
 لفصل الخامسا

 قرارات التمييز السلعي

 )يستهدف تحقيق اثار ايجابية على شروط الطلب لمنتجات المنشاة(

 س/ تستخدم المنشات اسالٌبا متعددة ومختلفة لمحاولة تمٌٌز منتجاتها فً عقول زبائنها ؟

 أو س/ ماهً االستراتٌجٌات او االسالٌب التً تستخدم فً تمٌٌز سلعها؟

المنشات اسالٌب متعددة حتى تمٌز منتجاتها مثل الحمالت االعالنٌة او ج/ تستخدم 

 اختالف الخصائص المادٌة لمنتجاتها او تغٌٌر التصامٌم او الى البحث والتطوٌر .

 المبحث االول

 الحمالت االعالنية

من االستراتٌجٌات التً تهدف التأثٌر على شكل وموقع منحنى الطلب على  -االعالن:

 نشاة دون تغٌٌر الخصائص المادٌة لهذه المنتجاتمنتجات الم

 

  

 

 

 

 

  

 التحدٌد االدنى للسعر ، مخرجات ، مستوى االعالن

من الشكل اعاله: اذا ارادت المنشاة تعظٌم ارباحها، مثال فان علٌها ان تقارن الربح 

كلفة االنتاج واالعالن( المرتبط مع كل حاله توفٌقٌة بٌن  –االعظم ) مجموع االٌراد 
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منحنى الطلب ومنحنى الكلفة ، وٌتضمن اختٌار الحالة التوافقٌة بٌن السعر والمخرجات 

 االرباح من كل حالة توفٌقٌة بٌن منحنى الطلب ومنحنى الكلفة... التً تؤدي الى تعظٌم

 المبحث الثاني

 االعالن،  كلفة الوحدة ، السعر

 س/ ناقش العبارة االتٌة)ان منطق الفكرة القائلة ان االعالن ٌؤدي الى تخفٌض االسعار(؟

االٌراد الكلً  ج/ االعالن ٌؤدي الى زٌادة الكلفة الكلٌة النتاج  وتوزٌع سلعة معٌنة فان

ٌجب ان ٌكون اعلى ، لغرض تغطٌة االنفاق على االعالن مما لو لم ٌكن هناك انفاق 

على االعالن ولذلك فان كلفة انتاج وتوزٌع الوحدة الواحدة ٌجب ان تزداد مع زٌادة فً 

االعالن وهذا ٌعود الى حقٌقة كلفة الوحدة من االنفاق االعالنً ستكون موجبة مهما كان 

 لمخرجات كبٌرا .حجم ا

 المبحث الثالث

 تغيير التصـاميم

تلجأ المنشاة الى تغٌٌر تصمٌم سلعها دون ان ٌؤدي ذلك الى زٌادة فً مستوى الكلفة 

الكلٌة والغرض من هذا هو الزٌادة الربحٌة للمنشاة، ومع هذا فلٌس هناك مبرر ٌلزم 

نً فقط الن تغٌر التصامٌم ً حالة التقدم الزمان تجد نفسها بتغٌٌر التصامٌم ف المنشاة

تتطلب مدخالت ذات كلفة مالٌة وتكون ثابتة ومستقلة عن مستوى االنتاج بٌن حالتً 

 تغٌٌر التصامٌم .

 س/ عرف القالب مع ذكر خصائصه؟

 ج/ القالب: هو عده توضع داخل مكابس ضخمة )كما فً كٌس بدن السٌارة واجزائها(



 أما خصائصه/ 

 فً القالب تعطٌه عمرا انتاجٌا طوٌال. ان الصالبة التً تكون  -1

هناك حد ادنى من الكلفة المرتبطة بتغٌٌر القالب )كلما زادت الوحدات المنتجة من السلع  -1

 انخفضت كلفة القالب (.

 تسارع تغٌر التصامٌم ٌؤدي الى اضمحالل الشركة الصغٌرة من السوق لكلفتها المالٌة.   -2

 التصامٌم:هناك فرضٌتٌن اساسٌتٌن لتغٌر 

اوال: ان كلفة تغٌٌر التصامٌم هً متغٌر مستقل عن حجم مخرجات المنشاة الن كل من 

 المنشاة الصغٌرة والمنشاة الكبٌرة تتحمل كلف متشابهة .

ثانٌا: ان المنشاة الصغٌرة تمارس عملٌة تغٌٌر التصامٌم بنفس سرعة تكرار التغٌٌر من 

بات امام المنافسة السعرٌة والكلفوٌة فً حالة ثبات قبل المنشاة الكبٌرة لذلك التستطٌع الث

 االسعار وهذا ٌعتمد على اقتصادٌات الحجم.

 المبحث الرابع

 البحث والتطوير

ان السمة الممٌزة النشطة البحث والتطوٌر هً انها تولد معارف جدٌد بما فً ذلك 

لصٌغة سلعة جدٌدة المعرفة بطرق االنتاج الجدٌد الغراض تجارٌة وتتجسد هذه المعارف 

او طرق انتاج جدٌدة تساعد فً تخفٌض كلف انتاج قدٌمة مع ان البحث والتطوٌر ٌأخذ 

 فتة زمنٌة اكبر من االعالن وتغٌر التصامٌم.



ان هناك حد ادنى لهذه النفقات والتكون قابلة للتجزئة  -:خصائص البحث والتطوير

حث ( لذلك تلجا المنشاة الصغٌرة بعد حد معٌن )فالمنشاة التستطٌع ان تستأجر نصف با

 وهناك اسباب تجعل المنشاة تلجا اليها :الى البحوث المشتركة 

اوال: نتائج البحث والتطوٌر متشابهة لنتائج البحوث كما لو كانت تجري من قبل المنشاة 

 بواسطة قسم البحث والتطوٌر التابع لها.

لو كانت المنشاة بالبحوث نفسها فً  ثانٌا: ان المنافع المتوقع اقتسامها ستكون اقل مما

 حٌن منافع البحوث المشتركة ستكون محدودة بٌن التنافس .

ثالثا: المنشات التً تنتج صناعات مختلفة فان مخرجاتها من الحد االدنى لمتطلبات البحث 

 والتطوٌر ستكون اقل مما لوكانت نحو نشاطات متخصصة كل المشاكل.

 

 

 المبحث الخامس

 ت المركبةالستراتيجيا

ان التولٌفٌة التً تختارها المنشاة من بٌن )االعالن ، تغٌر التصامٌم ، البحث والتطوٌر( 

 تعتمد على تقوٌم المنشاة التً ٌساهم بموجبها كل اسلوب فً تحقٌق اهدافها .

س/ ماهً العوامل المرتبطة بخصائص السوق التً تتعامل فً المنشاة من حٌث العوائد 

 ستثمار فً االستراتٌجٌات البدٌلة ؟المتوقعة من اال

مستوى التقدم العلمً والتكنولوجً فً المنشاة ٌوفر عددا كبٌرا ومستمرا من  -1ج/ 

 االفكار الجدٌدة القابلة للتنفٌذ ونجد هذه الفرص محدودة فً صناعات اخرى .



كٌة ان ستراتٌجٌة تغٌر التصامٌم تعتبر اداه سوقٌة فعالة فً صناعات السلع االستهال-2

 حٌث ان المواصفات الفنٌة للسلعة اقل تأثٌر فً اتباع الحاجات الفردٌة المختلفة.

ان العوائد المتوقعة من القٌام بالحمالت االعالنٌة تتأثر بخصائص معلومات المشترٌن -3

 فً السوق ) شخصٌة البائع ، طبٌعة السلع المعروضة للبٌع وشروط بٌعها(.

لمعلومات على مدى رغبة المشتري فً الحصول على هذه فاعلٌة االعالن فً توفٌر ا-4

 المعلومات وعلى كلفة هذه المعلومات.

 الوقت الطوٌل الذي ٌستغرقه البحث والتطوٌر على عكس االعالن وتغٌٌر التصامٌم .-5

عنصر عدم التاكد ٌلعب دورا فً التأثٌر على المنشاة عند اختٌار احدى استراتٌجٌاتها -6

. 

النسبٌة لمختلف االستراتٌجات تتاثر بتوقعات المنشاة حول سلوك المنشات الربحٌة -7

 المنافسة لتقلٌد انتاج السلع.

 عامل التطور التكنولوجً عن طرٌق شراء براءات االختراع للسلع الجدٌدة.-8

 

 المبحث السادس

 قياس التمايز السلعي

المنشاءات اعضاء فً ي تؤدي الى اعتبار ز السلعً : ٌشٌر الى االختالف الذالتماٌ

صناعات مختلفة ، ان رسم الحدود بٌن الصناعات سوف ٌؤثر الى درجة كبٌرة على 

درجة التماٌز السلعً فً كل صناعة كلما ادى ذلك الى توسٌع درجة التماٌز السلعً 

 والعكس بالعكس .



 س/ كٌف ٌمكن قٌاس التماٌز السلعً بعد رسم الحدود بٌن الصناعات؟

 نة الطلب المشتركة بٌن سلع المنشاءات التً تنتمً لصناعة واحدة.قٌاس مرو -1ج/ 

قٌاس مدى عدم تبادلٌة السلع التً تنتج من قبل منشات مختلفة قد ٌكون اقل اهمٌة من -2

معرفة معدل تطور السلع وطرق انتاجها كنتٌجة لجهود المنشات لتمٌٌز سلعها من خالل 

 نشاطات البحث والتطوٌر.

م نحو محدودات التماٌز السلعً او العالقة بٌن مستوى ونوع النشاطات توجٌه االهتما-3

 المكرسة لتمٌز سلعها بٌن الجوانب االخرى لسلوك المنشاة .

 تقسيم نشاطات المنشاة:

 االستثمار فً االنتاج الجاري. -1

 نشاط التمٌٌز السلعً ) االعالن ، البحث والتطوٌر( -2

 المالٌة او العاملٌن على انشطة المنشاة؟ س/ ماهً الشاكل المتعلقة بتخصٌص الموارد

 من الصعب التمٌٌز نشاطات تروٌج المبٌعات عن النشاطات االنتاجٌة الجارٌة. -1ج/ 

 صعوبة قٌاس مخرجات النشاط التمٌز السلعً من قٌاس المخالت للمنشاة.-2

 صعوبة تسجٌل عدد من االبتكارات للمنشاة من قبل الخبراء .-3

 غة اثر االعالن على مبٌعات المنشاة لن ٌكون مناسبا.ٌعالن بصقٌاس مخرجات اال-4

 

 الفصل السادس

 قرارات التكامل الراسي



هً احد انواع التنوٌع السلعً كونها تشٌر الى مدى ممارسة المنشاة لعملٌات االنتاج 

المتتابعة عند قٌامها بانتاج سلعها وخدماتها  التً تتطلب عدد من المراحل التصنٌفٌة 

لتصنٌف قرارات المنشاة بخصوص اقتناء او انشاء المستلزمات الضرورٌة لممارسة 

 عملٌاتها االنتاجٌة .

 -التكامل الراسً على نوعٌن:

 التكامل الراسً الخلفً. -1

 التكامل الراسً االمامً. -2

 المبحث االول

 دوافع التكامل الراسي الخلفي

 ج السلع النهائٌة لالسباب:التكامل الراسً الخلفً قد ٌؤدي الى تخفٌض كلف انتا

ٌؤدي التكامل الراسً الخلفً الى تفادي تحمل االرباح التً تتضمنها االسعار المدفوعه  -1

 للبائع مما ٌؤدي الى تخفٌض التكلفة الكلٌة للمدخالت.

تفادي تحمل بعض كلف استخدام السوق وبالتالً تخفٌض كلف االداء للمراحل االنتاجٌة  -2

 ع حد لهذه المراحل كافة تحت اشراف اداري موحد.المتعاقبة عند طرٌقة وض

قد تؤدي الى تقلٌل كلف االنتاج السباب تعود الى طبٌعة العملٌة التصنٌعٌة فقد ٌتطلب  -3

مدخالت ادارٌة اضافٌة تؤدي الى زٌادة كلفة الوحدة الواحدة من المخرجات النهائٌة 

دة االٌرادات البٌعٌة التتحقق وسٌؤدي دائما الى زٌادة حجم المخرجات النهائٌة فانها زٌا

 اال بزٌادة حجم المخرجات.

 : ًدوافع التكامل الراسً االمام 

 بقاء كلف االنتاج فً المراحل المتعاقبة . -1



تخفٌض كلفة اداء هذه المراحل بشكل موحد ، وذلك بتفادي تحمل بعض كلف استخدام  -2

 السوق.

زٌادة االرباح التابعة من قدرتها عبر تقسٌم السوق لمنتجات المرحلة االنتاجٌة وبالتالً  -3

 التمٌٌز بٌن مختلف القطاعات السوقٌة.

 المبحث الثاني

 دات النفاذالتكامل الرأسي ومحد

 النفاذ/ هو امكانٌة المنظمة على اختراق سوق جدٌد

 دات النفاذ :اسباب محد

الثانٌة  السبب االول/ هو ان التكامل الراسً الخلفً من قبل المنشاة تعمل فً المرحلة

سٌؤدي الى منع اي منشاة جدٌدة من الدخول فً عملٌات هذه المرحلة وذلك بحرمان 

 المنشاة الجدٌدة من المدخالت المطلوبة.

السبب الثانً/ على الرغم من ان المنشات المتكاملة القائمة قد التمتلك السٌطرة التامة 

رة على منافذ التوزٌع المحددة على المدخالت المحدودة والمطلوبة للمرحلة الثانٌة والسٌط

للمرحلة الثالثة بسبب رفض المنشاة القائمة تزوٌد المنشاة المستقلة التً تعمل فً المرحلة 

ط للدخول الى سوق جدٌد الثانٌة فً المدخالت او شراء انتاجها قد ٌدفع المنشاة التً تخط

 مارسة العملٌات فً مرحلتٌن.للتفكٌر بم

 المبحث الثالث

 امل الراسيقياس التك

 يتم بثالث طرق :



ٌستخدم المقٌاس االول بنسبة القٌمة المضافة من قبل المنشاة الى اٌراداتها البٌعٌة  -1اوال: 

 ، ولهذا المقٌاس عدد من المساوىء .

ٌؤدي االختالفات فً معدالت كتغٌٌر اسعار المدخالت والمخرجات الى تغٌٌر القٌاسات  - أ

 صنٌفٌة التً تمارسها المنشاة على حالها.على الرغم من بقاء العملٌات الت

نظرا الشتمال القٌمة المضافة على الربح فعند مقارنه منشأتٌن تمارسان عملٌات انتاجٌة  - ب

متماثلة فان المنشاة التً تحقق ارباحا اعلى ستبدو كانها اعلى  درجة فً التكامل الراسً 

. 

لمقارنة درجة التكامل الراسً فً كما ان عٌوبا اكبر تظهر عند استخدام هذا المقٌاس  -جـ

 منشات مختلفة سواء كانت هذه المنشاة تعمل فً نفس الصناعة او الصناعات المختلفة .

ٌبرز العٌب االخر لهذا المقٌاس عند استخدامه لتأشٌر التغٌرات فً التكامل الراسً  -د

الحصول فهذا المقٌاس سوف ٌعكس االختالفات فً اتجاه التكامل الراسً وٌؤدي الى 

 على قٌمة مختلفة فً نفس لزٌادة فً القٌمة المضافة.

استخدام قٌمة المخزون السلعً الى المبٌعات كطرٌقة لقٌاس درجة التكامل  -2ثانيا/ 

 الراسً.

اول كل من طرٌقتً نسبة القٌمة المضافة الى المبٌعات ونسبة المخزون الى تح -3ثالثا/ 

بمفهوم عدد المراحل المتعاقبة التً تؤدٌها المنشاة مبٌعات قٌاس درجة التكامل الراسً 

تبٌن هذه الطرٌقة مدى اعتماد المنشاة التً تقوم ٌع منتجاتها فً سوق معٌنة.. حٌث التً تب

باداء مرحلة انتاج او توزٌع معٌنة على السوق للحصول على المدخالت المطلوبة لتلك 

 المرحلة او بٌع مخرجات المرحلة .

 -الطريقة:ومن مزايا هذه 



امكانٌة استخدام البٌانات القٌمٌة وغٌر القٌمٌة على حد سواء كما ان النسب المستخرجة  

 التتأثر تغٌٌرات مستوى االسعار ذلك الن كال من بسط ومقام القٌم تستخدم نفس االسعار.

 اما المشاكل :

العملٌة  قٌاس فتدور حول تعرٌف المرحلة ضمنالتً ٌمكن ان تبرز من استخدام هذا الم

االنتاجٌة.. فمعظم الصناعات  تتضمن مرحلتٌن انتاجٌتٌن او اكثر والتً من الممكن ان 

تقسم نظرٌا بٌن منتجٌن اثنٌن او اكثر.. ولتجاوز هذه المشكلة ٌجدر توجٌه االهتمام نحو 

قبة من النوع التً تؤدي فعال او التً االحاالت التً تكون فٌها المراحل االنتاجٌة المتع

 تؤدي من قبل منشات مستقلة. كانت

 


