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  بمغنية  certafخزف تافنة   شركةبتحليل السياسة السعرية 
  تربش حممد.أ
  قادري رياض.أ

  امللحقة اجلامعية مغنية
   :الملخص

يهدف هذا املقال إىل إبراز مكانة السعر يف تفعيل النشاط التسويقي باملؤسسات، مما يتيح 
ا يضعه أمام مشكلة اختاذ القرارات من وقت ألخر  ممللمنتج خيارات متعددة لبلوغ أهدافه، 

يسعى لتحقيق األرباح يف أعلى املستويات دون الوقوع يف قد ف، جمموعة من املتغريات مراعيا 
إذ غالبا ما يربط املستهلك بني اجلودة ، مشكلة اخلدمات املتدنية او على حساب اجلودة 

االستعانة  مبجموعة من املعايري و الطرق بغرض   العالية و السعر املرتفع، هذا ما يلزم املنتج
خمتلف املفاهيم إىل يف هذا املقال  تطرقنا حيث،لمستهلكني لاحلصول على السعر املناسب 

 لتحديده، مع اإلشارة لشركة ةختلفامل املتعلقة بالسعر و العوامل املؤثرة فيه، باإلضافة إىل الطرق
 .مبغنية كدراسة تطبيقية    certaf خزف تافنة

 .السعر، النشاط التسويقي ، جمموعة من املتغريات ، املستهلك:  الكلمات المفتاحية
Résumé :  

    Le but  de cet article est de montrer l’importance et la place de la 
politique des prix au sein des éléments du Mix Marketing. Puisque le 
producteur cherché  toujours d’optimiser ses gains mais cela le met 
devant la difficulté de la  prise de décision par apport  aux nombreux 
variables qui doit les prendre en compte pour éviter la dévalorisation de 
la qualité de son produit et de ses services. Le consommateur met 
toujours la relation qualité/prix dans sa  prise de décision et pour cela le 
producteur doit établir sa politique des  prix  sur plusieurs méthodes et 
divers critères pour répondre  aux attentes du consommateur.  Pour 
enrichir ce travail nous avons proposé une étude empirique dans 
l’entreprise CERTAF Maghnia.                                                                     

Mots-clés : prix, Mix Marketing, nombreux variables, consommateur.  
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  :المقدمة
بدراسة وتطبيق للمبادئ واملفاهيم التسويقية يف معظم  لقد زاد االهتمام يف اآلونة األخرية 

املنظمات على إختالف أنواعها نتيجة العديد من العوامل، منها زيادة اإلنتاج بكميات تفوق 
الطلب عليه، وزيادة املنافسة بني املؤسسات و إتساع األسواق، وبعد املسافة بني املنتجني 

اليت أدت إىل حتول السوق من سوق بائعني إىل سوق إىل غري ذلك من العوامل ...واملستهلكني
مشرتين، حيث تزداد الكميات املعروضة من السلعة عن الطلب ، وقد أدى ذلك إىل حتويل النظر 
للنشاط التسويقي كونه أداة تتيح السلع واخلدمات يف األسواق املختلفة وترغيب املستهلك يف 

على إشباع حاجات ورغبات املستهلك عن طريق إىل النظر إليه كنشاط وفلسفة تقوم . شرائها
دراسة سلوكه ودوافع شرائه مع تقدمي املنتجات املرغوب فيها باألسعار ويف األماكن واألوقات 
املناسبة له، حيث تعد قرارات السعر من أصعب القرارات اليت تتخذ على مستوى الوظيفة 

على وجودها يف السوق من عدمه، إذ أن التسويقية، فهو ذو تأثري مباشر على أرباح املؤسسة بل 
سياسات التسعري اخلاطئة قد تؤدي بسلع وخدمات املؤسسة إىل اخلروج من السوق، وال يعين ذلك 
أن التسعري وحده هو التسويق بل إن السياسات التسويقية األخرى تساهم بشكل أو بآخر يف 

لتسويقي مرونة حيث قدرة املؤسسة دعم سياسة التسعري باملؤسسة ،كما يعد أكثر عناصر املزيج ا
ا على تغري املنتجات أو محالت الرتويج أو  على تعديل أسعارها من وقت إىل آخر أكثر من قدر

ا    .إعادة تصميم نظام التوزيع اخلاص مبنتجا
هو فن ترمجة القيمة يف وقت معني ومكان معني للسلع واخلدمات املعروضة إىل :مفهوم السعر -1

تمع قيمة نقدية  بأنه مبلغ من املال يدفع لقاء  PH Kotler وعرفه ).1(وفقا للعملة املتداولة يف ا
احلصول على سلعة أو خدمة، كما أنه جمموع القيم اليت يتبادهلا املستهلكون للحصول على فوائد 

  . )2( استخدام السلع واخلدمات
   :لألسباب التاليةتزداد أمهية السعر ضمن املزيج التسويقي : أهمية السعر -2

                                                             
   . 384طلعت أسعد عبد احلميد، التسويق الفعال، مرجع سبق ذكره، ص.د  - )1(
  .142ص. 1999شفيق إبراهيم حداد،موسى سويدان، أساسيات التسويق، الطبعة األوىل، األردن،  دار احلامد، . د  -)2(
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مبا أنه لكل سلعة أو خدمة سعر حىت ولو كان يساوي التكلفة أو أقل منها، حىت و إن تدخلت  -
ال    الدولة يف هذا ا

لبد على املؤسسات حتديد األهداف اليت تسعى هلا من خالل االسعار املعتمدة فإن كان اهلدف  -
   .مع بعضهما البعض 3شى منطقياالتسويقي و السعر يتما و املوقع حمددين فاملزيج

   ...).اإلعالن، التوزيع، اخلصومات، االئتمان(إن السعر ميس مجيع أنشطة املؤسسة  -
  :4أهداف السعر -3
  .األهداف املتعلقة باألرباح وحجم املبيعات -
  .احلصول على أكرب حصة سوقية ممكنة من خالل حجم املبيعات-
  .االستثمارالسعر يهدف لتحقيق عائد على -
  .البحث واحملافظة على مستوى عال من اجلودة-
  .استقرار األسعار يف فرتة زمنية معينة-
  .مقابلة ومنع زحف املنافسة مما يؤدي إىل البقاء-
ميكننا تقسيم هذه العوامل إىل قسميني عوامل داخلية : العوامل المؤثرة في تحديد السعر -4

  .وأخرى خارجية
 وجند فيها  :العوامل الداخلية 4-1
إن حتديد السعر املناسب يتوقف يف كثري من األحيان على أهداف  :أهداف المؤسسة - 

املؤسسة، فإن كان هدفها الزيادة يف احلصة السوقية هذا يفرض عليها تبين سياسة السعر املنخفض 
  .و العكس صحيح

السعرية ألن األرباح تعد التكاليف إحدى احملددات األساسية عند حتديد السياسة  :التكاليف - 
   .ال تتحقق حىت يتم تغطية جمموع التكاليف

                                                             
3- Laurent Maruani, «Approche stratégique de la détermination d’un prix» revue française 
de gestion,janv-fév.1989,pp1-19 
4- P. Kotler. B dubois. Marketing management, publi-Union 10éme édition 2000.  ,pp: 486- 
487 
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إن دخول السلعة يف مرحلة النضج أو التدهور يقيد من قدرة املؤسسة على  :دورة حياة المنتوج - 
فرص سعر معني ،يعكس احلال يف مرحلة تقدميها أو منوها، كما هو احلال يف حالة أن السعلة ذات 

   .جودة عالية
دف بعض املؤسسات إىل تبين السعر املنخفض  ):فلسفة المؤسسة(مؤسسة نظرة ال -  قد 

دف إىل تكوين صورة ذهنية لدى املستهلكني بأن  وتلزم كل أعضائها التسويقية بذلك، وبالتايل 
ا تتفهم القدرة الشرائية هلم ا هي اليت تالئمهم وأ    .منتجا

التجربة بإمكان املؤسسة أن ترفع من حصتها اإلنتاجية نتيجة تراكم اخلربة و  :اإلنتاج المتراكم - 
  5مما يؤدي إلخنفاض سعر التكلفة الوحدوية و هذا أثر نتيجة التجربة

  : العوامل الخارجية  4-2
تعترب مرونة الطلب من بني أمهل العوامل اليت تؤثر على عملية التسعري، لذا ليس من   :الطلب - 

العامل أثناء عملية التسعري، ومرونة السعر متثل التغري احلاصل صاحل رجل التسويق أن يتجاهل هذا 
ملستوى الطلب على املنتج نتيجة الرتفاع أو إخنفاض السعر، حيث توجد منتجات مرونتها قليلة 

  . )6( نسبيا ومنتجات أخرى مرونتها مرتفعة
تعترب املنافسة عامال خارجيا ومؤثر قوي على قدرة املؤسسة يف حتديد  7 :أسعار المنافسة - 

أسعارها، فيجب على املؤسسة مراعاة أسعار املنافسني وتتبعها، والتنبؤ بسلوك املنافسني، ليس 
ة تشبع نفس  فقط يف نفس الصناعة بل حىت يف الصناعات األخرى اليت تقدم منتجات متشا

ائد بالسوق جيب إتباع سياسة تسعريه وحتديد مكان املؤسسة جتاهه،  احلاجات، فهناك املنافس الق
  . كما باإلمكان أن تضع املؤسسة أسعار مرتفعة عن أسعار املنافسني أو العكس

تلعب الظروف القانونية دورا هاما يف حتديد أسعار املنتجات،  :الظروف االقتصادية والقانونية - 
ا املؤسسات  ففي بعض الدول تتدخل احلكومة بسن بعض القوانني لتسعري بعض السلع تلزم 

                                                             
5- Arnold C.Hax, Nicolas S. Majluf, «competitive cost Dynamics :the experience Cuve» 
interfaces ,oct, 1982,pp1-12 

دار املناهج الطبعة الوىل األردن حممود جاسم الصميدعي، درنية عثمان يوسف، األساليب الكمية يف التسويق . د - )6(
  .  160، ص.2001

7 P.Kotler ; B.Dubois, «Marketing management »op cit , 10éme édition ,p492 
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،وبالتايل ال جتد هذه املؤسسات بديال عن ذلك، وتظهر أمهية هذا العامل يف الدول النامية ويف 
ىت تقضي على أي حماولة احتكار سلعة معينة أو فرض األسواق اليت تتميز بنقص العرض ح

أسعارها على املواطنني، كما أن الظروف االقتصادية هي األخرى هلا وزن مهم يف حتديد أسعار 
املنتجات ففي حالة الرواج تكون حرية املؤسسات نوعا ما مطلقة يف حتديد أسعارها، تبعا لزيادة 

ا وهذا ما حيفز املن تجني اجلدد بالدخول إىل السوق، أما يف حالة الكساد تلجأ الطلب على منتجا
   .املؤسسات إىل سياسة السعر املنخفض، كما أن يف حالة التضخم تلجأ إىل الزيادة يف األسعار

كما أن للنظام اإلمدادي باملؤسسة دور هو اآلخر مهم يف حتديد  :الموردون والموزعون - 
ر املواد األولية يضع املؤسسة أمام مشكلة حتديد سعر البيع األسعار، فقيام املورد مثال برفع أسعا

اجلديد، كما أن للموزعني والوسطاء دورا هاما خاصة إذا مت التفاوض حول هامش األرباح ،وبالتايل 
جتد املؤسسة نفسها أمام مشكلة تعديل أسعارها من وقت آلخر، كما تلجأ يف بعض األحيان إىل 

حد األسباب السابقة بغرض احملافظة على استقرار األسعار تقليص هامش أرباحها نتيجة أ
  . بالسوق

  هناك عدة طرق وحناول ذكر األكثر تداوال:  طرق تحديد السعر
تعرب هذه الطريقة من أبسط أساليب التسعري وأكثرها : تحديد السعر على أساس التكلفة 1

                :التاليةشيوعا ويطلق عليها مدخل التكلفة وحيدد السعر وفق الطريقة 
  هامش الربح+ التكاليف الكلية = السعر    

   وحيدد هامش الربح كنسبة مئوية من التكاليف أو كنسبة حتقق عائد معني على االستثمار
وهي األخرى طريقة تتسم بالبساطة والسهولة واألكثر  :السعر على أساس التكلفة الكلية 1-2

املباشرة وغري (متكن هذه الطريقة من امتصاص كل التكاليف  استعماال من قبل املؤسسات، حيث
التكلفة :، و بقسمتها على عدد الوحدات املنتجة حنصل على السعر وفق العالقة التالية)املباشرة

  عدد الوحدات المنتجة/ مجموع التكاليف = المتوسطة 
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قليل التنوع وإعتمادا ويناسب هذا النوع يف حالة إنتاج نوع من السلع، أو إذا كان اإلنتاج   
على ما سبق ميكن حساب سعر البيع عن طريق ختصيص معامل مضاعف للتكلفة أو بزيادة 

  . هامش
وهي النقطة اليت متثل مستوى النشاط الذي حتقق عنده  :التسعير على أساس نقطة التعادل 1-3

املؤسسة توازن استغالهلا ويعتمد على أساس حساب كل من التكاليف واإليرادات ملعرفة حجم 
:  ويتم حساب نقطة التعادل بالعالقة التالية) تساوي بني التكاليف واإليرادات(النشاط التوازين 

  التكلفة المتغير للوحدة-البيع للوحدةسعر / التكلفة الثابتة= نقطة التعادل
ومبوجب هذه الطريقة يتحدد سعر البيع : التسعير على أساس معدل العائد على االستثمار 1-4

مبحاولة احلصول على مستوى معني من العائد على كمية األموال املستثمرة يف إنتاج وتسويق 
ل العائد على رأس املال املستثمر، مبعىن آخر أن هذه الطريقة تربط هامش الربح مبعد"السلعة، 

وحىت يتحدد السعر جيب أوال حساب نسبة اإلضافة، مث مجعها مع متوسط التكلفة للوحدة وذلك 
معدل العائد × )التكلفة الكلية/ رأس المال المستثمر= (نسبة اإلضافة  :على النحو التايل

  المخطط على االستثمار

وكخالصة ميكننا القول أن طريقة التكلفة وخمتلف األساليب اليت تتضمنها متتاز بإجيابيات نذكر 
  : منها

  . مع إمكانية املؤسسة يف تقدير التكاليف أكرب من إمكانية تقديرها للطلب.إتسامها بالبساطة-
  .بإمكان هذه الطريقة احلد من زحف املنافسة-
ا هي األخرى ال ختلو من تعترب عادلة من وجهة نظر السوق و - املنتج يف نفس الوقت إال أ

  . عيوب
  . متكن من حتديد احلد األدىن للسعر بينما جتهل مستوياته القصوى-
  . صعوبة حتديد تكلفة الوحدة بشكل دقيق جدا-
  إخل...تعتمد على املعلومات الداخلية وتتجاهل اخلارجية منها-
وفق هذه الطريقة حتاول املؤسسة بيع وحدة إضافية : التسعير على أساس التكلفة الحدية 1-5

ال  جمن السلعة مقابل تكاليف إضافية تتحملها إلنتاج هذه الوحدة، ويف ظل هذه الطريقة فإن املنت
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يغطي كافة التكاليف وإمنا فقط التكاليف اليت تدخل يف إنتاج السلعة وتستخدم هذه الطريقة يف 
البقاء يف السوق أو مواجهة املنافسة لفرتة زمنية معينة، فيقوم أوقات معينة، حيث يسعى املنتج إىل 

بتسعري منتجاته بالشكل الذي يغطي تكاليف املواد األولية، أو أجور العمال وكافة التكلفة املرتبطة 
  . مباشرة بإنتاج السلعة على أمل أن الظروف تتحسن مستقبال

  8 :تحديد السعر على أساس الطلب 2
إن طريقة التسعري على أساس تكاليف اإلنتاج ال ميكن جتاوزها، إال أن هناك  :منحى الطلب 2-1

بعض العوامل اليت تساهم يف التأثري على حتديد سعر السلعة، ومن أمهها حجم الطلب على سلعة 
يقوم على فكرة مرونة الطلب واجتاهات وعادات املستهلكني وإدراكهم لألسعار "معينة الذي 

وتبحث معظم املؤسسات على قياس العالقة بني السعر والكمية  )9(سوقوالسلعة واجلودة بال
  :فمنحىن الطلب هو إحدى الطرق املفسرة هلذه العالقة، كما هو موضح يف الشكل التايل

 .منحنى الطلب:  )1-1(الشكل 
  
  
  
  
  

ا مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  :المصدر ضياء جميد املوسى، نظرية السعر و استنادا
  .43، ص2000

                                                             
 ولد إبراهيم وهيبة،كيفية حتديد األسعار باملؤسسة االقتصادية من منظور تسويقي حالة مؤسسة فالش اجلزائر مذكرة ماجستري جامعة اجلزائر8- 

   70ص2003
  .67، ص1999فريد النجار، التسويق التجرييب، مؤسسة سباب اجلامعة اإلسكندرية، . د -)9(

 الكمية

 السعر
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من خالل الشكل نالحظ أن الطلب يرتفع عند مستويات السعر املنخفض، كما يتأثر   
اخل، ...الطب على السلع بعوامل أخرى منها الدخل، ذوق املستهلك، جودة السلعة، توزيع الدخل

ي تغيري يف هذه العوامل يؤدي إىل تغري يف منحى الطلب سواء بالزيادة أو النقصان ونالحظ أن أ
وما ميكن قوله أن الطلب ذو عالقة عكسية مع السعر والكمية املطلوبة، . مع ثبات سعر البيع

  . حيث تزداد الكميات املطلوبة عند املستويات املنخفضة للسعر
املفاهيم االقتصادية اليت متثل نسبة التغيري النسيب بني تعترب املرونة من : مرونة الطلب  2-2

ومرنة الطلب هي التغيري النسيب يف الكمية املطلوبة على السلعة الناجم عن التغري  )10(عنصرين
   )11( :النسيب يف سعرها، واملعادلة التالية تبني ذلك

التغري، D الكمية املطلوبة ،السعر. 

  املرونة



D

  

ذه املعادلة ميكننا قياس ما إذا كان اخنفاض أو ارتفاع السعر يؤدي إىل زيادة الطلب أم ال ،  و  و
  . هذا حسب احلاالت املمكنة

يف حالة مرونة سالبة معناه الطلب على السلعة ينخفض عند رفع السعر، املرونة معدومة، معناه 
موجبة معناه إرتفاع السعر يؤدي إىل ، املرونة )ثابت(ليس بإمكان السعر أن يؤثر على الطلب 

  .ارتفاع يف الطلب
  : وبالقيم املطلقة حنصل على ثالث حاالت ممكنة وهي  

  الطلب غري مرن  1يف حالة املرونة 
  .الطلب متماسك، صلب 1 =يف حالة املرونة 

يف حالة املرونة    . الطلب مرن 1

                                                             
  .  75، ص2003يبة، كيفية حتديد األسعار يف املؤسسة االقتصادية من منظور التسويق، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، ولد إبراهيم وه -)10(
 . 300حممد فريد الصحن، أساسيات التسويق، مرجع سبق ذكره، ص.د -)11(
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إىل جانب ما ذكرناه سابقا ميكننا عرض بعض : الطرق المختلفة لتحليل وتقدير الطلب 2-3
  : الطرق املختلفة املتمثلة يف حتليل وتقدير الطلب ولعل من أمهها ما يلي

لكثري من املدراء يعتمدون على فا :أساليب الحكم الشخصي واستفتاء خبرات اآلخرين 2-4 
م يف تكوين بعض االجتاهات العامة عن مستقبل الطلب على منتجات املؤسسة وباإلضافة  خربا
موعات املختلفة اليت تكون السوق وتكون على دراية مبتغرياته  إىل دلك فقد يتم إستطالع آراء ا

العليا، جتار اجلملة والتجزئة، مثل املستهلكني، رجال البيع، رأي اخلرباء، رأي اإلدارات 
إخل ،كل هذه األطراف قد تلعب دورا مهما يف تقدير الطلب على منتجات املؤسسة ...املوزعون

  . وتسمح بالتنبؤ الدقيق للمبيعات املستقبلية ولن يتسىن هذا إال من خالل القيام ببحوث التسويق
متقدمة تبحث عن العالقات بني  هناك طرق إحصائية :الطرق اإلحصائية والنماذج الكمية 2-5

املتغريات املختلة اليت تؤثر يف الطلب، مما ميكن من التنبؤ باجتاهات الطلب املستقبلية، ومن هذه 
   )12( .الطرق حتليل االرتباط واالحندار، السالسل الزمنية

البداية لعل من أهم مسات النظرة احلديثة للتسويق هو  :تحديد السعر على أساس المنافسين- 3
بدراسة وحتليل السوق واألطراف املشكلة هلا، ولعل ما يهتم به أكثر هو دراسة املنافسة من مجيع 

إخل، ....اجلوانب سواء ما تعلق باملنتجات من جودة، سعر، الطلب، أماكن العرض، طرق العرض
  : هذا ما يقود املنتج إىل حتديد بديل من بني البدائل املتواجدة وهي ثالثة

يف هذه احلالة يقوم املنتج بوضع سعر يقارب األسعار : تسعير في مستوى المنافسينال 1)
املتواجدة يف  السوق من قبل املنافسني، وعادة ما تطبق هذه الطريقة يف حالة حدة املنافسة ومنطية 

   .السلع ، وحصول كل أطراف التبادل على املعلومات الالزمة
وتستخدم هذه الطريقة يف املؤسسات الكربى، : ينالتسعير في مستوى أقل من المنافس 2)

ومتاجر خدمة النفس الذين يقدمون خدمات قليلة للمستهلك، وتقوم فلسفة أعماهلم على تقدمي 

                                                             
  . 301حممد فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص.د -)12(
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امش  خدمات حمدودة، ودفع فوري بدال من التقسيط وبطاقة االئتمان ، و حجم مبيعات كبري و
  . 13لى هذه اخلربة قد حيف باملخاطرربح قليل بالنظر ألثر التجربة إال أن اإلعتماد ع

كما يلجأ بعض املنتجني والتجار إىل حتديد  :التسعير في مستوى أعلى من المنافسين 3)
م تتميز ببعض اخلصائص اليت ال توجد  أسعار أعلى من أسعار املنافسني ،خاصة إذا كانت منتجا

وتستخدم هذه الطريقة يف ...املوزع أو احملليف السلع األخرى املنافسة، وإستنادا إىل شهرة املنتج أو 
   .حالة تبين املؤسسة إسرتاتيجية التمييز باملنتجات

وتعتمد هذه الطريقة على دراسة ظروف السوق  :التسعير على أساس المستهلكين -4
واملستهلكني، والتعرف على السعر الذي ميكن أن يدفعه املستهلك يف شراء السلعة ووفقا هلذه 
الطريقة فإن قدرة املستهلك هي احملدد األساسي لسعر السلعة إذ أن الطلب الكبري ميكن أن يؤدي 

خفض يزيد من التكاليف بالنسبة لتكلفة الوحدة، إىل توزيع للتكلفة الثابتة كما أن الطلب املن
م  وحتتاج هذه الطريقة إىل حتديد واضح لعدد املستهلكني املرتقبني للسلعة، وحتديد دخلهم، وقدر
على دفع لكل فئة منهم وفقا للحاجة وكمية الدخل، وعالقة ذلك بدوافع الشراء وكل هذا يتوقف 

  .  تبة اليت يدركها املستهلك جتاه السلعة أو اخلدمةعل قدرة املؤسسة يف حتديد أو تقييم الع
عندما حتدد املؤسسة أهداف التسعري فما يبقى عليها سوى حتديد الطريق  :إستراتيجيات التسعير

للوصول إىل األهداف احملددة، فاالختالف املوجود يف الطرق يقود إىل حتقيق أهداف متباينة ،وكل 
ات املنافسة باإلضافة إىل مرونة السعر ومدى تناسبهما مع هذا يتعلق بظروف املؤسسة، املنتج

  : املستهلكني، فلذا جيد القائم بالنشاط التسويقي أمامه خيارين واملتمثالن فيما يلي
تقوم فكرة هذه اإلسرتاتيجية على أنه بدخول سلعة  :écrémage إستراتيجية كشط السوق 1

 )14( لدفع أسعار أعلى حىت تشبع دوافع االمتيازجديدة، فهناك جمموعة من املستهلكني مستعدون 
و تتناسب مع تلك السلع  اجلديدة أي مباشرة مع تقدميها ألول مرة يف السوق من أجل ،

                                                             
13 William W.Alberts, « the experience Curve doctrine reconsidered», journal of marketing, 
juil.1989,pp36-49 

  . 397ص1983، دار النهضة العربية، بريوت، "التسويق"، ، حممد سعيد عبد الفتاح، . د-)14(
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إسرتجاع  املبلغ املستثمر وتغطية التكاليف املرتبطة بالبحث و التطوير وبعدها تبدأ فرص البيع 
ث يكون مالئما لفئة أخرى أقل دخال من الفئة تتناقص، مما يؤدي باملؤسسة إىل ختفيض السعر حبي

  : )15( األوىل ولعل أهم العوامل اليت تساعد على جناح هذه اإلسرتاتيجية ما يلي
  .يف حالة قلة مرونة الطلب على السلعة -
  .يف حالة عدم قدرة املنافسني على تقليد السلعة-
  .تكاليفتناسب السلع ذات التكنولوجيا العالية، وما ينجم عنها من  -
  . يف حالة تقسيم السوق إىل قطاعات وتركز جهود املؤسسة على القطاع األكثر دخال-
التكامل بني السعر املرتفع واجلودة املدجمة، وميكن االستعانة بالشكل التايل حىت نتمكن من إزالة  -

ام عن هذه اإلسرتاتيجية   . اإل

  .إستراتيجية كشط السوق: )2-1(الشكل 
  
  
  
  
  

Source : Darmon et autres le Marketing : fondement et application 5ème 
édition. Mc Graw Hill 1996, p 444. 
 
 
 

  :pénétration -إستراتيجية إختراق السوق- 2

                                                             
   . 303حممد فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص. د-)15(

 المبیعات

 السعر

 األسعار     

P0 

T الزمن 
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السوق الكلي عن طريق حتديد بعكس اإلسرتاتيجية السابقة تقوم املؤسسة باتباع خدمة   
، هذا ما  من السوق أسعار نوعا ما منخفضة لسلعها،وبالتايل احلصول على أكرب حجم ممكن

يقودها إىل عدم تغطية التكاليف يف البداية مما يؤدي يف املقابل إىل إبعاد املنافسني، ولعل من 
  : األسباب ما جيعل هذه اإلسرتاتيجية قائمة نذكر ما يلي

  ).مرونة مرتفعة(يتأثر حجم املبيعات بالسعر، عندما -
  ). وفرات احلجم الكبري(جمموع التكاليف تنخفض بارتفاع حجم اإلنتاج -
  ).إبعاد املنافسني(إذا ما كانت السلعة تواجه منافسة قوية حمتملة -
خدمة السوق الكلية والبحث عن أسواق جديدة ،والشكل التايل يوضح مضمون هذه -

  .اإلسرتاتيجية
 

  .إستراتيجية إختراق السوق )3-1(الشكل                      
  
  
 
  
  

Source : Darmon et autres op cit.p 445 
ا اتباع إحدى هاتني اإلسرتاتيجيتني أو    ويف األخري ميكننا القول بأن املؤسسة بإمكا

اجلمع بينهما ،أي مبعىن أن هاتني اإلسرتاتيجيتني ليست متنازعتني، مبعىن اتباع واحدة ال ميكن من 
  اتباع األخرى، ففي بعض األحيان ميكن للمؤسسة اتباع إسرتاتيجية كشط السوق مث تتبعها 

فرتة من الزمن بإسرتاتيجية التمكن، والعكس صحيح، كما بإمكان املؤسسة اتباع نفس  بعد
 اإلسرتاتيجية لسلعتني خمتلفتني، وميكننا إقامة مقارنة بينهما كما هو موضح يف اجلدول التايل

 
 .المقارنة بين إستراتيجيتي التسعير) 1-1(الجدول 

 المبیعات

 السعر

 األسعار     

P0 

T الزمن 
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  .87مرجع سبق ذكره، ص ولد إبراهيم وهيبة، : املصدر
إىل جانب اإلسرتاتيجيتني السابقتني توجد أنواع  16:بعض إستراتيجيات التسعير األخرى - 3

   :أخرى، هذا ما يعطي مدى واسع لتطبيقها يف إدارة أسعار املؤسسات من وقت آلخر ونذكر مها
ا  :أسعار المكانة 1) تدل على رمز معني أو مكانة إجتماعية هناك العديد من السلع تشرتى أل

ا ويتضح هذا مثال يف شركة رولزرويس  معينة، وغالبا ما يربط املستهلك بني سعر السلعة وجود
   .اإلجنليزية للسيارات

هناك بعض املؤسسة الكربى اليت تفرض هيمنتها على السوق وتتقدم يف حتديد  :أسعار القيادة 2)
ا باقي    .املؤسسات األخرى مثال شركة جنرال موتور للسياراتأسعارها ليسرتشد 

قد حتتفظ بعض املؤسسات بأسعارها دون تغيري حىت تتفادى حتول  :األسعار السائدة 3)
املستهلك إىل وجهة أخرى، وقد تكون التغيريات يف احلجم أو احملتوى لكن حتافظ على نفس 

  .السعر وتظهر باخلصوص يف السلع االستهالكية
                                                             

 .316ص  1998التسويق املفاهيم و اإلسرتاتيجيات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية " الصحن ، حممد فريد . د -16

مستوى   اإلستراتيجية
  السعر

  الشروط  األهداف

احلصول على أكرب حصة يف  -  منخفض  اخرتاق السوق
  .السوق

تعظيم األرباح على املدى  -
  الطويل

  مرونة الطلب مرتفعة -

ربح وحدي معترب على املدى  -  مرتفع  كشط السوق
  القصري

  .عدم مرونة الطلب -
  .سلع ذات جودة عالية -
  .وجود شرحية سوقية -
  . تطور تكنولوجي عايل -
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قد تتغري الظروف احمليطة باملؤسسة من وقت آلخر مما جيعل بعض املؤسسات : البقاء أسعار 4)
القوية تغري من أسعارها حىت تفلس بعض الشركات الصغرى ،وبالتايل تلجأ هذه املؤسسات 
امش ربح منخفض نسبيا حىت  ا بطريقة تضمن هلا البقاء يف السوق، ولو  الصغرى لتسعري منتجا

    .د األمور إىل الظروف الطبيعيةمتر األزمة وتعو 
يتطلب من املؤسسات حتليل البعد البسيكولوجي للسعر و ال تكتفي : األسعار النفسانية 5)

بالبعد االقتصادي فقط ،فهناك من املستهلكني ما ميثل له السعر كمؤشر جلودة املنتج فلبد من 
  . 17)األسعار الكسرية(العالقة بني السعر اجلودة ةمراعا

يساعد األشخاص الذي تتوفر لديهم اخلربة واملهارة يف جماالت  :سياسة السعر المهني 6)
م يف حتديد سعر املنتجات حسب طبيعتها ويف زمن وفرتة أدائها، كما هو احلال بالنسبة  ختصصا

   .للطب واحملاماة
بني الزبائن وتستخدم هذه الطريقة بالنظر إىل التباين الكبري  :السعر حسب مجموعة الزبائن 7)

مما جيرب املؤسسة على حتديد أسعار تتناسب مع كل شرحية منهم، و إن جناح هذه الطريقة يتوقف 
   .على قابلية السوق للتجزئة وعدم التداخل بني أجزائها

يستخدم هذا األسلوب جلذب أكرب عدد ممكن من الزبائن حيث يتم  :التسعير الترويجي 8)
  .التكلفة أحيانا ويستخدم يف حالة السلع البسيطة، منخفضة الطلبختفيض السعر إىل أقل من 

تعتمد على طرح منتجات بأسعار خمتلف حسب اختالف املناطق اجلغرافية : السعر الجغرافي 9)
اليت يتواجد فيها الزبائن، إضافة إىل ذلك يأخذ بعني االعتبار مكان تسليم البضاعة ولكل وضعية 

   .حالة سعرية خاصة
تتمتع املؤسسات الكربى ذات اخلربة اإلنتاجية،  :السعر على أساس منحنى الخبرة 10)

ا على ختفيض تكلفة اإلنتاج ، وذلك بتثبيت أسعارها  باستخدام هذا األسلوب املتمثل يف قدر

                                                             
17- Gary M .Erickson , Johny K. Johansson, «the role of price in multi-attribute product-
evaluations» ,journal of consumer  research ,sep 1985,pp195-199 

 



 جملة املالية واألسواق                                                                                               أ.تربش حممد ،أ.قادري رياض
 

269 
 

عند مستوى منخفض حبيث ال يستطيع املنافس صاحب التكلفة العالية منافستها، وبالتايل حتصد 
  . حصة سوقية ممكنةاملؤسسة أكرب 

وما ميكن قوله كخالصة أن سياسة السعر الفعالة البد أن تؤدي إىل حتقيق األهداف   
هو  -السعر-احملددة هلا من جهة، وختدم السياسة التسويقية من جهة أخرى، مبا أن هذا األخري

خر، وإن احملرك األساسي لنشاط املؤسسة والدافع هلا إىل جتديد أنشطتها وتعديلها من وقت آل
القرارات املتعلقة به تعد من القرارات اجلد مهمة ملا هلا من تأثري على باقي عناصر املزيج التسويقي، 
وحىت تتمكن املؤسسة من النجاح يف حتقيق أهدافها العامة البد أن تتبع سياسة سعرية تتماشى مع 

ا، وخدمة ألسواقها بأكرب فعالية ممكنة مقارنة بز     .بائنهاأهدافها وإمكانيا
  :بشركة خزف تافنة بمغنية التسعير سياسة دراسة

  :التقديم العام للشركة - 1
 من طرف شركتني أجنبيتني 1978 مت تأسيس مؤسسة اخلزف املنزيل بغرب البالد سنة    

daragos  اإلسبانية و mitsui  اليابانية ،كشركة باألسهم مقرها اإلجتماعي مبغنية طريق ندرومة
عامل ،بنظام  1200 بطاقة بشرية قدرها 1982 العمليات اإلنتاجية سنة باشرت 495 ص ب
حيت عززت  1990 ألجل صناعة األواين الفخارية وأستمر هذا النشاط إىل غاية 8*3 تناويب

الشركة طاقتها اإلنتاجية بإستثمارات جديدة استغلت يف توسيع تشكيلتها السلعية بإنتاج اخلزف 
 طن سنويا و أستمر نشاط الشركة على هذا احلال إىل غاية 2000بكمية  porcelaine الصيين
عامل ألسباب و ظروف إقتصادية سادت تلك الفرتة ، أين مت  770 أين مت تسريح قرابة، 1997

ب  و هي دائما شركة ذات األسهم برأمسال يقدر  certafتغيري إمسها إىل مؤسسة اخلزف لتافنة
و حولت     جتماعي إىل املنطقة الصناعية طريق سبدوو مت تغيري مقرها اإلدج 10066000000
و يف إطار توسيع  2002 مع حمافظتها على مجيع أنشطتها، أما خالل سنة bea إىل البنك اخلارجي

و تطوير املنتجات مت إدماج منتج جديد و املتمثل يف القرميد و األجور املضغوط املوجه لقطاع 
البناء سواء للمؤسسات املدنية أو العسكرية   أو اخلواص ،و بالتايل أصبحت الشركة يف ديناميكية 

احلمراء حيث أدرجت عدة مل تشهدها من قبل و خاصة بإتباعها سياسة التنويع يف هذه املنتجات 
أنواع و أحجام تتناسب مع خمتلف أذواق السوق النهائي حيث أصبح  لنشاط الشركة إنتاج هلذه 
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املتبقية، و اليت  من جمموع النشاطات املوجهة ملختلف املنتجات%  80ي املنتجات يقدر حبوال
ا على أسلوب إعتمدت الشركة على سياسة اإلنتاج حسب الطلب و حتاول الشركة بإعتماده

متكنها من إدراج ) معدات اإلنتاج(التجديد و تطوير املنتجات على إستقطاب إستثمارات جديدة 
منتجات أخرى ضمن التشكيلة السلعية املعتمدة بالشركة ،   و املتمثل يف األجور العادي املوجه 

ام تتوىل القيام لقطاع البناء هذا ما يدخل يف أولويات نشاط الشركة مستقبال حيث جند عدة أقس
عامل موزعة على خمتلف املصاحل و  529 ب مبختلف األعمال و األنشطة جمندة طاقة بشرية تقدر

 .األقسام
  :أهداف السعر بالشركة - 2

ا لتحقيق األرباح ، والوصول إىل حجم  ةتسعى الشركة من خالل األسعار احملدد- ملختلف منتجا
  .مبيعات معني

  . اإلنتشار الواسع باألسواق مما يسمح هلا باحلصول على أكرب حصة سوقية ممكنة-
  .البحث واحملافظة على مستوى عال من اجلودة-
  .إستقرار األسعار يف بعض  الفرتات الزمنية-
  .مقابلة ومنع املنافسني من إكتساح األسواق-
  .داخلية وأخرى خارجيةتنقسم إىل عوامل  :العوامل المؤثرة في تحديد السعر - 3
 . وجند فيها: العوامل الداخلية 3-1
إن حتديد أسعار املنتجات بالشركة يتوقف على أهدافها ، فهي تسعى إىل  :أهداف الشركة- 

الزيادة يف احلصة السوقية هذا يفرض عليها تبين سياسة السعر املنخفض يف بعض األحيان و 
  .سياسة التسعري على أساس أسعار املنافسني

تعد التكاليف إحدى احملددات األساسية، عند حتديد االسعار النهائية للمنتجات : التكاليف- 
  . ألن األرباح ال تتحقق حىت يتم تغطية جمموع التكاليف

 اجليد التنسيق الحظنا الشركة مستوى على ا قمنا اليت امليدانية الدراسة خالل من :التنسيق- 
 قبل من يتحدد السعر أو التسعري سياسة أن كما السعر، بتحديد املكلفة املصاحل بني خصوصا
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 يف األخري القرار تتخذ اليت هي التجارية املصلحة و. العامة اإلدارة وبإشراك واملالية احملاسبة مصلحة
 زبون من ختتلف اليت التخفيض نسبة حتديد خالل من املنتوج به يباع الذي النهائي السعر حتديد
 .عليه حيوز الذي التجاري السجل حسب آلخر

  : الخارجية العوامل 3-2

 مستوى على السعر يف املؤثرة العوامل أهم من الطلب يعترب:  السعر تحديد على الطلب تأثير - 
 على و املنتجات بعض خيص فيما التخزين، حساب على تنتج األخرية هذه وأن خصوصا الشركة
ا أسعار من الشركة تزيد الطلب زاد كلما حبيث الطلب حسب  ويف صحيح، والعكس منتجا

 مع بالتفاوض الشركة مستوى على املوجودة البيعية املصلحة تقوم الطلب حجم إخنفاض حالة
 و الزبون، عليه حيوز الذي التجاري السجل السياق هذا يف ،ويدخل األنسب السعر على املشرتي

 مرونتها منتجات توجد حيث التسعري عملية على تؤثر اليت العوامل أهم بني من الطلب مرونة تعترب
  .مرتفعة مرونتها أخرى ومنتجات نسبيا قليلة

تعرب املنافسة عامال خارجيا ومؤثر قوي على قدرة الشركة يف حتديد أسعارها،  :أسعار المنافسة - 
فهي تقوم باإلطالع على أسعار املنافسني وتتبعها، والتنبؤ بسلوكهم ،كما باإلمكان أن تضع 

   .الشركة أسعار مرتفعة عن أسعار املنافسني أو العكس

كما أن للنظام التوزيعي بالشركة دور هو اآلخر مهم يف حتديد :  أعضاء القنوات التوزيعية - 
األسعار، فقيام املورد مثال برفع أسعار املواد األولية يضع الشركة أمام مشكلة حتديد سعر البيع 
اجلديد، كما أن للوسطاء دورا هاما خاصة إذا مت التفاوض حول هامش األرباح ،وبالتايل جتد 

تعديل أسعارها من وقت آلخر، كما تلجأ يف بعض األحيان إىل الشركة نفسها أمام مشكلة 
تقليص هامش أرباحها نتيجة أحد األسباب السابقة بغرض احملافظة على استقرار األسعار بالسوق 

ا إىل إتباع سياسات سعريه تتناسب مع كل مستوى توزيعي . ومحاية حصتها السوقية هذا ما أدى 
التجاري إىل املصلحة التجارية بغرض احلصول على  و يتطلب من الزبون تقدمي السجل

التخفيضات املالية اليت تناسب موقعه التوزيعي كما باإلمكان أن املستخدم النهائي هو األخر أن 
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ا الشركة . يطلب املنتجات من مقر الشركة و ميكننا عرض متوسط األسعار املختلفة اليت تتعامل 
 : التايلمع زبائنها كما هو موضح يف اجلدول 

  يوضح األسعار المختلفة لمنتجات الشركة): 2- 1(  جدول

الربح 
 الوحدوي

    األسعار   سعر التكلفة سعر البيع

 املنتجات

 املنتجات احلمراء 25 35-45 10 -20
 العازل  األجور 45 65 20
 الفخارية األواين 250 330 80

  من مصلحة احملاسبة الوحدة بالدينار اجلزائري :المصدر
 عنصرين على الشركة يف التسعري سياسة تعتمد :الشركة منتجات أسعار تحديد طرق -)4

  :ومها أساسني
  :التكاليف من انطالقا تحديد السعر  ) أ

 تكاليف + اإلنتاج تكاليف = التكلفة سعر حيث .الربح هامش + التكلفة سعر = السعر
  التوزيع

  :تحديد السعر بناءا على أسعار المنافسين   ) ب
تقوم الشركة بتثبت سعر يقارب األسعار املتواجدة يف   :في مستوى المنافسينالتسعير ) 1

السوق من قبل املنافسني، وعادة ما تطبق هذه الطريقة يف حالة حدة املنافسة ، وحصول كل 
أطراف التبادل على املعلومات الالزمة وتتناسب مع املستخدم النهائي و حىت جتار التجزئة الدين 

   .الشركةيتعاملون مع 
وتستخدم الشركة هذه الطريقة يف حالة الطلبيات  :التسعير في مستوى أقل من المنافسين) 2 

الكبرية املوجهة للمؤسسات املدنية أو العسكرية ، وتقوم فلسفة أعماهلا على أن حجم مبيعات  
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امش ربح قليل ودفع فوري بدال من التقسيط، كما تعتمد هذه السياسة حىت مع جت ار كبري و
  . اجلملة

كما تلجأ يف بعض األحيان إىل حتديد أسعار أعلى  :التسعير في مستوى أعلى من المنافسين)3
من أسعار املنافسني خاصة إذا كانت الطلبية تتميز ببعض اخلصائص اليت تفتقدها السلع املنافسة و 

حالة تبين الشركة إسرتاتيجية وتستخدم هذه الطريقة يف ...إستنادا إىل شهرة املنتج أو املوزع أو احملل
 .التمييز باملنتجات و تتناسب مع منتجات األواين الفخارية

  :تطور أسعار منتجات الشركة - 5
 أين 2010 سنة ماعدا األخرية ، السنوات خالل نسبيا استقرارا الشركة منتجات أسعار شهدت

منتجات األواين الفخارية  عرفت وكذلك ، دج 5 مبقدار ارتفاعا املنتجات احلمراء عرفت أسعار
ا إرتفاع بسبب السعر يف إخنفاضا مما  املنتجة، الكميات تصريف من متكنها عدم نتيجة ، خمزونا

   : التايل اجلدول يف احلمراء املنتجات أسعار تطور توضيح وميكن إىل التكسر أو الفقد يؤدي
 الحمراء  المنتجات أسعار تطور ): 3 - 1(الجدول          

  من مصلحة احملاسبة الوحدة بالدينار اجلزائري :المصدر
ا عدم إىل املنافسة أدت حيث ، يف املنتجات حادة منافسة من تعاين الشركة وبإعتبار على  قدر
،  حمددة بشروط ملتعامليها معينة ختفيضات بتقدمي قامت لذلك املنتجات من األنواع بعض تصريف
 .طرفها من املسطرة األهداف حسب وذلك ألخرى من سنة التخفيضات هذه نسب وختتلف

 أن هو إليه التوصل ميكن املنافسة ،وما بعامل أكرب بصورة تتأثر املنتجات بأن أسعار يؤكد ما وهذا
 من وقت آلخر بتطبيق أسعارها تعديل خالل من املنافسة بشدة تتأثر الشركة يف التسعري سياسة

آلخر حسب درجة متوقعه يف القناة  زبون من ختتلف واليت للزبائن، متنح اليت خمتلف التخفيضات
 .التوزيعية

  :الخاتمة

 السنوات  2008 2009 2010 2011 2012

 املنتجات احلمراء  33 33 38 43 45
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لقد حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية الوقوف عند خمتلف الطرق التسعريية ،والعوامل  
 يساعد على دفع منتجات املؤسسة حنو أسواقها، مما يلزماملؤثرة يف حتديد سعر البيع النهائي مما 

التسعريية املتبعة  ة اإلسرتاتيجيةصالحي و التأكد من استمراردف  ه من وقت ألخراملنتج تقييم
من طرف مدير التسويق إذ أن التقييم من فرتة إىل  و طرق حمددةوذلك وفق معايري  بصفة خاصة،

، وعندما بصفة عامة  ح اخلطط واالسرتاتيجيات التسويقيةأخرى يساهم يف التأكد من مدى جنا 
اإلجراءات التصحيحية  اختاذ يتطلب منهأقل من املستوى احملدد  اإلسرتاتيجية التسعرييةجيذ أن أداء 

دف الوصول إىل أحسن احللول   مستعينا مبجموعة من الطرق و األساليب العلمية احلديثة 
كن املنتج من إكتساب مزايا تنافسية تساعده على زيادة احلصة ملختلف املشاكل التسويقية مما مي

  .السوقية للمؤسسة
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