  وأسعار التفاخر   
 التسعري حسب املناطق و أسعار  التسليم: التسعري اجلغرايف  

                                                                                                                                
  
  

                                                 
التسويق في ظل معطيات السوق  من خالل دراسة السعر ، رسالة  ماجستير ، علوم التسيير ، فرع التسويق  ، المدرسة العليا :  عبد الرزاق لعريوي   (1)

  71:  ص 1998للتجارة ، سنة 
  إدارة األسعار  ، الفصل األول : ت السعرية المطبقة من قبل المؤسسة وخاصة في مرحلة النضج  أنظر إلى المبحث الرابع لفهم السياسا *
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  التسعري يف مرحلة االحندار: املطلب الرابع 
و سريع  ،كما تصل ا سواء بشكل بطيئ  أخنفاض مبيعاسبق لنا القول أن السلعة  تصل إىل مرحلة االحندار  عند ا

  كهتمام املستهلالتكنولوجي أو  لتغري  يف مستوى إراجع إىل التقدم :  املبيعات إىل أدىن مستوياا  والسبب يف ذلك 
  :وزيادة حدة املنافسة ، وتلجأ املؤسسة يف هذه احلالة إىل 

 رية يف األسعار      ختفيضات كب-خفض تكاليف التوزيع والترويج         -
  التسعري على أساس منحىن اخلربة - 1

حيث السعر  :  التسعري على أساس منحىن اخلربة  من بني االستراتيجيات املطبقة يف هذه املرحلة هيةتعترب إستراتيجي
 . األقل نتيجة التكلفة األقل

 لتكاليف املراجعة املستمرة بعملية سلعها والقيام االهتمام خبطوط املؤسسة ضرورةومتلي هذه التصرفات على إدارة 
  .  آخر سعر أو ما يسمى بسعر اخلروج من السوقوذلك لتطبيقاإلنتاج، 

  )  التكلفة احلدية للوحدة = سعر اإلغالق  ( 
نالحظ تباين قوة املؤسسة  يف فرض أسعارها وفقا لدورة حياة السلعة  ، إذ تتمتع  ) 25( ومن خالل الشكل رقم  

  حبصة سوقية عالية يف املرحلة األوىل من  حياا ، مما يسمح للمؤسسة  أن تضع سعرها دون ضغط السلعة اجلديدة
ملموس من املنافسني ، ولكن هذا الدور يقل  يف الراحل الالحقة  لدورة حياة السلعة  ويتيح نصيب املنافسني من 

  قشط  ليست ذات جدوى   الةالسوق القدرة يف املنافسة  من خالل السعر  مما جيعل استراتيجي
  

  املنافسة السعرية ودورة حياة السلعة )       25(  شكل رقم 
                                                                                                                        املبيعات

        
   20 % احلصة السوقية                                  

  
  % 30احلصة السوقية            

  
  

  % 50احلصة السوقية          

  
  

املنافسون 
   ناملتأخر و

  
  التابعون 

  
  
  

  القادة الرواد 

   النضج التام           النضج املبكر           النمو               التقدمي 
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 رجال التسويق  جل رفنجد يف مرحلة االحنداالسلعة، وتقوم املؤسسة بعد ذلك بتعديل أسعارها تبعا ملراحل حياة 
  .يستغلون ما تبقى من  الوالء للعالمة  للتخلص من املخزون  وبسرعة 

  :احدة وللخط السلعي  قرار التسعري  للسلعة الو- 2
ن هلكني  حبيث يشبع نفس حاجام  فإ خط سلعي  والذي يوجه إىل نفس املستج إذا كانت املؤسسة  تقوم بإنتا

الزيادة يف سعر واحد من هذه السلع اليت تقع على هذا اخلط يؤدي إىل زيادة الطلب  عل السلع األخرى  اليت تقع 
  .على نفس اخلط 

 ختدم قطاعات سوقية  خمتلفة  فان تأثري تغيري السعر  ألحد السلع الواقعة على خط السلعي لكن  إذا كانت  السلع
سوف يصاحبه  تأثري أقل بالنسبة للطلب على بقية السلع  على هذا اخلط  ، ولذا فانه من األفضل للمؤسسة  عندما 

 من أن تسعرها  لكي تتنافس  السلع تقوم بتسعري  سلعها أن تسعرها حبيث تتنافس يف قطاعات  سوقية خمتلفة  بدال
  .الواقعة  على نفس اخلط مع سلعها 

أما إذا كانت املؤسسة  تنتج سلعة واحدة  واليت تقع يف جمموعة  معينة  من السلع يف السوق ،فإن عملية التسعري  
 ذه السلعة اليت حيتفظ املنافسون يف اسوف تكون موجهة  بشكل أكرب حنو االحتفاظ بذلك املركز  اخلاص 

  . السوق
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  لتسعري السلع اجلديدة  ) (windمنوذج املقترح من قبل وند  )          26( شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  104:تطوير المنتجات الجديدة ، مرجع سبق ذكره ،  ص :  محمد إبراهيم عبيدات : المصدر 
  
  

  األهداف التسويقية واخلطط االستراتيجية  أهداف املؤسسة واخلطط االستراتيجية

  تسعري أهداف ال

األهداف 
والقرارات 

األخرى 
للمزيج 

  التسويقي 

  :  سياسات التسعري 
 السعر الكاسح -

  واملايل 
  خصومات السعر -
   التقسيط-
 سعر اخلط -

  اإلنتاجي 
   هيكل التسعري -
   أنواع األسعار -
 اهلدايا و العينات -

  اانية 

األداء الفعلي ، املبيعات ، احلصة 
  السوقية ، األرباح ، السلعة 

 :معلومات عن املؤسسة
  التكلفة -
  التسويقي دور السعر يف املزيج -
   املؤشرات املاضية عن األسعار-
   واحلصة السوقية واألرباحتاملبيعا-
  رأي رجال البيع يف السعر املقترح -

  :املستهلكون املستهدفون 
   احلساسية للسعر -
  إدراكهم للسعر -
  عالقة السعر مع النوعية -

  :املنافسون 
  السعر ورد الفعل -
  توقيت تغري األسعار -
   أهداف التسعري-
  خربام املاضية -

  :املؤسسات الوسيطة 
  الربح املتوقع -
  احلساسية للسعر -

  :احلكومة 
  ظوابط السعر -
  التشريعات -

  :البيئة 
  العامل االقتصادي -
  معدل التضخم -
   التكنولوجيا-

  أدوات القرار 
  
  

  املفاهيم التسويقية 
  
  

الظروف والعوامل 
  االقتصادية 

  
العلوم 

واملمارسات 
  اإلدارية 

  
  

حبوث ودراسات 
  التسويق 
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  لعة   إطالة دورة حياة الس:الرابعاملبحث 
 ثابت  مطلقا ، فإما أن يكون  متزايد أو متناقص  ، وبالتايل  إن مل شيء    إن قانون احلياة  يقول أنه ليس  هناك 

يتم  تطوير  السلعة  فهذا يعين  أن السلعة ستفقد جودا وجاذبيتها  ، وستتدخل  مع جمموعة السلع املتقادمة  يف 
  .طور االحندار  واية حياة هذه السلعة 

لذلك  من خالل التطوير املستمر للسلعة  وجماراة السوق  واملنافسة  وتلبية حاجيات املستهلكني  ، ومن خالل تقدمي 
السلعة  املتطورة واجلديدة واحلسنة  نستطيع أن ندمي حياة السلعة  أي نطيل من  عمرها  ، إذن تطوير السلعة  يعين 

دخال كل ما هو جديد  عليها ملواكبة  متطلبات العصر  ومواجهة االستمرار يف التحسني  على هذه السلعة  وإ
  .املنافسة 

  
   التطوير السلعي و التكنولوجيا:األولاملطلب 

  :السلعة إستراتيجية تطوير - 1
   :السلعي التطوير –أوال 

 طريقة التغليف  ومعناه إدخال التحسينات  الشكلية على السلعة  احلالية  بالنسبة جلعله األصغر أو األكرب  ،وحتسني
  .واأللوان وكذلك التكنولوجيا  املستخدمة يف إنتاجه  إلطالة دورة حياته 

  )1(:ومن أهم األسباب اليت  تدعو املؤسسات  لتطوير السلعة 
   مادية  أو بشرية  قادرة على إحداث التطوير هناك مواردإذا كانت  
  وير يعترب  أمرا أساسيا يف  هذه الصناعة إذا كانت دورة حياة السلعة قصرية  ، ومن مث  فإن  التط 
  النجاح يف الصناعة يعتمد على التقدم التكنولوجي كان إذا  
إذا كان كبار املنافسني  يتبعون إستراتيجية التطوير السلعي  مما يشكل ظغطا على املؤسسات  العاملة يف  

  القطاع الصناعي  للحاق باملؤسسات الرائدة 
   السلعة التطوير يف العميل بفائدة قناعإمكانية إل كانت هناكإذا  

نه ضمن  تطوير السلعة  وتقدمي السلع السلعة يصنف ضمن السلع اجلديدة ، لذلك جند أ حتسني علىإن أي تطوير 
  )2(:اجلديدة  يشمل ثالث أنواع من السلع 

  . ن هذه السلعة معروفة من قبل تكاألوىل ومل السوق للمرة السلع اليت تدخل إىل النوع من وهذا :املبتكرة السلع - أ 
 من السلع اجلديدة ، والتطوير قد يدخل  يف %90 إىل 80وهي تشكل ما نسبته  :   السلع املعدلة واملطورة- ب

جوهر السلعة  او أي تغيري رئيسي فيها  وأحيانا يكون التغري يف الغالف او الشكل  او اللون  أو يف إدخال وظيفة 
  .جديدة للسلعة 

                                                 
  183:  ص 2001اإلدارة اإلستراتيجية واألصول  واألسس العلمية  ، الدار الجامعية ،اإلسكندرية ، :   محمد أجمد عوض  (1 )  
  30: في بحوث التسويق ، دار زهران للنشر والتوزيع ،األردن  صالكامل:   هالل بدر الدين  (2 ) 
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 مل يسبق هلا وان  ه ألنجديدة للمؤسسة وهي سلع ليست جديدة بالنسبة للسوق وإمنا هي سلعة :املقلدة  السلع-ج
  . تعاملت ذا النوع من السلع 

  األشكال املختلفة للتطوير -ثانيا
 :)1 ( اجلديدة السلع من أنواع  ستة يوجد 

   مل تكن معروفة متامامنتجات جديدة  
  عالمات جديدة  
   بإضافة خطوط ملنتجات جديدة لسلعياتوسعة املزيج  
   على منتجات قائمة وتعديالتإجراء حتسينات  
   املنتجات وتوجيه منتجات جديدة إىل أسواق جديدة مواقعإعادة ترتيب  
  خالل إنتاج منتجات جديدة بتكلفة اقلمنتقليص التكلفة  

  
  )2(: وينقسم تطوير السلع  إىل أربعة أقسام

  :تغريات وظيفية  - أ
ل السلعة أكثر قدرة  على االستجابة  مع حاجات املستهلكني  ، وإذا حدث تغري وظيفي  حىت  جنع

رئيسي يف السلعة  ، فقد يؤدي إىل طفرة  قوية وكبرية  يف رقم املبيعات  ولكن املشكلة هي التكلفة  
وف  يقلدها املطلوبة إلحداث هذا التغيري  ، وعندما يكتشف املنافسون جناحها و إقبال الناس عليها  فس

 .املنافسون فتضيع ميزة  السبق قبل أن تسترد املؤسسة  استثماراا املستخدمة 
 : تغريات يف اجلودة - ب

 واجلودة ميكن حتسينها  األداء، صنع أو تغيري طريقة الداخلة يف املواد اخلام طريق تغري يتم هذا عن 
 جديدا يف السوق  ، وقد تتغري جودة فتصبح  السلعة جذابة  ومطلوبة يف السوق إذ سوف تأخذ وضعا

  .السلعة  إىل أسوء  وهذا دف ختفيض الربح 
  :تغريات يف الشكل-ج

 أخذ شكل السلعة واملوضة اهتماما  أكرب يف السنوات  األخرية لذلك أصبح التغيري يف الشكل  أو املظهر من 
ات هي املثال األقوى  عن إدخال الطرق  املستخدمة يف إحداث  تغيريات يف السلعة  ، وصناعة السيار

 تالتحسينات  والتغريات سواء يف اهليكل  أو الشكل  ، ولقد انتشرت عدوى هذا التغيري  من صناعة السيارا
وكلما كان  التغيري جذريا كلما أحدث  ردود فعل كبرية  تؤدي إىل شراء  إىل أبسط السلع االستهالكية ،

   .السلعة وبالتايل  إطالة دورة حياا

                                                 
(1)  Cours D'initiation du Marketing  , web :www.thus.ch               
   337:  إدارة التسويق  ،،الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ص :    محمد سعيد عبد الفتاح  (2)
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  :إجتماعية تغريات -د
حتدث التغريات يف السلعة بقصد  حتقيق األمان  والسالمة  وزيادة يف درجة االستجابة  ، ومثال ذلك  
إستخدام أحزمة السيارات للوقاية من احلوادث  وكذا وضع جهاز خاص للتحكم يف عادم السيارات للوقاية 

  .من تلوث البيئة 
لألنواع األربعة  السابقة دفعة واحدة  واهلدف من ذلك هو ضمان تأثري وقد يأيت  تطوير السلعة مطبقا 

 على املستهلك فهناك احتمال  أن حتث اآلثار األخرى  آثار يؤثراملستهلك  ، فإن كان التغيري يف السلعة  مل 
  فعالة  يف تصرف املستهلك ، والنتيجة النهائية هي احلصول على مستهلكني  جدد من جراء هذا التغيري
والتطوير مع ضمان أال يؤدي  هذا التطوير إىل نفور  املستهلكني القدامى  الذين تعودوا على السلعة  يف 

  .شكلها القدمي  لذلك ينصح دائما أن جترى التعديالت تدرجييا  بقصد بلوغ أهدافها
   

  العوامل املؤثرة يف طول  وشكل  دورة حياة السلعة -ثالثا
  )1(: حياة السلعة طول وشكل دورةقل حتدد  األعوامل علىهناك أربع  
  :حاجات ورغبات وسلوك املستهلك - أ

ما هي درجة سرعة قبول سلعة اجلديدة للمستهلك ؟ فكلما كان املستهلك مستعد بشكل سريع  لقبول السلعة  
ك  عندما ال اجلديدة يف السوق  كلما انتقلت السلعة من مرحلة  التقدمي إىل مرحلة النمو  ، وعلى العكس من ذل

 تستغرق السلعة عدة سنوات  قبل أن تنتقل من مرحلة التقدمي إىل مرحلة  بقبول السلعة اجلديدة بسرعةكيقوم املستهل
  .النمو 
  :معدل التغري التكنولوجي- ب

كلما كان معدل تغري التكنولوجيا سريعا  كانت دورة حياة السلعة  القائمة على هذه التكنولوجيا قصرية  للغاية  
ولعل من أبر  وأوضح األمثلة  يف هذا الصدد احلاسبات اآللية  وما حيدث فيها من  تطور  تكنولوجي سريع  أما 

  السلع املبنية على  أساس  تكنولوجي  مستقر  نسبيا فإن دورة حياا عادة ما تكون طويلة
  :نشاط املنافسني -ج

ورة  حياة السلعة تصبح أقصر  وأسرع  وذلك على عندما تكون هناك حرية  يف دخول  املنافسني  للسوق فإن د
و غريها  ، ختراع أو  التعريفات اجلمركية  أالعكس  من وجود بعض موانع دخول املنافسني إىل السوق  كرباءة اال

ففي  احلالة األخرية تصبح دورة حياة السلعة أطول  نظرا لتلك احلماية  اليت تتمتع ا السلعة ، كذلك كلما كانت  
  .شطة املنافسني  أكثر قوة وحتدي ا للمؤسسة صاحبة السلعة  كلما قصرت دورة حياة السلعة أن
  :النشاط التسويقي  للمؤسسة -د

  .تستطيع املؤسسة  أن تقوم ببعض  االستراتيجيات التسويقية  يف السوق  إلطالة دورة حياة السلعة
                                                 

   274: جع سابق ،  ص التسويق ، مر:  إسماعيل السيد  (1)
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  :التكنولوجيا-2 
نتباه عند مساعها  ، وجتعل املستمع يعطيها  معاين وأدوارا  يف التطور من املصطلحات اليت تلفت االالتكنولوجيا 

، كما أن نفس املصطلح قد يعين الكثري من املعاين  ي الذي شهدته  البشرية باستمراراالقتصادي  واالجتماع
 كيب وسوف  جتد مكان حتققها يف املؤسسات  االقتصادية إىل حداواالستعماالت  ويف كل احلاالت فان التكنولوجي

  .نتناول دور التكنولوجيا يف املؤسسة  ابتداء من تعريفها 
 يف بالعلم وتطبيقاته ما يرتبط خمتلفة منه عر فت التكنولوجيا بعدة طرق معقد حيث التكنولوجيا مفهومإن تعريف 

  . كعنصر منها التقنية االقتصادية وهناك ما يرتبط بالطرق املستعملة يف العمليات الصناعة واالستعمال ومنها
   :التكنولوجيا تعريف –أوال 

  هي املعرفة املنظمة املشكلة  للتقنيات 
   املعارف  اليت ميكن  أن تستعمل  يف إنتاج  سلع  ويف إنشاء سلع جديدةوهي جمموعة

  
  جل  تلبية  احلاجات املادية  لإلنسان  استعمال  املوارد الطبيعية من أهي فن :   تعرف التقنية

  )2(  "ة  الطرق املباشرة والغري املباشرة  إلنتاج السلع االستهالكية الفردية واجلماعية جمموع"وهي
إن التطور التكنولوجي السريع  أدى إىل نتيجة  واضحة هي تسارع  ظهور واختفاء السلع وقصر دورة حياا  ، مما 

  .يفرض على املؤسسات  وضع  برامج تطوير  سلعها لتفادي  تقادمها 
  : راحل تطور التكنولوجيا حسب دورة حياة السلعة م-ثانيا

  ستراتيجية تغيري التكنولوجيا  عرب دورة حياة السلعة ،  يف املؤسسات  هو حتديد نافذة إلاملشكلة املطروحة
إن االمتداد الظريف  لالستثمارات يسمح جلميع  املستعملني التشابه  يف دورة احلياة  يف البحث عن خصائص مراحل 

  :سلعة  وتقسم إىل أربعة حياة ال
  تقدم  بطيئ يف التكنولوجيا  ومكلفة  وتسمي مبرحلة تكوين االستثمارات  : مرحلة البداية 
   األسرع إىل التكنولوجيا البطيء والتخلف التكنولوجيا من  هي مرحلة حتول يف سلم :االنفجارمرحلة - 
   بقوة يف التكنولوجيا ن ومتظاهرصناعي متحس  هي مرحلة ذات مستوى :العظمى ةمرحلة املر دودي- 
وهي مرحة احندار يف التكنولوجيا وتشبع بالنسبة لالستثمارات  أي أنه مل يعد هناك : مرحلة االحندار - 

  .مردود
  

                                                 
 (1) Mickael Lenoir -  Marone Massaer : Concurrence et Cycle  de vie  des marché   13/11/2002                                             

   131:  ص 2004اقتصاد المؤسسة ، دار المحمدية ، الجزائر ، :  ناصر دادي عدون (2)  
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   إعادة الشراء :الثايناملطلب 
   قرار الشراء -1

 بالنسبة لألمناط املختلفة   الشراء تدورة حياة السلعة  تعطي للمؤسسة تفسري  تصرفات  ومراحل قرارا   مناقشة 
من السلع احلالية او الواجب تطويرها  ملقابلة هذه ذلك على معرفة حاجات املستهلكني من املشترين ، ويساعد 

قتراح الربامج التسويقية الفعالة  وإعدادها  موعات املشترين  بعد معرفة مراحل شباعات  املعلقة، ويفيد ذلك يف إاإل
  املشترين إىل جمموعات يف كل مرحلة من  مراحل  عملية الشراء  كما هو احلال  مثال  ذلك تقسيعملية الشراء ، وم

بالنسبة للسلع املعمرة،  وقد يتم الشراء  عن طريق وسيط  او بطريقة مباشرة  ، ويذكر اخلرباء أن الشراء  يتم مبراحل 
  :)1(مثانية وعلى  

  و  بسبب مؤثر خارجي احلاجة إىل السلعة  بدافع داخلي أالشعور ب 
  حتديد الكميات  ومواصفات  السلع واخلدمات بصورة أولية  
   ائي املختلفة بشكل من األصناف والعبوات حتديد وقياس الكميات 
  حتديد مصادر الشراء من  املؤسسات  التسويقية املختلفة  
    عرضوحتليل كل املؤسسات التسويقية من هذه حماولة احلصول على عروض خمتلفة 
   البديل الفعال جداوهلا واختيار العروض ودراسةمراجعة  
  إصدار أمر الشراء  واستالم السلعة باملواصفات  املطلوبة  
و حتويل الطلب حاجات  إلعادة الشراء أاحلصول على املعلومات الالزمة  لتقييم مدى إشباع السلعة  لل 

  .لصنف آخر 
  :ن مراحل السلعة يتم التركيز على جمموعة كل مرحلة مجمموعات ويف إىل تقسيم األفراد - 2

ختالف جمموعات  الناس يف درجة  وتوقيت إقدامهم  على استعمال السلع اجلديدة  ، ومن  االستفادة  من مفهوم إ
مث أفضلية التركيز  على جمموعة  االبتكارين  و أيضا  جمموعة  املبكرين ، مث  مرحلة  تالية جمموعة املتبنني األوائل  ، 

  .ن مث ختطيط اجلهود التسويقية  عامة والترويج والتسعري  بصفة خاصة  وم
نه ميكن تقسيم  األفراد إىل مخسة جمموعات  وفقا   الواليا ت املتحدة األمريكية  أوقد أثبتت الدراسة  اليت أجريت  يف

  )2(:ملعدل تقبلهم  للسلع اجلديدة  كمايلي 
    :املبتكرون- أ 

 تقبل كل شيء كما هو الرغبة يف من جمموع املستهلكني يف اتمع وهم شديدي %2.5بة يكون هؤالء األفراد  نس
   باجلرأة  املخاطر ويتصفون يقبلون واستخدامه، لشرائه جديد مستعدون

                                                 
  225: مرجع سابق ، ص   :   فريد النجار (1)
  245:، ص 2003سلوك المستهلك  عوامل التأثير النفسية  ، ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر  ، الجزء الثاني، : عنابي بن عيسى  (2)
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 من حجم اتمع وهم مستعدون لتقبل السلعة اجلديدة يف  % 13.5تبلغ نسبة هذه الفئة   :املستعملنيأوائل -ب 
سلوك استهالكي  معني ، ينتمي  بعضهم يف طلب النصح واإلرشاد فيما خيص  بعد تقدميها  تلجأ إليهم املراحل األول

  إىل فئة  الطبقة املتوسطة  
  من اتمع وهم ينتمون إىل الطبقة  فوق املتوسطة  يتقبلون %34ومتثل هذه النسبة  حوايل  :  األغلبية املبكرة-ج 

 آلخرين  بتجربتها و قبوهلا  السلعة اجلديدة  فقط بعد قيام ا
 ، ينتمون إىل  الطبقة حتت املتوسطة  من   % 34  وتصل نسبة  هذه الفئة  إىل حوايل : األغلبية املتأخرة -د 

خاطرة  ، اختيارهم بسبب    والدخل ،   يقتربون حبذر من السلع اجلديدة ، ال يرغبون يف امليحيث املركز االجتماع
  االجتماعي  و بسب  الضغطاقتصادي أ

 حيث املركز الدنيا من عادة إىل الطبقات اتمع ينتمون من حجم %16الفئة  نسبة هذهوتبلغ  :املتقاعسون -هـ 
 ،  تقليديون يفضلون االستمرار يف منط السلوك املتبع  وهم آخر من جيربون  السلعة اجلديدة ، االجتماعي والدخل

 .يشكون يف أي شيء جديد 
 تقسيم اتمع حسب تبين السلع اجلديدة )           27( رقم    شكل        

  يتبنون        عدد األفراد الذين 
  السلع اجلديدة 

   األغلبية املبكرة  املتأخرة    األغلبية                                          
      أوائل          
   املستعملني           

  
              34 %        34%  

  
   املبتكرون                      املتقاعسون      

                    
                    16  %                                   13.5%     2.5%      

      
     246:، الجزء الثاني ، المرجع السابق  صسلوك المستهلك  عوامل التأثير النفسية :عنابي بن عيسى : المصدر 
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 راء  الشادات ع - 3
 معينة، بكميات و يف الشراء من أماكن معينة و يف أوقات معينة  املستهلك بعادات الشراء، سلوك يقصد  

 القرارات التسويقية ختطيطفتفضيالت املستهلك للشراء من مكان معني أو بطريقة معينة هلا أمهية كربى يف 
ملستهلك الشرائية إىل اال لدراسة عادات ا هذا يفو على هذا األساس ميكن تقسيم اجلهود اليت تبذل ،مؤسسةلل

   : 1ثالث أنواع
  .منها تلك املناطق البيعية أو األسواق اليت يعتاد املستهلكون التوجه للشراء املتاجرة، للمنتج مناطق البيع أو حيدد - أ
 استعدادهدى  منها و ماملختلفة الغرض منها معرفة أنواع املتاجر اليت يعتاد املستهلك شراء سلعه يكون - ب

 السلعة األصلي فهي ميكن أن تفيد كثريا متجر التجزئة منتج يف سبيل ذلك، و بقدر ما تفيد هذه الدراسة لالنتقال
 و هو يعرف أن املستهلك يفضل شراءها من عنده أو من املنطقة اليت يعمل فيها يعرضها السلع اليت اختيارهيف 

  .املتجر
  ، ) سنويةو  أسبوعية، شهرية  يومية،( يام اليت يزيد فيها و مواسم اإلقبال  ملعرفة أوقات الشراء و األدف -ج
ا بالشراء و د هل يستعاليتة و األوقات نيخزيلت تساعد هذه الدراسة الشركة أو املتجر يف سياسته الشرائية أو او

نتج يف تصميم برامج  غلق احملل، كما تفيد املوالتخزين و العرض و يف سياسة البيع، و يف حتديد أوقات فتح 
 . سياسته التوزيعيةوضعإنتاجية، الكمية و الزمنية، مث يف 

  
  : إعادة الشراء- 4

 إلعادة شرائها من شر  السلعةإن تطور السلعة ليس أمر دائم   فيجب على املؤسسة أن تتخذ إجراءات منها ن
 أو ع متسلسلة وقد تكون  باألسابيتعادة الشراء ختضع  لعدة اختالفاإن اخلصائص األساسية إل،قبل املستهلك 

  .و سنوية  باألشهر أو تكون فكرة إعادة الشراء فصلية أ
  

  درجة إعادة الشراء  )   10( رقم  جدول
  

 إعادة                       درجة 
 درجة                      الشراء

 نشر السلعة

 متناقصة  متزايدة

 ت موضة سلع ذا  مث ثبات منو وانفجار سريعة
اية الدورة وإمكانية إعادة الدورة  منو وثبات بطيئة

  

                                                 
  . 42: ص . مرجع سبق ذآره،  إدارة النشاط التسويقي ، الجزء األول . الدين األزهريمحي : 1
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  ء   نسبة الشرا          التطوير السلعي           
  
  
  
  
   

  زمن              زمن
  

  نسبة إعادة الشراء )   29( شكل رقم        السلعي و إعادة الشراء السلعة التطوير)28( شكل رقم 
  

  : من ونخيضع آللية تتكحتليل تطور مبيعات السلعة 
  املستهلك األول للسلعة                 
 درجة تغري شراء املستهلك للسلعة  
   إعادة شراء السلعة بتمهل               
  املستهلك يريد اخلروج من سوق السلعة  

  

  :االقتصادية الظروف و حتسنيالقوى التنافسية :الثالثاملطلب 
  :القوى التنافسية  - 1
يلعبها املنافسون يف جمال التسعري، هو وذلك الدور الذي يتمثل يف تزويد املستهلك مبا لعل أهم األدوار اليت    

يعرف باسم السعر املرجعي، فمن خالل إطالع املستهلك على أسعار  املنافسني  يستطيع أن حيدد ذلك املستوى  
  .السعري  الذي تقدم به السلعة إىل السوق 
ي للعالمة التجارية ، وبعد ذلك  اليت ميتك تشكيلها  بنشاط التسعري  املاضإن السعر املرجعي  يعكس توقعات الزبون

ستجابته  بالفرق   بالنقطة املرجعية  هذه وترتبط إن املستهلك  يقوم  بتقيم سعر املستقبل للعالمة التجارية  لعالقتهفإ
تهلك  الخنفاض سعر غري  متوقع ستجابة املس وهلذا فإن إ-وسعر العالمة التجارية  السعر املرجعي –بني االثنني 

  .مفاجأة سارة له 
إن  التحري  على التأثريات املرجعية  للسعر  والترويج على سلوك اختبار املستهلك يستند على فرضية  أن 

ن افتراض  أن عالمة التجارية ، أكثر من ذلك  فإاملستهلكني  يشكلون توقعات  حول نشاط التسويق املستقبلي لل
ستخدمون  هذه النقاط املرجعية  يف تقيم العالمة التجارية  يف كل فرصة شراء  وتتأثر  استجابة املستهلكون ي
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من دراسة هذا املستهلك  بالفرق  بني نقاط  مرجعهم  والسعر احلقيقي  واملكانة التروحيية للعالمة التجارية  جيعل 
كثر علمية وواقعية سعرية  والتروحيية  بشكل أجيات الكثر حيوية  وضرورية  من أجل صياغة  االستراتياملوضوع  أ

  .  كثر من بعد شراء غري تروحييجتارية  بعد شراء تروحيي  سابق  أإن املستهلك  أقل احتماال  يف إعادة الشراء  عالمة 
  

  تسعري السلعة حسب الظروف اإلقتصادية  - 2
سلع من األمور  اليت توليها املؤسسة  وإدارات يف األسواق  املستهدفة حمليا وخارجيا  ، ومبا  أن قضية  تسعري ال

التسويق  العناية الدقيقة  فإن  الدورة السائدة سيكون  هلا التأثري  الواسع بل احلاكم يف فرض مستويات األسعار 
   )1(:املناسبة  للسلع ومنيز مرحليت أساسيتني 

 :التسعري يف  مرحلة االنتعاش االقتصادي - أ
قتصادية  بإمكانية ارتفاع الطلب  على خمتلف السلع واخلدمات ،وذلك ألسباب  أمهها  ارتفاع متتاز  هذه الدورة اال

و ضخامة اإلنفاق  املتاحة ،باإلضافة  إىل تزايد  أالقدرة الشرائية  موع شرائح املستهلكني  املستهدفني يف األسواق 
 أدت إىل توفري  فرص عمل كثرية ومتنوعة  احلكومي  واخلاص  على مشاريع  صناعية وجتارية  وزراعية وصحية 

  .للراغبني يف العمل 
كل هذه املعطيات  تعطي  للمؤسسات االقتصادية  ومن أي نوع كانت  بعض املرونة  يف اختاذ قراراا التسعريية  

  .تملني املؤدية  إىل وضع مستويات  سعرية  للسلع املطروحة  من قبلها ، قد تكون مقبولة  من قبل املشترين احمل
و اخلدمات ا  السلع  أ وجتدر اإلشارة  هنا إىل أن حركة األسعار تكون كبرية  يف ظل املنافسة حيث يتنافس  مقدمو

  .يف األسواق املستهدفة  على ما هو  موجود من قرارات شرائية  تتزايد يوما بعد يوم  لدى املستهلكني املستهدفني 
منا هي تفرض تلك األسعار املقبولة  من قبل ية املطلقة  يف حتديد أسعارها وإرباختصار  لن يكون ملؤسسة واحدة  احل

و النشاط االقتصادي  ، وعليه  ميكن أن تستفيد املؤسسة من خالل افسني  يف هذا النوع من الصناعة أأغلبية  املن
  .نتهاز الفرص اليت جتعلها  تدفع بسلعها حنو األمام تها التسويقية  علة إإستراتيجي

  
 :التسعري يف  مرحلة الكساد االقتصادي - ب 

 اخنفاض اإلنفاق ية االقتصادية، وذلك بسبب قلة أو يف عملية التنماالقتصادي والتباطؤتتميز هذه املرحلة بالركود 
  .مبختلف األنواع املشروعات االقتصادية   احلكومي واخلاص على قبل القطاعني االستثماري من

بالعديد من العوامل  او املؤشرات ، ومنها على سبيل املثال   يف املؤسسات االقتصادية  تسعريعمليا تتأثر  عملية ال
  التضخم  والذي يعين  أن السوق  متر  بارتفاعات سعرية  متوالية للسلع  واخلدمات املطروحة  يف األسواق املستهدفة  

                                                 
  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،  األردن ، طبعة األولى ، )  مدخل سلوآي( ات التسعير  في التسويق المعاصر  أساسي: محمد عبيدات   )1(

  70:،  ص 2004،
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لتسويقية  الرامية  لتحقيق أهداف املؤسسة  تسويقيا  ، جيب على رجال التسويق  وضع اخلطط والربامج والسياسات ا
  .واالستمرار ملؤسسام من جهة وتثبيت أحجام املبيعات وهوامش الربح عن احلدود املقبولة من جهة أخرى 

على اجلانب اآلخر ، قد تعاين  البيئة اإلقتصادية  احمليطة  بعمل املؤسسات  مبرحلة  االنكماش ولفترات زمنية طويلة ، 
 من قبل املشترين املرغوب فيهاب على  هذه املؤسسات وضع السياسات الرامية  للتدخل ووضع األسعار  حيث يتوج

احلالني واحملتملني  يف األسواق املستهدفة  ، على سبيل املثال  إحداث بعض التعديالت يف أسعار السلع اليت جيري 
و فترات الكمية املباعة  يف هذه الفترة  أظة على تسويقها من قبل هذه املؤسسة ، او تلك قد يكون ضروريا  للمحاف

تغالل الطاقة  اإلنتاجية القصوى يف هذه زمنية قريبة  ، هذا اإلجراء  جيب أن يرافقه إجراءات أخرى  ترتبط  باس
ة و تلك باإلضافة  إىل اتباع إجراءات إدارية تسويقية  هدفها ختفيض التكاليف بشكل عام  ، وجتدر اإلشاراملؤسسة  أ

و التضخم  يف نفس الوقت  على   أو العاملي  من حالة الكساد أيهنا إىل إمكانية  أن يعاين االقتصاد احمللي أو القوم
سبيل املثال قد تواجه املؤسسات العاملة  يف صناعة ما  ارتفاع األسعار للسلع واخلدمات بسبب التضخم واخنفاض 

  .الطلب  يف وقت واحد
 السعرية اهلادفة  للمحافظة  على حتقيق هوامش جوم املؤسسات  بوضع تلك اخلطط والرباموبناء على ما تقدم ،  تق

ربح معقولة  وتكاليف كلية جيري ترشيدها  من وقت آلخر، للحفاظ على مكانة السلع يف السوق  واحلصة السوقية  
  إستخدام السياسات السعرية ومنح وقت أطول للسلع يف التدوال  ، وبالتايل فإن سبيل العالج قد يكون  من خالل

  .املقبولة  واملنظبطة مع السوق  دف حتقيق ذلك احلجم من املبيعات وبشكل مستمر 
 كما تعاين  بعض املؤسسات من حاالت عدم توفر  املواد اخلام  اليت حتتاجها خطوطها اإلنتاجية  الذي قد يظطرها  

ق من جمال املناورة السعرية  أمامها  وفقدان امليزة  التنافسية،  للحصول عليها من مصادر أخرى بتكلفة عالية  قد تضي
أي أن احلصول على مواد اخلام  وأخرى نصف مصنعة  قد يقلل من مرونة التسعري  لدى متخذي القرارات التسعريية 

حلالني تسويقيا ، يف املؤسسات املعنية ، مما يدفعها إىل وضع أسعار عالية  وغرب مقبولة  من قبل أغلبية املشترين  ا
وبالتايل جتد نفسها أمام مرحلة عويصة  هي احندار مبيعاا  واية حياة سلعتها ، وملعاجلة هذه القضية  تلجأ بعض 

 على  فاملؤسسات  إىل إجراء عمليات مراجعة  شاملة  للمزيج السلعي  املوجود لديها ، وذلك من خالل   التعر
  . لسلعي  اخلاص لكل مؤسسة  كخطوة أولية نقاط القوة  والضعف  يف املزيج ا

و الفشل ، ولتحدد القرار اخلاص ا اركات منها  واليت تتصف بالضعف أو املوكخطوة ثانية  حتديد تلك السلع أ
  . التسويقية هلا ةو إعادة النظر يف االستراتيجينها أكخطوة ثالثة  إما التخلص م

 دف ختفيض التكاليف  اإلنتاجية للماركات اليت تنتجها  وللحفاظ على باختصار تلجأ معظم املؤسسات  هلذا احلل
هوامش الربح  اليت حتققها السلع اليت مازالت قائمة يف السوق  وبنفس مستوى األسعار  السائدة  واملنافسة ألسعار 

  .    يف األسواق املستهدفة امثيالا أو بدائله
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  :خالصة 
 بتحديد نسبة سابقة معني أو إضافة ربححتديد السعر تبىن على أساس التكلفة و كانت إستراتيجية      يف السابق 

  . املتعلقة اتلالستثمار دون النظر إىل السلعة والقرارا
لكن حاليا ختتلف  طرق وأساليب  تسعري السلعة  باختالف أنواع السلع وال توجد هناك إستراتيجية موحدة  ميكن 

سلع ، واستجابة  ملقضيات  ذلك  قدم مفكرو   التسويق منوذج  مفهوم دورة حياة كافة اللتسعري أن تكون صاحلة 
السلعة  واالستراتيجيات التسويقية اليت ميكن تطبيقها  يف خمتلف مراحل دورة حياة السلعة ، من بينها إستراتيجية 

   السعر   هو العنصر   الرئيسي يف اختاذ  للسلعة  وترجع أمهيتها إىل أنيالتسعري واليت هلا أمهية بالغة يف القرار التسويق
  .   دائم التغري  بصورة واضحة  يف بيئة أعمال املؤسسة هقرار الشراء والبيع   و ألن
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    عامةخامتة

  
     تتطلب إدارة التسويق  يف املؤسسات اجلزائرية يف ظل  التغريات املستمرة   مفاهيم جديدة وطرق خالقة  يف 

  .التفكري عن املشاكل اليت تواجه املؤسسات يف تسويق سلعها  وإجياد احللول املناسبة 
تسويقي للسلعة والنظر  إىل املرحلة اليت توجـد فيهـا            لفهم مشكلة التسويق  جيب التنسيق التام  بني اختيار املزيج ال           

السلعة وحتديدها بدقة من خالل  عدة طرق  بتقدير املبيعات  ، أو   االستعانة  بسلم تقيم دورة حياة السلعة والذي                        
  . وحتقيق أقصى ربح ممكن والوقوف أمام املنافسة فمت التطرق إليه يف هذا البحث ،وهذا  لتفادي التكالي

 الـسلعة  عنـد      ة بني احللول كذلك اليت  تستطيع حل املشكلة التسويقية يف املؤسسات اجلزائرية و املتعلقة حبيا               ومن
طرحها يف السوق  هو مراقبة  عملية الشراء  ومدى إقبال  املستهلكني على السلعة  لتحديد  مركز السلعة يف ذهـن                        

 مقترحام  وتوصيام حنو السلعة دف حتديد  الـسعر           املستهلك ومعرفة رأيه بشكل مستمر  وحماولة التعرف على        
األمثل  والذي يرتكز يف غالب األحوال على العناصر الرئيسية من التكلفة والطلب واملنافسة وقيمة العميل وحتديـد                  

 جيـب   التطوير الواجب  إطالقه على السلعة ، مع األخذ بعني االعتبار أنه إذا القت السلعة قبول  أويل  يف الـسوق                       
 املتبعة احلالية  والسعر املطبق       ةالذهاب إىل خطوة أخرى  وهي التنبؤ بالطلب املستقبلي  يف ظل االستراتيجية التسويقي             

 ةلتعني املرحلة اليت  ستباشرها السلعة   عن قريب ،مبراعاة الظروف السائدة يف السوق  وذلك  لتعديل االسـتراتيجي                    
  .للسلعة    إذا تذبذبت مبيعاا التسعريية  وحماولة إعطاء نفس آخر 

هناك الكثري من القرارات  التسويقية اليت يتم  اختاذها انطالقا من  تطبيقات دورة حياة السلعة،منها السياسة السعرية و  
 أن السعر متغري  تظهر نتائجه بسرعة يف االستراتيجية التـسويقية            رالتغريات اليت حتدث فيها على األمد القصري  باعتبا        

  . لمؤسسة ، ومن سياسة الترويج والتوزيع والتطوير السلعي  على األمد البعيدل
    واليت أظهرت أن نسبة كبرية منمن خالل  دراسة هذا البحث  ومقارنة اجلانب النظري  بنتائج العمل امليداين

يست لديهم  معلومات  حول       التسويق  يف املؤسسات العاملة يف قطاع الصناعة االلكترونية وااللكترومرتلية  ل            ء  مدرا
  .مفهوم  دورة حياة السلعة  واستخداماته يف االستراتيجية التسويقية  

  : من خالل فصول هذه الدراسة ميكن أن خنلص إىل ما يلي 
  

   النتائج الدراسة النظرية -01

 التـسعري    لكي حتقق املؤسسة أهدافها جيب  أن ترسم سياسات و إستراتيجيات تسويقية ، خاصة إستراتيجية               
تبني فيها املسار الذي  يوائم احلالة اليت  عليها من نقاط قوة وضعف  وتناسبها مع  الوضع الذي  يفرضـه                       
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حميطها من  فرص وديدات  ،فالتسعري اخلاطئ ينتج عنه سياسة تسويقية غري فعالة  وال حيقـق األهـداف                    
 .املسطرة 

جيب أن تأخذ يف احلسبان ، فقد تكون بعض العوامل          يدخل يف حتديد السعر عدة عوامل داخلية وخارجية            
هي نقاط قوة للمؤسسة والبعض اآلخر نقاط ضعف، لذا جيب أن تتكيف املؤسـسة معهـا عنـد حتديـد                    

 . إستراتيجية التسعري و  جيب أن تكون االستراتيجية السعرية مرنة 
 

 ، فيجب على املؤسـسة أن        لجاح أو الفش  نظرا ألمهية السعر  يف املزيج التسويقي للسلعة  باعتباره عنصر الن            
 :حتدد سعرها على أساس كل من 

     التكاليف-
  نوع الطلب  -
 إدخال جانب املنافسة  حىت على املدى البعيد -
 البحث يف مدركات العميل  -
  

أن عنصر التكلفة  يعترب قاعدة حتديد السعر ، لذا جيب أن يكون هناك نظام  يعمل علـى االسـتفادة مـن                        
 ألسعارفروقات ا

  
 تتؤثر املدركات احلسية للعمالء  على عملية  وضع  أو فرض أسعار  السلع  ، فكلما كانـت املـدركا                      

   حنو السلعة  عالية  كلما كانت عملية حتديد السعر  سهلة للمسوقنيةاحلسية  للمشترين إجيابي
  

ت مقدمة   أو التسعري الذي       تستطيع املؤسسة أن تستفيد من إدارة وحتديد سياسة سعرية تتبعها من  خصوما             
 تباشره جتاه عمالئها   من إطالة دورة حياة سلعتها

   
منوذج دورة حياة السلعة  مفهوم ظهر  يف البلدان الغربية  اليت نشأ فيها فن التسويق احلديث  واملؤسـسات                      

قيق أقصى عمـر     اليت طبق االستراتيجيات التسويقية  املتعاقبة على  مراحل دورة حياة السلعة  جنحت يف حت               
 واستثمار يف السلعة

 
 ختتلف إستراتيجيات املزيج التسويقي  للسلعة من مرحلة إىل أخرى  
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 :تقدمي السلعة اجلديدة  للسوق يتم  عن طريق 
   سعر ممكن لتحقيق أكرب األرباح يف ظل الكميات املباعة احملدودة  ىالدخول بأقص: كشط السوق -
 عر يف السوق  للحصول على  أكرب  كمية ممكنة من املبيعات    عرض السلعة بأقل س: خرق السوق  -

يف مرحلة النمو ومع ازدياد عدد املستهلكني للسلعة  واملنافسني يصبح السعر  أكثر أمهية يف قـرار الـشراء                     
 بالنسبة للمستهلك   ويف قرار البيع بالنسبة للمؤسسة  ويصبح أكثر تبعية ألسعار املنافسني

 ميز  باحملافظة على األسعار واستعمال التسعري التكتيكي  واملناورات السعرية   مرحلة النضج  تت 
 يف مرحلة االحندار البقاء للمنافس األقوى  وخروج املؤسسات الضعيفة  بسعر  ال حيقق أرباح 

  
ال بالنسبة للمؤسسات اليت  تصعب عليها  املنافسة  يف السعر  ميكن أن تتجه حنو سياسة اجلودة  وتدخل جم                     

 تنافسية التكنولوجيات 
سياسة تغيري األسعار حسب مراحل حياة السلعة  وظروف السوق  ،والتطوير السلعي يعمالن على إطالـة                  

 دورة حياة السلعة 
  

   ةامليدانيالدراسة  النتائج -02

  ولكيفية حتديد لقد أظهرت هذه الدراسة امليدانية  تشخيص لواقع وظيفة التسويق يف املؤسسات اجلزائرية بصفة عامة       
  :السعر يف املؤسسة بصفة خاصة  وكانت النتائج املتحصل عليها

تصور وجود إستراتيجية تسويقية يف املؤسسات اجلزائرية  هو التركيز على البيع والتوزيع  وخدمات ما بعد                  
  .البيع  ،دون النظر يف  عناصر املزيج التسويقي وحياة السلعة 

يف مفهوم دورة احلياة السلعة من      ) التقدمي األويل للسلعة  ومرحلة النمو  والنضج        ( مت إثبات  املراحل الثالثة         
خالل الدراسة امليدانية  موعة  املؤسسات اجلزائرية  العاملة يف قطاع صناعة االلكترومرتلية ، و  من خالل                    

صلنا  عليها من  االسـتمارة   تتبعنا لتطور رقم األعمال  واملبيعات لبعض السلع  ومن خالل اإلجابات اليت حت    
املوجهة ملصاحل التسويق واملبيعات يف املؤسسات اجلزائرية ، أما عن املرحلة األخرية  مل يتم إثباا  يف الدراسة                   

 :امليدانية وهذا راجع إىل 
 .قطاع الصناعات االلكترونية وااللكترومرتلية حديث النشأة  -

   سنوات X =09معدل عمر املؤسسة   
 لعة  واليت من خصائصها طول فتر حياانوع الس -
 التطوير السلعي  وعملية إدخال التكنولوجيا على السلعة وحتسينها قبل دخوهلا يف مرحلة االحندار   -
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أن بعض املؤسسات ومن خالل مقابلتنا الشخصية معهم  حيددون  حجم اإلنتاج مسبقا  وبنـسبة قليلـة ودون                     -
اإلنتاج  وحدوث خماطرة يف االستثمار وبالتايل تواجه صعوبة تسويقية          دراسة للطلب خوفا من  حدوث فائض يف         

 يف ظل منافسة  سعرية شرسة 
يبدو أن  حتديد السعر عن طريق التكلفة  بالنسبة للمؤسسات العاملـة يف قطـاع الـصناعة االلكترونيـة                     

 او عائـد علـى      وااللكترومرتلية أمرا سهال فهو يتحدد عن طريق نسبة إضافة تكون يف شكل هامش ربح             
االستثمار لكن من الناحية العملية أمرا صعب وذلك من خالل   اختالف  تكاليف الشراء  املـادة األوليـة                     
بالنسبة للمؤسسات املنافسة  واختالف حجم االستثمارات  يف السلع   ووجود عناصر ال ميكن التعبري  عنها                    

  بالقيمة 
فة التقنية ، األمر الذي  يشكل هلا  ديدا على استقرارها   إذا               عدم حتكم  مؤسساتنا يف  التكنولوجيا واملعر        

 حتصلت عليها فتكون حتت مظلة  املؤسسات العمالقة 
سرعة  التقدم التكنولوجي  من االبتكارات واالختراعات  سيجعل  عما قريب املؤسسات  يف حـرية مـن                     

 .أمرها  يف التعامل   مع دورة حياة سلعها
 عن التحديات  واملشاكل  اليت تواجه  عمليات التسعري  والتطوير السلعي  فقد مت مناقشتهما  ومعاجلتهما                    اأم 

وتبني أن املؤسسات تعاين  من نقص يف األفكار  اجلديدة يف بعض   السلع والتبعية التكنولوجية  للمؤسسات                   
 .األجنبية  جعل  مؤسساتنا متثل  عالمات جتارية  ملؤسسات دولية

إن  تشتت األسواق عرب التراب الوطين  وصغر حجمها  حيتم على املؤسسات  فهـم ودراسـة  الـسلعة                        
 .والبحث يف استراتيجية جتزئة األسواق   وتطبيق   سياسة التمييز السعري

ارتفاع تكاليف السلعة جعل املؤسسة  يف مهمة صعبة  يف حتديد سعر السلعة  وذلك  ألا تعتـرب الطريقـة                       
دية جلميع املؤسسات  يف حتديد أسعار سلعهم  ولغياب نظام حماسيب دقيق   جيعل املؤسسة  من الصعب                    التقلي

 .أن حتدد السعر  احلقيقي لتسويق السلعة
باإلضافة  إىل التقليد السلعي  الذي انعكس  سلبا  على عمليـة التطـوير الـسلعي يف املؤسـسات  دون                        

ختالف املادة األولية   يف مضموا و التكنولوجيا الـيت حتملـها يف              املواصفات  وعدم متيزه باجلودة نظرا ال      
 . طياا و السعر املختلف ،  أدى إىل ظهور سلع منافسة  عن طريق السعر و بدون جودة

مت تسجيل مالحظة جيدة يف القرارات التسويقية اليت تطبقها املؤسسات العاملة يف قطاع الصناعة االلكترونية                
  :ة يف عملية تسويق سلعها واملتمثلة وااللكترومرتلي

  جل املؤسسات  تتبع سياسة خدمات ما  بعد البيع :  سياسة اخلدمة -             
 حتميل خدمات اإلشهار  للموزعني وعملية امللصقات على معدات النقل  سامهت يف نـشر  سـريع          -       

  .تمام أكثر به من  خالل البحث يف مدركات العميلللسلعة لكن  هناك إمهال  للسعر  لذا جيب االه
      



 161

 احلديثة  يف الـدول املتقدمـة    ةويف جمال حبوث  التسويق  تكاد تكون منعدمة  رغم أن  الدراسات التسويقي     
وصلت إىل مكانة   رفيعة  يف جمال حتديد السعر  وعالقته بالسلعة  وكيف يفيد السعر يف الكثري من األحيان                        

   يف اختاذ قراراا بسرعة  وعدم ترك جمال للمنافساملؤسسة
  

  : التوصيات املقدمة  للمؤسسات حمل الدراسة -03
  توصي نتائج الدراسة النظرية وامليدانية  مبايلي 

أن تعرف املؤسسة  أمهية عنصر السعر  بالنسبة للمزيج التسويقي و أمهيته بالنسبة لعوائـد املؤسـسة                     ال بد  
 السعر كعنصر  للمزيج التسويقي  والذي تعتربه املؤسسة كأداة من أدوات الـصراع                زج بني ،هذه التوليفة مت  

 . يف السوق   ، وبني السعر  باعتباره  العنصر الذي يدر عوائد على  املؤسسة 
  

 جيب أن تكون هناك إستراتيجية تسويقية  شاملة  للمؤسسات العاملة يف قطـاع الـصناعة االلكترونيـة                   
  لية  توجه املزيج التسويقي للسلعة  خالل دورة حياا  وتعمل على مراقبة  خمتلف النشاطات وااللكترومرت

  .التسويقية  للمؤسسة   دف حتقيق  االستقرار  يف مبيعاا وبناء  حصتها السوقية 
   

ياة الـسلعة    وااللكترومرتلية  مبفهوم دورة حةجيب أن ختتص  املؤسسات العاملة يف قطاع الصناعة االلكتروني   
وحتديد مكاا يف السوق  وما يتطلبه املستهلك يف حال غياب السلعة عن السوق ، مث  ما هي القرارات اليت                      

و حىت يكون  السعر أداة فعالة       ،  ك اجلزائري لهتجتعل السلعة قادرة على تلبية   احلاجيات والرغبات لدى املس          
 .جيب  أن يتطور  طبقا ملراحل حياة السلعة 

 
 كان التصنيع والتكنولوجيا  مها بابا التقدم  يف الوقت الراهن فإن التسويق  هو مفتاح كلمة السر ، مـن                      إذا 

هذه العبارة جيب على املؤسسات العاملة يف قطاع الصناعات االلكترونية وااللكترومرتلية أن يولوا اهتمامات              
 السوق الداخلي وملا  الـدويل  وجنـاح          كبرية  وبالغة  للتسويق ، لكي يسهم بشكل فعال يف بناء  وصناعة             

 .مؤسسام يف ظل مؤسسات أجنبية منافسة وحنن على مشارف االنضمام إىل  املنظمة العاملية للتجارة
  

هناك عوامل حتدد  القوة التفاوضية  املتاحة للمشتري  واليت منها  الكساد أو الرواج االقتصادي جيـب أن                     
  يف أسعار سلعها تستغلها املؤسسات يف إعادة النظر
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نأمل أن  تقترب املؤسسة اجلزائرية من املستهلك  و أن تتعرف على احتياجاته  وان تعمل على تلبية رغباتـه               
 املرحلة األوىل  والعمل علـى       يف إعطاء سعر عادل وسلعة ذات جودة عالية  لكبح أسعار السلع األجنبية يف             

 وقف االسترياد كمرحلة ثانية
 

  مع املؤسـسات  العامليـة         جت  الضعيفة تنافسيا أن تعمل على إمكانية التكامل واالندما         جيب على املؤسسا   
 لالستفادة من فرص اإلنتاج الكبري وختفيض التكاليف من خالل استعمال التكنولوجيا  املتقدمة 

السعر ضرورة اهتمام  املؤسسات العاملة يف القطاع الصناعي حمل الدراسة  ببحوث التسويق  وخاصة حبوث                  
واليت تعتمد  األساليب الكمية  للتنبؤ مببيعات  السلعة  وأرباحها ، وذلك من أجل حتديد موقع  السلعة  من                      
خالل دورة حياا السوقية بدقة ، وكذلك من أجل حتليل البيئة  اخلارجية احمليط باملؤسسة  والبيئة الداخليـة           

ملتاحة واستغالهلا  وديـدات املنافـسني وحماولـة         الداخلة يف تركيب وصناعة القرار للتعرف عل الفرص ا        
 .تفاديها

 
ضرورة التوافق   بني مفهوم  دورة حياة السلعة  وخصائصها  مع االستراتيجية التسويقية  للمؤسسة                   

عامة واستراجية التسعري بصفة خاصة، لفهم العالقة اليت تربط بني إستراتيجية التسعري ودورة حيـاة               
لومات اليت تقدمها مرحلة دورة حياة السلعة  للمؤسسة  مـن خـالل التوقـع                 السلعة ، وتبني املع   

 .للمبيعات  واالستعداد ملواجهة  املستقبل عن طريق املراقبة  واملراجعة الفعلية وتصحيح االحنرافات
  
  

  : آفاق و اقتراحات للبحث -04
 حبوث مستقبلية  يف ميدان التـسعري         سس  قاعدة  إلطالق    ؤنود من خالل  هذا البحث  املقدم بني أيديكم  أن ن            

 ، وهذا  ملا نراه من التغريات  السريعة اليت يشهدها  العامل يف  الوقت احلايل  علـى                     ةوواقعه يف املؤسسة اجلزائري   
صعيد املنافسة  اليت جعلت املؤسسة اجلزائرية  حتمل بذور فنائها يف طياا وهو ما ملسناه   يف دراستنا امليدانيـة                       

ـ                 من  إ     املؤسـسات    ثغالق بعض املؤسسات  اليت كانت رائدة  يف جمال االلكترونيك، وعليه  فإمـا أن تبح
اجلزائرية  عن إستراتيجية  خاصة  بتسعري سلعها  تكون مرنة تتغري  حسب الظروف واألوضاع االقتصادية  على                    

 واالستمرار  ونقـصد     ءة  وهو البقا     الثانوية  لتحقيق اهلدف العام للمؤسس       األهدافاملستوى الوطين والدويل  و      
  .باألهداف الثانوية العناصر  الداخلة يف تركيبة السعر 

 املنافسة واقتصاد السوق  القائم على فكرة البقاء لألقوى  ، حيتم عليها               نإن دخول املؤسسات اجلزائرية  يف ميدا      
  .ليفة السعر  اليت ستطبقها بناء قاعدة  أساسية  تنطلق  منها يف حتديد  توجهاا التسويقية  وتو

  .ال ميكن أن نطيل احلديث ، اال أمام  طرح عدة مواضيع  
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  مبا  أن العناصر الرئيسية املؤثرة يف السعر هي أربعة  سنعمل على طرح أربعة مواضيع
  : مقترحة ألن ختضع لدراسة نظرية وميدانية يف املستقبل  القريب

  
 :التكلفة  

  
  
  
  

 املنافسة  
  
  

  
  

 لبالط 
  
  
  

 
   املستهلك  

  
  
  
 

مبا أننا تناولنا  يف حبثنا هذا قطاع السلع فقط  فأمتىن  أن يكون هناك حبث خيـص قطـاع اخلـدمات يف        
  اجلزائر واملوضوع املقترح هو 

  
 

 

  إستراتيجية خرق السوق عن طريق الترتيب الداخلي للمصنع 

   املؤسسة ودورها يف إعطاء ميزة تنافسية سياسة السعر يف

   حتديد السعر عن طريق دورة حياة السوق ةإستراتيجي

  أثر السعر املرجعي على سلوك املستهلك  

  التسعري الفعال لقطاع اخلدمات العامة يف اجلزائر 
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 20 .................. : ........................................االقتصادية  العوامل - 5
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  جامعة حممد بوضياف باملسيلة
  كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسري والعلوم التجارية

  قسم علوم التسري
  إستراتيجية التسويق يف ظل االقتصاد التنافسي: التخصص 

  ماجستري : السنة الثانية 
  
  
  

  :            إستمارة حبث  حول                               
  

  إستخدام دورة حياة السلعة يف حتديد إستراتيجية التسعري
         دراسة  قطاع  املؤسسات اإللكترومرتلية  يف اجلزائر 

  
     
  
  

         
             

           دف هذه اإلستمارة إىل التعرف  على مدى تطبيق مفهوم دورة حياة السلعة  يف حتديد 
  . إستراتيجية التسعري  بالنسبة للمؤسسات العاملة يف قطاع الصناعات الكهرومرتلية يف اجلزائر

التكرم  باملساعدة  يف إمتام هذه الدراسة ، وذلك باإلجابة عن األسئلة املرفقة يف هذه لذا نرجو من حضرتكم 
  اإلستمارة،

وسوف نستعمل املعلومات  اليت ستدلون ا  لغايات الدراسة والبحث العلمي فقط  ، وسيتم التعامل معها 
  .بسرية تامة 

  
  . يف اخلانة اليت تناسب اختياركم)  x(ضع اإلشارة 

 إال ذكر طلبكم على هذه اإلستمارة  مخري إذا أردمت معرفة النتائج  والتوصيات املتوصل إليها، ما عليكيف األ
  وشكرا 

  

  1
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  )08إىل – 01من (   ما هي العناصر املؤثرة  يف  عملية  حتديد السعر ؟ أرجو ذكرها بالترتيب  -14

  اهلدف الذي تسعى إليه املؤسسة              
  ) الترويج –اإلشهار –التوزيع –خصائص  ودورة حياة السلعة (يقي للسلعة               املزيج التسو
                 املستهلك 

               املنافسة 
  ) الكساد –التضخم (              الظروف اإلقتصادية 

                القرارات والقوانني احلكومية 
                نوع  الطلب يف السوق 

        تكاليف السلعة        
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  :     هل يتم حتديد سعر السلعة على أساس؟ -15
        التكاليف فقط
  الطلب املتوقع 

  املنافسة 
  العمالء  

  
   هل لديكم خطة إستراتيجية لتحديد السعر؟-16

  نعم 
  ال 
  

  
    هل تستخدمون حبوث التسويق يف حتديد السعر ؟-17

  نعم 
  ال
  

  كتيك االسعار تستعمل املؤسسة  ت-18
  )السيكولوجي (                     التسعري النفسي 

                       التسعري التروجيي 
                  ال تستعمل  
      

    ماهي أنواع اخلصومات  اليت تقدمها مؤسستكم ؟-19
                      اخلصم النقدي 
                      خصم الكمية 

                 اخلصم املومسي    
                    مسموحات

    
      ماهي ردود أفعال املؤسسات املنافسة جتاه تعديل أسعاركم ؟-20

  تقليد السعر املطروح يف السوق بأسرع وقت       
  تعديل مواصفات السلع املشاة       

  تعديل سياسة الترويج السعري 
  اء حوافز جديدة تعديل سياسة التوزيع وإعط      
  إستعمال سياسة اخلصومات      

  4



  
      ما هي الدوافع املؤدية  إىل سياسة تغري السعر  عند رد املنافسة ؟-21

  للمحافظة على املركز التنافسي للمؤسسة 
  ملتابعة أي تغريات يف السعر 

  لزيادة حجم املبيعات
  )حرب األسعار(إلستغالل الطاقة الفائضة يف الصناعة 

  للمحافظة على مسعة املؤسسة 
  لفتح أسواق جديدة 

  
  مفهوم دورة حياة السلعة/ ثالثا 

   
    هل تتوفر لدى مصلحة التسويق  معرفة ملفهوم دورة حياة السلعة وتطبيقاا يف اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسة؟          -22

     نعم 
    ال  

  
  ة مراحل خمتلفة يف دورة حياا ؟ هل تعتقدون أن السلعة متر بعد-23

  نعم                 
    ال        

  
  هل خيتلف حجم املبيعات واألرباح احملققة  خالل مراحل دورة حياة السلعة ؟-24

  نعم        
  ال        

   كيف تصفون  مراحل تطور مبيعات السلعة خالل الستة السنوات األخرية ؟-25
  لعة بدأ ينمو والسلعة زادت شهرا بكثري من االستغالل      نعم          ال الطلب على الس:  مرحلة التقدمي - 
    مع زيادة يف أعباء املنافسة وتطور يف التكنولوجي        نعم          ال %10الطلب منا  بـ :  مرحلة النمو -
 افسة شرسة        نعم          ال توقف شهرة السلعة بالنسبة ألغلبية املشترين  احملتملني  مع من: مرحلة النضج -
    نعم          الاالنظر إىل السلعة بأا شيء تافه ومنافسة السلعة جد ضعيفة مع إمكانية سحبه: مرحلة االحندار-
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  :تطور حجم املبيعات من السلعة  -26
  باألرقام / 1

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 
      حجم املبيعات 

                       
  

                                                                                                               حجم املبيعات
: بيانيا / 2

                                                                                              

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نوات      الس
  

  ة اإلستراتيجيات التسويقي-27
 ال نعم  الفقـــــــــــــــــرة

   تستخدم املؤسسة مفهوم دورة حياة السلعة يف ختطيط اإلستراتيجية التسويقية
   تستخدم املؤسسة مفهوم دورة حياة السلعة يف حتديد  إستراتيجية  التسعري 

   وضع إستراتيجية التوزيع تستخدم املؤسسة مفهوم دورة حياة السلعة  يف  
   تستخدم املؤسسة مفهوم  دورة حياة السلعة يف  وضع إستراتيجية الترويج 
   تستخدم املؤسسة مفهوم دورة حياة السلعة يف  حتديد  األسواق املستهدفة 
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  إستراتيجية التسعري  عرب مراحل دورة حياة السلعة/ رابعا 
   يف كل مرحلة )  (xضع إشارة :          اإلستراتيجيات التسعريية-28

  
موافق  الفقــــــــــــرة 

 جدا 
 قغري موافال أوافق ال أدري موافق 

 متاما 
  تستخدم املؤسسة:   يف مرحلة تقدمي السلعة

  أسعار عالية وترويج  مكثف:  إستراتيجية الكشط السريع -   
ترويج ضعيف أسعار عالية  و:  إستراتيجية الكشط البطيئ -     
 سعر منخفض وترويج مكثف :   إستراتيجية اخلرق السريع -   
  سعر منخفض وترويج قليل :  إستراتيجية اخلرق البطيء -  

     

  :      مرحلة النمو
  احملافظة على األسعار احلالية          

            إستخدام أسعار للترويج
          اختاذ أسعار خاصة بكل قطاع سوقي 

           حساسية عالية للسعر
         التسعري لزيادة اختراق السوق  وكسب حصة سوقية 

  جديدة 

     

  :مرحلة النضج 
  )حرب  األسعار ( التسعري ملواجهة املنافسني 

  )النفسي (إستخدام التسعري السيكولوجي  
  )أسعار النداء( إستخدام التسعري التروحيي  

  

     

  : مرحلة االحندار 
  ختفيض األسعار بشكل تدرجيي 

إستخدام سعر اخلروج من السوق  واملساوي إىل  التكلفة أي 
  دون هامش ربح 

     

  
   ما هي يف رأيكم  القرارات التسويقية املناسبة إلطالة دورة حياة السلعة -29

  تغيري سعر السلعة  يف كل مرحلة  -
  التطوير السلعي   -

  7



  
  تقيم الجتاهات القبول  -30

  
موافق   ـــــــرة الفقـ

 جدا 
ال ال أدري  موافق

أوافق 
غري موافق 

 متاما 
إذا كان أحد املنافسني أقل سعرا فإن املؤسسة ستنافسه انطالقا 

  من السعر 
     

املؤسسة ترغب يف اتصاالت مع املنافسني للمفاوضة والتفاهم  
  يف األسعار 

     

 وقت ألا املؤسسة مستعدة للبدء يف حرب األسعار  يف أي
  متأكدة من أا ستكون هي الراحبة 

     

املؤسسة مستعدة لعرض ختفيضات أكرب من تلك اليت يعرضها 
  املنافسون 

     

       يعمل التطوير السلعي على إطالة دورة حياة السلعة 
      يقتصر تطوير السلعة  يف بداية حياا على  جتاوز األخطاء الفنية 

  ومنو السلعة يتجه التطوير إىل حتسني أداء مع تزايد الطلب
  وفاعلية  العالمة التجارية 

     

عندما  تفقد السلعة  شهرا وتدخل يف  مرحلة التشبع  يتم 
  إدخال حتسينات  وتكنولوجيا جديدة إىل السلعة 

     

قبل دخول السلعة يف مرحلة االحندار يتم التفكري يف سلعة 
  جديدة 

     

  
  
  
  
  
  
  
  

  ختم املؤسسة                     

  8
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