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 المســـــتــخــلــــص
 

تعتمد الكثير من الدول المتقدمة في اقتصادداد لىاص صاةدلة الفايدفة د وقاد اهتىا  اا   

الصةدلة في  االوةة االخيرة مكدةة كبيرة في اقتصدد العديد مان الادول خدصاة  تىال  التاي ت تقار 

فهي صاةدلة بام ماداخن و ا  يامياة فاي خىا   فار  الص موارد ومقومد  اقتصددية اخرى د 

 يستثمدرية.

ين ةجدح المةظمد  ال ةدقية والتي اي الجزء االسدسي في صةدلة الفيدفة  يعتمد لىص مادى ماد 

يتوفر من معىومد  مهدسبية د ل ا يسعص  ا ا البهث الص بيدن و دور المعىوماد  المهدسابية فاي 

من ال ةدد   العراقية د وتفمن البهث دراسة  ميداةية  لىص تسعير الخدمد  ال ةدقية لىص  ليةة 

 ال ةدد  في بغداد  وبعض المهدفظد  التي تهوي مراقد ومزارا  ديةية.  

ُيعد قرار التسعير واهًدا من يام القرارا  اإلدارية ةظًرا ألثر  لىص ربهية المةظمة فاي األجىاين 

ف يمًرا هيوًيد يةبغاي التعدمال معام بموفاولية القصير والطويلد ل ا يصبح تطوير يةظمة التكدلي

ولىمية لىوصول إلص قرارا  رشيدة في ا ا المجدل وتكمن يامية البهث فاي كوةام يتطار  إلاص 

يهااد يساادليت التسااعير الهديثااة يال واااو ااارم التسااعير االسااتراتيجيد وقااد جاادء  الدراسااة بهاادف 

ل ةدقااة وماادى التمدداااد لىااص التعاارف لىااص واقااي يساادليت التسااعير المسااتخدمة فااي صااةدلة ا

المعىومد  المهدسبية  في اتخد  قرارا  التسعير ومدى  ممءمتهد لىتطاورا  الجدرياةد ومان ثام 

االرتقاادء باساادليت التسااعير المسااتخدمة ماان خاامل اقتااراح مااةه  لىتسااعيرد يعتمااد لىااص طرا اا  

د  البهاث فاي التسعير الهديثة مان خامل وفاي لادة يساعدر لىخدماة الواهادةد واختبار  فرفاي

القطاادا الماا كور. وتاام الهصااول لىااص بيدةااد  الجدةاات التطبيقااي ماان خاامل المشاادادة المبدشاارة 

والمقاادبم  الشخصاايةد إفاادفة إلااص تصااميم اسااتمدرة اسااتبدةة. كمااد تاام اسااتخدام يسااىوت الهدلااة 

ر الدراسية ييًفد. وخرج  الدراسة بمجمولة من االستةتدجد  يبرزادد ين قرارا  التسعير تتااث

بدلعديااد ماان العواماال كدلزبااد ن والمةدفسااين والتكاادليفد وين التماادد ال ةااد  لىااص ااارم التسااعير 

ان المةظماة  مان المةدفساة فاي  االستراتيجي  في التسعير في لصر العولمة وهرياة التجادرة  ُيمك 

ير هدود السعر السد د في األسوا  التةدفسيةد وين ارم التسعير االستراتيجي  يمثل طريقة لىتساع

وةظاادم لتخطاايط الربهيااة وإدارة التكى ااة فااي البي ااة التةدفسااية. كمااد ين ال ةاادد   موفااوا  البهااث 

تطب  ةظدم تكدليف بشكل مهادود جاداو وتساتةد فاي تساعير خادمدتهد بصاورة ر يساة لىاص التكى اة 

الكىية. يمد يام التوصيد  التي تقادم  بهاد الدراساةد فايمكن تىخيصاهد بفارورة وفاي االساعدر 

تراتيجية بداللتمدد لىص ارم التسعير االستراتيجي   لرفي ك ادءة القارارا   ا  الصاىة. ماي االس

يامية قيدم ال ةدد  موفوا البهث بإلداد البارام  والادورا  التدريبياة المتطاورة والمتخصصاة 

  .في مجدل التسعير لتزويد ممكدتهد بآخر المستجدا  في ا ا الميدان
 

 
 


