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قیمت اېښودل څه دي؟
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قیمت اېښودل یوه پیاوړې او مهمه سوداګریزه پرېکړه ده، ځکه هر هغه څه چې تاسې یې په خپل تشبث )کاروبار( کې تر رسه کوی هغه په قیمت اېښودلو کې 

منعکسېږي. تر قیمت اېښودلو بل هېڅ شی هم یو برنډ یا رشکت ښه نه يش معريف کوالی. د بېلګې په توګه، ایا تاسې د خپلو هغو پېرودونکو لپاره چې د قیمت 

په اړه اندېښمن دي خپل تجميل او د ګرانې بیې که ارزانه محصوالت یا خدمات وړاندې کوی؟

قیمت اېښودنه مهمه سوداګریزه پرېکړه ده– یعنې د پلور او د ګټې د تر السه کولو څرنګوالی په داسې حال کې چې د خپل برنډ یا رشکت ارزښت پېرودونکو ته 

ووایاست. قیمت اېښودل هغه میتود دی چې له مخې یې تاسې دا په ډاګه کوي چې له څومره پلور څخه به څومره پیسې تر السه کړئ. له یوې خوا ښایي دا 

پرېکړه وکړئ چې پر خپلو محصوالتو باندې ټيټ قیمت کېږدئ او باید پوه شئ چې د پام وړ ګټې د تر السه کولو لپاره باید زیات توکي وپلورئ. له بلې خوا ښایي 

د خپل هر توکي په پلورلو رسه زیاتې پیسې تر السه کړئ او په لږ پلور رسه د پام وړ ګټې موخې ته ځان ورسوی؟

د قیمت اېښودل په بازار کې د عرضې او تقاضا تر منځ د توازن د رامنځته کولو له بهیر څخه اغېزمن دي. عرضه د دې ښکارندويي کوي چې تاسې څومره توکي 

په الس کې لرئ او تقاضا بیا دا ښیې چې خلک په یوه ټاکيل قیمت د یوه توکي څومره مقدار تر السه کوالی يش. کله چې مو دا دواړه څنګ تر څنګ کېښودل، 

نو عرضه او تقاضا خپله په الس راځي. که خلک ستاسې د محصوالتو یا خدماتو د پېرودلو لپاره په نورو ځایونو کې نور انتخابونه و نه لري، په هغه صورت کې 

د عرضې کچه ټيټه ده او ستاسې د محصول لپاره تقاضا په څرګنده توګه لوړه ده. که ستاسې توکو یا خدماتو ته ورته محصوالت زیات وي، په هغه صورت کې 

عرضه پورته ده او مته کېږي چې ستاسې د ځانګړي محصول لپاره به تقاضا کمه وي. ستاسې قیمت هغه مقدار پیسې ښیي چې ځینې خلک غواړي ستاسې 

د محصول یا خدماتو لپاره یې ورکړي.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

قیمت اېښودل هغه ارزښت دی چې خلک یې مته لري له هغو پیسو ترالسه کړي، کومې یې چې ستاسې پر محصول یا خدماتو لګولې دي. ستاسې په کاروبار 

کې هر شی د هغه ارزښت توجیه کوي. په عادي سوداګريز بهیر کې، تاسې یو محصول/خدمات د یو لړ هغو ځانګړنو په لرلو رسه تولیدوئ چې ستاسې د پام وړ 

پېرودونکو له اړتیاوو رسه مطابقت ولري. بازارموندنه دا ځانګړنې ستاسې پېرودونکو ته رسوي او دا توضیح کوي چې ولې هغه ځانګړنې مهمې دي. د پلور بهیر 

مو پېرودونکي هڅوي چې ستاسې توکي وپېري. د پېرودونکو خدمات د ښه چلند له کبله له پېر وروسته ستاسې د پېردونکو د خوښۍ المل کېږي. د سوداګریز 

کاروبار په بهیر کې هر ګام – جوړول، بازارموندنه، پلور او د پېرودونکو خدمات- د دې کار په توجیه کې مرسته کوي چې ولې باید تاسې یو ځانګړی مقدار پیسې 

د خپلو توکو یا خدماتو د وړاندې کولو له کبله تر السه کړئ.

د ساده قیمت اېښودلو پرېکړې معموالً د حداقل قیمت )تر ټولو ټيټ قیمت چې تاسې یې ټاکلی شی او بیا هم ګټه په کې کوالی شی( او حداکرث قیمت ) تر 

ټولو لوړ قیمت چې په منطق رسه یې ټاکلی شی پرته له دې چې خپل پېرودونکي له السه ورکړی( ترمنځ کېږي. الندنۍ بڼه د قیمت محدوده )د حداقل او 

حداکرث قیمت تر منځ توپیر( په ګوته کوي:

د قیمت په اړه ډېری پرېکړې د قیمت د حداقل او حداکرث ترمنځ کېږي. یعنې ستاسې د محصول/خدماتو قیمت باید د دې دواړو تر منځ واويس: »د دغه قیمت 

ورکړه زما لپاره ډېره سخته ده« او »په هغه قیمت رسه به زه هېڅ ګټه و نه کړم«.
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C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

بازارموندنه– له پېرودونکو رسه د اړیکې رامنځته کول او هغوی ته دا ښوودل دي چې ولې باید ستاسې توکي یا خدمات وپېري.

عرضه او تقاضا– عرضه ښيي چې تاسې د یوه توکي څومره مقدار په الس کې لرئ او تقاضا بیا دا ښیې چې خلک د یوه ټاکيل قیمت په بدل کې د یوه مشخص 

توکي څومره مقدار غواړي. کله چې دا دواړه څنګ په څنګ کېښودل يش، نو عرضه او تقاضا تر السه کېږي.

حداقل قیمت– تر ټولو ټيټ قیمت چې د تشبث د ګټې موخې تر السه کوي.

حداکرث قیمت– تر ټولو لوړ قیمت چې خلک حارض دي هغه د یوه محصول/خدماتو لپاره ورکړي او تشبث وکوالی يش خپلو فروشاتو ته ادامه ورکړي.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ

هغه الرې چارې چې خلک یې د قیمت په ټاکلو کې کاروي کومې دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

د قیمت د ټاکلو لپاره کوم ځانګړی مېتود یا الره شته چې په بشپړه توګه زما له کاروبار رسه مناسبه وي؟  9. قیمت اېښودل	 

داسې کومه طریقه شته چې له ما رسه د ارزښت له مخې د قیمت د ټاکنې د څرنګوايل په درک کې مرسته وکړي؟  9. قیمت اېښودل	 

A شته اضايف وسایل

د قیمت د ټاکنې کارپاڼه 
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.2
د سم قیمت ټاکل ولې مهم دي؟
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L اساسات

د قیمت اېښودل د تشبث یا سوداګر تر ټولو مهمه پرېکړه ده. د قیمت د لوړ اهمیت دلیل دا دی چې هغه د ارزښت د هغې اندازې استازیتوب کوي چې متشبث 

لپاره پرې  یا هم هغه مقدار چې متشبث فکر کوي پیرودونکی یې د دغه محصول/خدماتو د پېرولو  او  فکر کوي یو پېرودونکی یې محصول/خدماتو ته ورکوي 

کولو ته چمتو دی. 

د رشکت د اوږدمهال بریالیتوب د تضمین لپاره باید قیمتونه رقابتي واويس. د خپلو محصوالتو یا خدماتو لپاره د ډېر لوړ قیمت اېښودل ښایي  پېرودونکي له 

تاسې رسه له معاملې راوګرځوي. له بلې خوا، متشبث باید پام وکړي او خپل قیمتونه باید دومره هم را ټيټ نه کړي چې پېرودونکي فکر وکړي چې ګواکې د 

توکو کیفیت یې را ټیټ شوی. پېرودونکي معموالً په دې اند دي چې د توکو کیفیت د هغوی له قیمت رسه مستقیمه اړیکه لري او دوی د خپلو پیسو په بدل 

کې کیفیت تر السه کوي. 

رشکت ته الزمه نه ده چې خپل قیمتونه دومره را ټیټ کړي چې د خپل کاروبار د دوام لپاره کايف ګټه و نه لري. که قیمتونه ډېر لوړ وي، نو په هغه صورت کې به 

ډېر کم محصوالت و پلورل يش او د رشکت څښنت ښایي خپلې پیسې له السه ورکړي. له همدې کبله د قیمت ټاکل یوه حساسه معادله ده. د یوه داسې قیمت 

ټاکل مهم دي چې د پلور او ګټې سم ترکیب په نظر کې په کې نیول شوی وي. 

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

څېړنو ښودلې چې په قیمت کې کوچني بدلونونه پر یوه تشبث جدي اغېزې لرلی يش. د دې موضوع په اړه دوه مهمې څېړنې تر رسه شوې دي. لومړۍ څېړنه 

د مکېنزي او کمپني )McKinsey And coMpAny( د قیمت اېښودلو د لوړپوړي ټیم له خوا تر رسه شوې او دویمه څېړنه بیا د اې ټي کرين )AT KeArney( د 

قیمت اېښودلو د کارپوهانو له خوا تر رسه شوې ده. دا دواړه رشکتونه په نړۍ کې د مشورې ورکولو په برخه کې لوی نوم لري. په دغو څېړنو کې د ټولې نړۍ له 

۲۵۰۰ سرتو او کوچنیو رشکتونو رسه مرکې شوې دي. هغوی دې پایلې ته رسېديل چې په قیمت کې د بدلون راوستل پر ګټه کېدونکي مقدار پیسو سرت اغېز 

لري. نورې سوداګریزې پرېکړې لکه د لګښتونو کمښت یا د ګڼ شمېر توکو پلور، د قیمت د بدلون په اندازه د ګټې سبب نه دي ګرځېديل. دغو څېړنو جوته کړه 

چې په قیمت اېښودلو کې بدلون د رشکتونو د ګټې د زیاتوايل تر ټولو چټکه او اغېزناکه الره ده.

دغو څېړنو دغه راز وښووده چې په قیمت کې ډېر کم یو یا دوه سلنه زیاتوالی د ګټې د زیاتېدو المل ګرځي. معنی دا چې کله چې د قیمت د بدلون په اړه فکر 

کوئ، نو د ډېر کم بدلون په اړه فکر وکړئ. د قیمت کلني بدلونونه چې تر یوې سلنې پورې ستاسې د قیمتونو د زیاتوايل المل ګرځي، ژورې اغېزې ښیندالی 

يش. د قیمتونو کم زیاتوالی ډېره زیاته ګټه تر السه کوي او د قیمتونو د سرت زیاتوايل په پرتله ډېر ښه منل کېږي.

د قیمت اېښودلو مدیریت د ګټې د زیاتوايل تر ټولو غوره الره ده. په قیمت کې ډېر کم زیاتوالی ستاسې په ګټه باندې سرت اغېز لري او د ګواښ کچه یې هم 

ټیټه ده.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

رقابتي قیمت اېښودل–ستاسې د سوداګریزو سیاالنو له خوا د ټاکل شویو قیمتونو په محدوده کې د قیمتونو ټاکل.

د ګټې محرکونه– هغه مايل کلیدي متحولونه چې د پیسو په ګټلو کې ستاسې پر وړتیاوو اغېز لري. څلوره عمده کلیدي محرکونه په الندې ډول دي: غیرثابت 

لګښتونه، د پلور حجم، ثابت لګښتونه او قیمت.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ

کوالی شئی دا توضیح کړئ چې »عرضه او تقاضا څه دي« او ولې پر هغوی پوهېدل ستاسې لپاره اړین دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

داسې وسایل شته چې له ما رسه پر ګټه لرونکي قیمت اېښودلو په پوهېدو کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 
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د قیمت د ټاکلو د بهیر دری اصيل عنارص چې باید پرې پوه شوم، کوم دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه پوه شم چې پېرودونکي زما د ټاکل شوي قیمت پرې کولو ته چمتو دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ولې ځینې قیمتونه د نورو په پرتله د پېرودونکو لپاره ډېر جذابیت لري؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه کوالی شم په قیمتونو کې زیاتوالی راومل او کله باید قیمتونه لوړ یا ټیټ کړم؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه د خپل محصول بېالبېل ډولونه پر بېالبېلو پېرودونکو په بېالبېلو قیمتونو پلورلی شم؟ 9. قیمت اېښودل	 

A هغه نور وسایل چې په دې برخه کې شتون لري

د قیمت د ټاکنې کارپاڼه 

د قیمتونو د پرتلې کارپاڼه 
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.3
ویلی شئ چې »عرضه او تقاضا 

څه دي« او ولې پر هغوی 
پوهېدل تاسې ته اړین دي؟
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L اساسات

عرضه او تقاضا– عرضه دا ښیي چې تاسې د یوه محصول یا تولید څومره اندازه په الس کې لری او تقاضا بیا د دې ښکارندويي کوي چې خلک په یوه ټاکيل 

قیمت څومره مقدار همدا توکي یا تولیدات غواړي. کله چې دا دواړه څنګ په څنګ کېږدئ، نو عرضه او تقاضا په خپله تر السه کېږي. دا دواړه ځواکونه له یوه 

بل رسه کار کوي، ځکه چې دواړه په مساوي توګه په قیمت اېښودلو کې له بدلونونو څخه اغېزمن کېږي. په ډېری مواردو کې کله چې د یوه محصول عرضه 

لوړېږي، نو د محصول قیمت راټیټېږي. کله چې د محصول عرضه ټیټېږي، نو د هغه محصول قیمت لوړېږي.

د عرضې او تقاضا څو بېلګې:

په ژمي کې د ایسکریم د عرضې کمښت د هغه د قیمت د ټیټوايل سبب ګرځي.	 

په اخرتونو کې شیریني او وچو مېوو ته لوړه تقاضا د دې سبب کېږي چې قیمتونه لوړ يش.	 

په ژمي کې د سون د لرګیو او ډبرو سکرو ته لوړه تقاضا د هغوی د محدودې عريض او د قیمتونو د جګوايل المل ګرځي.	 

د دوو اخرتونو په رخصتیو کې کالیو ته د تقاضا زیاتوالی د عرضې د کمښت سبب ګرځي او قیمتونه لوړوي.	 

د دې موضوع درک ډېر مهم دی، ځکه چې تاسې باید پوه شئ چې هر هغه بدلون چې په قیمت اېښودلو کې یې رامنځته کوئ، ستاسې پر عرضه او تقاضا 

باندې هم اغېز ښيندي.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

یوې څېړنې ثابته کړې چې د توکو د بیې په لوړیدو رسه، د شته توکو مقدار هم ډېرېږي. کله چې د یوې سوداګرۍ ګټه ډېره يش، ال ډېر رشکتونه په هغه برخه 

را ټیټېږي. دا پېښه په دې خاطر  په لوړېدو رسه  لېوالتیا پیدا کوي. همدې څېړنې وښودله چې د موجوده محصوالتو مقدار د محصول د بیې  ته  کې کاروبار 

رامنځته کېږي چې تشبثات ډېر کم د هغو محصوالتو پلور ته لېواله وي کوم چې کمه ګټه لري او یا هم ګټه یې هېڅ وي.

دې بېلګې ته پام وکړئ: فکر وکړئ چې د کندهار هوا اوس مهال د انارو د ودې لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې په دغه ډول هوا کې بزګر ډېر زیات حاصالت تر 

السه کوي. دا کار د انارو د عرضې د زیاتوايل سبب ګرځي. په بازار کې د انارو د مقدار د زیاتوايل له کبله، بزګر د خپلو انارو بیه را ټیټوي تر څو ټول وپلوري، 

خو که راتلونکی کال شدیده وچکايل رامنځته يش، نو د تولید شویو انارو مقدار په شدت رسه را ټیټېږي. ځکه چې د انارو لپاره د پېرودونکو غوښتنه د تېر کال 

په حد کې وي، خو د انار پلورلو مقدار کمېږي، نو دلته بزګر کوالی يش د خپلو انارو بیه بېرته لوړه کړي.

د محصول د بیې د ټاکنې پر مهال، د تشبث څښنت باید هڅه وکړي د محصول د غوښتنې )تقاضا(د وضعیت په اړه حدس ووهي. کله نا کله تشبثات یا کاروبارونه 

د غوښتنې )تقاضا( د لوړولو لپاره د بیې له بدلون څخه ګټه اخيل. د بېلګې په توګه، که تاسې د کالیو د پلورلو د دوکان څښنت یاست، ښایې یوه جوړه کايل تر 

۵۰ سلنې پورې د بیې په ټيټوايل رسه په لیالم وپلورئ. دلته تاسې هیله لرئ چې په دغه کار رسه به د دې کالیو لپاره غوښتنه پورته والړه يش.

یوې بلې بېلګې ته پام وکړئ: فرض کړئ تاسې یو رستورانت پېژنئ چې تر نورو غوره منتو پخوي او معموالً هلته د منتو خوړلو لپاره ورځئ. په دغه رستورانت کې 

د یوه خوراک منتو بیه ۱۶۰ افغانۍ ده. اوس فرض کړئ چې دا رستورانت تاسې ته یو نوی وړاندیز لري: هغوی هره ورځ غرمه او د ماښام په ۶ بجو ستاسې د 

خوښې وړ منتو ستاسې کور ته راوړي او د هر خوراک منتو بیه هم ۱۶ افغانیو ته راټیټوي او په دې بیې رسه تاسې هم څومره چې غواړی هغومره منتو خوړالی 

شی، خو په یوه رشط چې په دې وړاندیز کې له ځان رسه نور خلک نه رشیکوئ – یعنې یوازې تاسې کوالی شئ له دې وړاندیز څخه ګټه واخلئ. 

په پیل کې به دا یو ډېر غوره وړاندیز وي؛ ستاسې منتو خوښېږي او د خوښې وړ منتو مو ارزانه هم دی، ځکه چې هر خوراک یې ۱۶ افغانۍ بیه لري. خو د 

منتو له خوړلو وروسته ستړي کېږئ، خو بیا هم د هغه د ټیټې بیې له کبله تاسې هغه اخلئ. په پای کې به مو د منتو له خوړلو زړه توري شی او نور به هغه هېڅ 

وانخلئ، ولو که هر څومره ارازنه هم وي.

په دې بېلګه کې، منتو ته ستاسې غوښتنه د وخت په تېرېدو رسه را ټیټېږي او داسې یوې نقطې ته رسېږي چې باالخره تاسې ته منتو په بشپړه توګه خپل ارزښت 

له السه ورکوي. دا واقعیت څنګه د عرضې او تقاضا قضیه ښیي؟ کله چې تاسې هره ورځ زیات مقدار منتو اخیستل، نو رستورانت هم باید  ډېر منتو پاخه کړي 

وی او يا )د غوښتنې زیاتوالی( تر څو غوښتنې ته ځواب ووایي. خو اوس چې تاسې منتو نه اخلئ، نو د منتو لپاره غوښتنه هم را ټیټه شوه او هغوی هم مکلف 

دي خپله عرضه را ټیټه کړي.
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نا کله داسې هم کېږي چې د  او تقاضا په اغېزناکه توګه مدیریت کړي. تر غوښتنې پورې د عرضې مدیریت اسانه کار دی، خو کله  تشبثات باید خپله عرضه 

رشکتونو لپاره د ناڅاپي بدلونونو مدیریت سختېږي. ناڅاپي بدلونونه د توکو د عرضې یا وړاندې کولو په برخه کې سرتې ستونزې رامنځته کوي چې دغه کار بیا 

په خپله د توکو د زیاتوايل یا شدید کمښت سبب کېږي.

مازاد )د توکو زیاتوالی( هغه مهال رامنځته کېږي چې ستاسې عرضه د بازار د اړتیاوو له کچې زیاته وي. کمښت بیا هغه مهال رامنځته کېږي چې د ځینو ځانګړو 

توکو عرضه د تقاضا د پوره کولو لپاره کفایت و نه کړي. که کېک پخوئ او د کېک پخولو لپاره دریو هګیو ته اړتیا وي او تاسې یوازې دوې هګۍ لرئ، په دغه حالت 

کې تاسې د یوې هګۍ له کمښت رسه مخ یاست، ځکه چې شته عرضه )دوې هګۍ( د تقاضا )دریو هګیو( د پوره کولو لپاره کفایت نه کوي.

د عرضې او تقاضا په اړه قضاوت کول ستونزمن کار دی، خو څومره د چې خپل کاروبار په اړه زیاته تجربه ترالسه کوئ او په دې برخه کې د عرضې او تقاضا 

بدلونونه څارئ، په هامغه اندازه به ستاسې د وړاندوینې وړتیاوې ښه والی ومومي.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

کمښت– کله چې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کايف عرضه نه وي.

عرضه او تقاضا– عرضه دا ښیي چې تاسې د یوه مشخص توکي څومره مقدار په اختیار کې لرئ او تقاضا بیا دا ښیي چې خلک د یوې ټاکلې بیې په بدل کې 

څومره مقدار توکي غواړي. کله چې دا دواړه څنګ په څنګ کېږدئ، نو عرضه او تقاضا ترالسه کوالی شئ.

مازاد– کله چې تر اړتیا ډېر توکي په اختیار کې ولرئ.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ

د بازار څېړنه څه ده او څنګه یې تررسه کولی شو؟  6.بازار موندنه	 

داسې وسایل شته چې له ما رسه د ګټه لرونکي قیمت اېښودنې په برخه کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 

A هغه زیاتره وسایل چې په دې برخه کې شته

د موجودي د حساب کارپاڼه 
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.4
داسې وسایل شته چې له ما رسه 

د ګټه لرونکي قیمت اېښودنې 
په برخه کې مرسته وکړي؟
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L اساسات

د داسې بیې د ټاکلو، چې تاسې د ګټې جوګه کوي، تر ټولو غوره الره پر »رس او نوک« ټکي پوهېدل دي. دا نقطه هغه ځای دی چې ستاسې له پلور څخه تر 

السه شوې پیسې ستاسې د لګښتونو له مقدار څخه ډېرېږي. له همدې نقطې وروسته بیا تاسې ګټه کوئ. پر رس او نوک نقطې باندې پوهیدل مهم دي، ځکه 

دا ښيي چې ستاسې رشکت د لګښتونو د پوښښ لپاره باید څومره عاید )خرڅالو( ولري. له هغه مبلغ څخه زیات، به ستاسې په رشکت کې د بیا پانګونې یا 

ستاسې د پورونو د ورکړې لپاره زیاتې نغدې پیسې برابرې کړي. 

د بېلګې په توګه، فرض کړئ چې یوې ښځې ښایسته دستکولونه جوړ کړي او پلوري یې. کله یې چې د خپلو دستکولونو بیې مشخصې کړې، نو هلته بیا کوالی 

يش خپل د رس او نوک نقطه محاسبه کړي. هغه مهال دا  معلومولی يش چې د څومره دستکولونو په پلورلو رسه کوالی يش خپل ټول لګښتونه پوره کړي. دلته 

که هغه د خپلو دستکولونو بیې را ټیټې کړي، نو باید زیات شمېر دستکولونه وپلوري او یا هم د خپلو لګښتونو د کمولو لپاره کومه بله الره ولټوي. که هغه خپلې 

بیې پورته یويس، نو باید کم شمېر دستکولونه وپلوري تر څو رس او نوک نقطې ته ځان ورسوي. د رس او نوک د نقطې په اړه پر پوهېدو رسه، هغه بیا په اسانۍ 

کوالی شئ د خپلو دستکولونو لپاره مناسبه بیه وټاکي.

د رس او نوک نقطې د محاسبې لپاره یو ساده فورمول شته، چې هغه ته د رس او نوک د نقطې تحلیل وايي او له تاسې رسه به د عوایدو د بدلون له کبله د ګټې 

د بدلون د څرنګوايل په درک کې مرسته وکړي. دغه تحلیل د رس او نوک ټکي د وړاندوینې لپاره په هر وضعیت کې کارول کېږي. دا ډېر مهم تحلیل دی، ځکه 

چې تاسې غواړی ډاډه شی چې په بیه کې هر ډول بدلون ستاسې پر ګټې بې اغېزې دی او یا هم په غوره حالت کې د هغه د زیاتوايل سبب وګرځي.

کوالی شی په دغه پروګرام کې د رس او نوک د نقطې له ورکشیټ یا د اېکسېل له پاڼې څخه د خپل رس او نوک نقطې د موندلو لپاره ګټه واخلئ.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

د رس او نوک د نقطې تحلیل د لګښتونو او عوایدو تر منځ اړیکه څېړي. عواید هغه مبلغ ته ویل کېږي چې تاسې یې د محصول/خدماتو له پلور څخه 

تر السه کوئ. لګښتونه عبارت له عملیايت لګښتونو څخه دي. د رس او نوک نقطې په محاسبه کې دوه ډوله لګښتونه شامل دي:

۱- غیرثابت لګښتونه– دا هغه لګښتونه دي چې ستاسې له عوایدو رسه نېغ تړاو لري، لکه د خامو موادو لګښتونه. دغه لګښتونه ستاسې د پلور د مقدار له 

مخې بدلون مومي. د لګښتونو دا بڼه د عوایدو له لوړوايل رسه په ورته وخت کې پورته ځي. که ستاسې عواید راکمیږي، نو غیرثابت لګښتونه مو هم را ټیټېږي. 

څومره چې زیات محصول پلورئ، په هامغه اندازه به د محصول د جوړولو په خاطر د موادو د تر السه کولو لپاره زیاتې پیسې لګوئ. د ټرانسپورټ لګښتونه د هغو 

غیرثابتو لګښتونو یوه بېلګه ده چې ستاسې د عوایدو په ډېریدو رسه لوړېږي. 

۲- ثابت لګښتونه– دا هغه لګښتونه دي چې د عوایدو د کمښت یا زیاتوايل رسه رسه، په خپل حالت کې پاتې کېږي. د بېلګې په توګه، ستاسې د دفرت کرایه 

یو ثابت لګښت دی، ځکه چې د ورځني پلور د زیاتوايل یا کموايل له مخې مو کرایه بدلون نه مومي. د تولید په بهیر کې د نه کاریدونکو اوبو او برېښنا لګښتونه 

په خپله د ثابتو لګښتونو یوه بېلګه ده.

د رس او نوک نقطې په تحلیل کې باید دواړه ډوله لګښتونه مشخص کړئ. د رس او نوک نقطې له تحلیل موخه ستاسې پر ګټه باندې د بېالبېلو بیو د اغېزو او 

د پلور د بېالبېلو اندازو په ګوته کول دي. دا بهیر د هغې مناسبې بیې د تشخیص لپاره یوه الره ده چې ستاسې تشبث د ګټې د تر السه کولو لپاره کوالی يش 

له هغه څخه پیل وکړي.

د رس او نوک د نقطې فورمول په الندې ډول دی:

رس او نوک نقطه = ثابت لګښتونه / )د هر واحد منځنۍ بیه – د هر واحد منځنی لګښت(

په دې فورمول کې »ثابت لګښتونه« په یوه وخت کې لکه په میاشت یا کال کې ستاسې ثابت لګښتونه دي. »د هر واحد منځنۍ بیه«  ستاسې له خوا د پلورل 

کېدونکو توکو منځنۍ اټکلیزه بیه ده. »د هر واحد منځنی لګښت« د هغه محصول یا خدماتو غیرثابت لګښتونه دي.
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له پورتني فورمول څخه په ګټې اخیستنې فرض کړئ چې یوې ښځې په دې وروستیو کې د هغو دستکول د پلورلو دوکان پرانیستی چې په خپله یې تولیدوي. د 

هغې لپاره د دوکان ثابت لګښتونه د میاشتې ۴۰۰۰۰ افغانۍ دي او د هر دستکول منځنۍ بیه ۱۵۰۰ افغانۍ ده. دلته د هغې لپاره د هر دستکول جوړول په 

منځنۍ کچه ۷۰۰ افغانۍ لګښت لري )په هر دستکول کې د هغې لپاره غیرثابت لګښت( چې دلته د دې لپاره په هر دستکول کې ۸۰۰ افغانۍ ناخالصه ګټه 

پاتې کېږي )ناخالصه ګټه د یوه جنس د پلور د بیې او د هغه لګښتونو تر منځ توپیر دی(. که ۴۰,۰۰۰ افغانۍ )میاشتني لګښتونه( د هر واحد په ناخالصه ګټه 

۸۰۰ افغانیو باندې ووېشو، نو ګورو چې نوموړې باید هره میاشت ۵۰ دستکولونه وپلورري تر څو د رس او نوک نقطې ته ورسېږي. که هغه تر دې ډېر دستکولونه 

وپلوري، دا به هغې ته ګټه ولري.

اوس فرض کړئ که دا دستکول پلورونکې وغواړي چې هره میاشت کم شمېر دستکولونه وپلوري او خپل میاشتني لګښتونه هم پوره کړي، نو باید چې خپله بیه 

لوړه کړي او هر دستکول په ۲,۰۰۰ افغانۍ وپلوري چې په پایله کې هره میاشت د ۳۰ دستکولونو په پلورلو رسه د رس او نوک نقطې ته ورسېږي. )د رس او نوک 

د نقطې محاسبه داسې ده چې لومړی د هر دستکول له تازه بیې، یعنې ۲,۰۰۰ افغانیو څخه د هر دستکول لګښت یعنې ۷۰۰ افغانۍ منفي کوو تر څو ۱,۳۰۰ 

افغانۍ تر السه يش. وروسته بیا ۴۰,۰۰۰ افغانۍ پر ۱,۳۰۰ افغانیو باندې وېشو(. یا هم ښایي دستکول پلورونکې وغواړي خپل دستکولونه په بازار کې د هرې 

ښځې په غاړه کې وویني، نو تصمیم نیيس چې بیې یې را ټيټې کړي تر څو زیات شمېر دستکولونه وپلوري. که هغه د هر دستکول بیه ۱,۲۰۰ افغانۍ وټاکي، 

نو بیا کوالی يش د ۵۰ دستکولونو له پلور وروسته د رس او نوک نقطې ته ورسېږي )دلته د رس او نوک نقطه پر ۵۰۰ افغانیو باندې د ۴۰,۰۰۰ افغانیو په وېشلو 

رسه تر السه کېږي(. وینئ چې د پلورل کېدونکو دستکولونو شمېر څنګه د بیې په بدلون رسه ښکته او پورته ځي.

او نوک د نقطې د تحلیل له وسیلې څخه د ګټې اخیستنې بله الره دا ده چې وګورئ د لګښتونو په زیاتوايل او کموايل رسه څه رامنځته کېږي. که د  د رس 

دستکول پلورلو د دوکان څښتنه فکر وکړي چې کوالی يش هره میاشت یوازې څو دانې دستکولونه وپلوري او د هر دستکول بیه هم لوړه نه کړي، په هغه صورت 

کې باید خپل لګښتونه را ټیټ کړي. له همدې فورمول څخه په ګټې اخیستنې رسه، هغه کوالی يش ومومي چې خپل لګښتونه څومره را ټیټ کړي. ښایې هغه 

وکوالی يش د دستکول د موادو شمېر له یوه بل ارزانه بیه پلورونکي یا ټرانسپورټي رشکت څخه تر السه کړي. په همدې ترتیب، هغه کوالی يش د خپل دستکول 

لګښتونه را کم کړي او ژر د رس او نوک نقطې ته ورسېږي.

د رس او نوک د نقطې فورمول د وړاندوینې او حدس له مخې کار نه کوي؛ بلکې د دې فورمول لپاره باید کره معلومات چمتو يش، تر څو د خپل کاروبار د احتاميل 

راتلونکې په اړه ریښتیني ځوابونه په الس درکړي.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د رس او نوک نقطه– دا د لګښتونو په نسبت د عوایدو د زیاتوايل د پيل نقطه یا د ګټې د تر السه کولو پیل دی. دغه راز، رس او نوک نقطه هغه ځای دی چې 

هره نوې بیه یا نوی مقدار د یوه جنس/خدماتو د اصيل بیې یا مقدار معادل ګټه رامنځته کوي.

لګښتونه– عملیايت لګښتونو ته وايي.

ثابت لګښتونه– هغه لګښتونه دي چې ستاسې د عوایدو د زیاتوايل یا کموايل رسه رسه ثابت پاتې کېږي.

ناخالصه ګټه– د یوه جنس د پلور د بیې او د هغه د لګښتونو تر منځ توپیر ته ویل کېږي.

عواید– هغه مقدار پیسې چې د محصول/خدماتو له پلور څخه تر السه کېږي.

غیرثابت لګښتونه– هغه لګښتونه چې په مستقیمه توګه ستاسې پر عوایدو پورې تړيل، لکه د موادو لګښتونه.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ

د بازار څېړنه څه ده او څنګه یې تررسه کولی شو؟  6.بازار موندنه	 

مايل څپرکي	 

خلک د بیو په اړه څنګه فکر کوي او دا امر د قیمت اېښودلو په برخه کې زما پرېکړې څنګه اغېزمنوي؟ 9. قیمت اېښودل	 
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کېدای يش ځینې مهارتونه له ما رسه د هغې بیې په ټاکلو کې چې پېرودونکي د توکو پېر ته حارضوي، مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ولې ځینې بیې د نورو بیو په پرتله د پېرودونکو لپاره جذابیت لري؟ 9. قیمت اېښودل	 

A په دې اړه ال نور شته وسایل

د رس او نوک د نقطې د تحلیل کارپاڼه 

د بیې د ټاکنې کارپاڼه 

د بیو پرتلیز کارپاڼه 
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.5
د قیمت ټاکلو د بهیر درې 

اصيل عنارص چې باید 
پرې پوه شم کوم دي؟
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L اساسات

د بیو د ټاکنې په وخت کې، الندې دری بهیرونه باید په نظر کې ولرو:

خلک د بیو په اړه څه فکر کوي	 

اقتصادي ځواکونه څنګه د قیمت اېښوودلو بهیر اغېزمنوي	 

مشخصې سرتاتیژۍ به چې تاسې یې کارولی شی څنګه د خلکو د پېر چلند بدل کړي	 

پر دې پوهېدل چې خلک څنګه د بیو په اړه فکر کوي مهم دي، ځکه چې خلک د یوه جنس د بیې په اړه چې اخیستونکی یې ورکولو ته چمتو دی او پلورونکی 

یې پلورلو ته، تل واضحه خربه نه کوي او ریښتیا نه وايي. په حقیقت کې، ځینې تشبثات د پلور یوه بیه ټاکي او بیا په هغه بیه د هغه جنس د پلور لپاره کوم 

پالن نه جوړوي. د بېلګې په توګه، په بازار کې د یوه توکي د پېرودلو لپاره فکر وکړئ. ښایي ووینئ چې یو کیلو مڼې په ۱۰۰ افغانۍ قیمت کېږي، خو له لږ 

چنې وهلو وروسته ښایي پلورونکی کس کیلو په ۷۵ افغانۍ وپلوري. په دې اړه باید پوه شئ چې پلورونکی په رس کې څه فکر لري. ډېر احتامل شته چې هغه 

غوښتل مڼې پر تاسې وپلوري او حارض و چې پر یوه بیه باندې له تاسې رسه جوړ رايش. خو له قیمت اېښودلو څخه ستاسې درک له تاسې رسه مرسته وکړه تر 

څو هغه په مناسبه بیه وپېرئ.

هغه مبلغ چې د یوه جنس له پلور څخه یې تر السه کوئ له اقتصادي عواملو څخه هم اغېزمن دی. تاسې باید د توکو د تولید یا محصول شاته له پرتو مايل 

مسایلو څخه هم خرب شئ، تر څو داسې یوه بیه ورته وټاکئ چې تاسې ته ګټه ولري. په ورته وخت کې باید د عرضې او تقاضا پر عواملو باندې هم پوه شئ. 

ستاسې د توکو/خدماتو د پېرودونکي د تقاضا زیاتوالی یا کموالی او همداشان د توکو/خدماتو )عرضې( د مقدار کموالی یا زیاتوالی پر هغې بیې چې باید ویې 

ټاکئ، اغېز لري.

همداشان، د بیې د ټاکنې لپاره ځینې سرتاتېژۍ شته چې کار ترې اخیستلی شئ. په دغو تکتیکونو کې د بیې د بدلون لپاره ټول اړوند اقدامات شامل دي. د 

قیمت اېښوودلو بېالبېلو سرتاتیژۍ، لکه تخفیف، مرسته دررسه کوي، چې ډېر پېرودونکي ترالسه او ګټه مو لوړه کړي. 

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

خلک د بیو په اړه څه فکر کوي: یوازې د خپلو پېرودونکو د فکر په درک رسه کوالی شئ د قیمت اېښودلو سمه پرېکړه وکړئ. ځینې وختونه خلک د ټاکلو بیو په 

تړاو احسايس غربګون لري. د بېلګې په توګه، هغه څه چې بیه یې ۱۹۹ افغانۍ ده، د هغه توکي په پرتله چې بیه یې ۲۰۰ افغانۍ ده، ډېر ارزانه په نظر راځي. 

که څه هم دا دواړه بیې یوازې یوه افغانۍ توپیر لري، خو خلک له احسايس اړخه ۱۹۹ افغانۍ ډېره غوره معامله بويل.

د بیې پر وړاندې د پېرودونکي یو بل مشهور عاطفي رفتار د »پېرودونکي پښېامين« ده. په دغه حالت کې پېرودونکی یو شی اخيل او بېرته سمدستي له خپل پېر 

څخه پښېامنه کېږي. دا ډول پېښې ښایي د ګران بیه توکو په پلور کې رامنځته يش، لکه د یوه نوي موټر د اخیستلو پر مهال، یا هم په ډېرو وړو پرېکړو کې لکه په 

سینګارتون کې د وېښتانو د رنګ د بدلولو پر مهال. رشکتونه او تشبثات باید پوه يش چې دا ډول غربګون ډېر عادي کار دی او باید د خپلو پېرودونکو د خوشاله 

ساتلو او د هغوی د پښېامنۍ د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. د بېلګې په توګه، د نوي موټر پلورونکی کوالی يش تر دوو کلونو پورې په وړیا توګه د 

خپل موټر د جوړولو وړاندیز ورته وکړي، تر څو د موتر پېرودونکی د خپل موټر د احتاميل راتلونکو پېښو په اړه د ډاډمنتیا احساس وکړي. دغه راز سینګارتون 

کوالی يش خپل پېرودونکي ته د پیسو د بېرته ورکړې د تضمین وړاندیز ورکړي تر څو پېرودونکی د خپلو وېښتانو د نوي رنګ په ټاکنه کې آرامي احساس کړي.

اقتصادي عوامل څنګه پر قیمت اېښودلو اغېز کوي؟

د قیمت اېښودلو تیوري وايي چې د هر جنس/خدماتو بیه د عرضې او تقاضا د عواملو تر منځ پر اړیکو والړه ده. عرضه د هغه څه د شمېر په معنی ده کوم چې 

تاسې یې لرئ او تقاضا بیا د هغه يش مقدار دی چې خلک یې د یوې تاکلې بیې په بدل کې پېرودلو ته چمتو دي. د یوه محصول لپاره لوړه تقاضا په داسې 

رشایطو کې چې د هغه عرضه کمه وي، پر هغه بیه چې د هغه لپاره یې ټاکی، اغېزه لري. په داسې رشایطو کې چې د پېرودونکو تقاضا زیاته نه وي د زیات شمېر 

عرضې لرل هم پر بیې اغېزه لري. د بېلګې په توګه، په افغانستان کې د عمومي اقتصاد د تضعیف په یوه دوره کې چې د نړیوالو ځواکونو لګښتونه کم شول 

او امنیتي لېږد تر رسه شو، نو د موټرو بیه هم په شدت را ولویده. د بیو د همدې لوېدو یوازینی علت د موټرو د عرضې زیاتوالی او د موټرو د تقاضا کموالی و، 

ځکه چې د اقتصادي عواملو له کبله د خلکو له خوا د موټرو پېرودلو ځواک ښکته راغلی و. نور اقتصادي عوامل لکه د یوه محصول یا خدماتو د لګښتونو مقدار 

د هغې بیې له مخې چې ورته ټاکئ یې، دا هم خپل اغېز لري. معلومه خربه ده چې هېڅکله نه غواړئ د یوه محصول یا تولید د لګښتونو له بیې څخه ټيټ 

قیمت پر خپل محصول یا تولید باندې کېږدئ.
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د دې موضوع درک چې د رس او نوک نقطه چېرې ده له تاسې رسه مرسته کوي چې هغه نقطه په ګوته کړئ چې له هغه څخه ټیټ قیمت د پیسو د له السه 

ورکولو سبب کېږي.

مشخصې سرتاتېژۍ به چې تاسې یې کارولی شئ، څنګه د خلکو د پېر چلند بدل کړي؟

د قیمت اېښودلو په تکتیکونو کې ټول هغه اقدامات شامل دي چې تاسې یې د قیمت د بدلون لپاره کوئ. د قیمت اېښودلو بېالبېل تکتیکونه شته خو دوه 

یې تر ټولو ډېر عام دي: ځانګړی تخفیف او تر اصيل قیمت په ټیټه بیه پلور چې پلورونکي جذب کړئ . ځانګړی تخفیف کوالی يش د قیمت اېښودلو اغېزناکه 

نویو  د  نانوايي  یوه  توګه،  په  بېلګې  د  پرېکړه وکړی.  پلور  د  توکو  د  بیه  ټیټه  په  لپاره  لنډ وخت  یوه  د  لپاره  بدلون  د  پېرودونکو د چلند  د  سرتاتیژي وي. ښايي 

پېرودونکو د جلب لپاره په هر یوه وچه ډوډۍ کې شل سلنه تخفیف راويل؛ یو دوکان کوالی يش اعالن وکړي چې که هر څوک له ۵ ګیالسو څخه زیات سوپ 

وپېري، نو لس سلنه تخفیف به ورکړي؛ رسټورانټ د خپل غرمنۍ ډوډۍ پر مهال خپلو مشرتیانو ته د هغوی د ال زیات جذب په خاطر تر ۲۵ سلنې پورې تخفیف 

راويل. تل ډاډ تر السه کړئ چې د حداقل ټیټه بیه د پلور په هغه اندازه کې ده چې تاسې د اصيل قیمتونو له مخې د رس او نوک تر نقطې رسوي. که تاسې ډېر 

تخفیف ورکړئ او دا تخفیف په وار وار تکرار کړئ، ښایي پېرودونکي ستاسې د اصيل قیمت پر وړاندې شک وکړي او یا هم ستاسې توکو او خدماتو ته د ارزانه 

توکو په سرتګه وګوري او بیا به په راتلونکې کې ونشئ کوالی پر خپلو تولیداتو یا خدماتو باندې بشپړه بیه کېږدئ.

د قیمت اېښودلو یو بل تکتیک د نورو محصوالتو د پلور په خاطر د مشرتیانو د هڅوونې لپاره پر یوه مشخص محصول یا توکي باندې د خورا ټیټ قیمت اعالنول 

دي. په دغه حالت کې خلک د یوه جنس د ډېرې ټیټې بیې په لیدلو رسه احتامالً فکر کوي چې ستاسې د هر توکي بیې ټيټې دي. دغه تکتیک ته د »پېرودونکي 

د جلب په خاطر تر اصيل قیمت ټیټ پلور یا loss deAer « وايي. په دغه تکتیک کې تاسې ځینې ځانګړي توکي په ډېره ټيټې بیه یا هم په تاوان پلورئ. که څه 

هم د دې ډول جنس په پلورلو رسه تاسې ګټه نه کوئ، خو زیات شمېر پېرودونکي در جلبوالی شی او ښایي ستاسې د ډېرو ګټه لرونکو توکو یا خدماتو د پلور 

سبب هم وګرځي. د بېلګې په توګه، ستاسې د سیمې دوکان د یو لیرت شیدو لپاره ډېره ټیټه بیه اعالنوي. هغوی هیله من دي چې په دې ټيټه بیې رسه به تاسې 

د هغوی دوکان ته ورشئ او نور توکي لکه حبوبات او میوه به هم ترې واخلئ، چې اصيل ګټه به په هغو کې در څخه وکړي.

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د رس او نوک نقطه– تر لګښتونو د عوایدو د زیاتوايل د پیل نقطه یا هم د ګټې د کولو پيل ته ویل کېږي. دغه راز د رس او نوک نقطه هغه ځای دی چې هره 

نوې بیه یا نوی مقدار د یوه جنس/خدماتو د بیې یا مقدار رسه معادل ګټه رامنځته کوي.

د پېرودونکي پښېامين– هغه وضعیت ته ویل کېږي چې د یوه يش له پېرودو سماليس وروسته د هغه جنس یا خدماتو له پېر څخه پښېامنه کېږی.

تر قیمت الندې پلور)Loss Leader(– هغه محصول یا خدمات چې عمدا ټیټ قیمت ورته ټاکل کېږي، تر څو خلک خپل پلورنځي ته ورجلب کړي، البته په 

دې هیله چې په ورته وخت کې د پلورنځي نور توکي هم وپیري.

د قیمت اېښودلو تکتیک یا طریقه– ټول هغه اقدامات چې پر قیمت باندې اغېز لري.

عرضه او تقاضا– عرضه دا ښیي چې تاسې د یوه توکي څومره مقدار په الس کې لری او تقاضا بیا دا ښیي چې خلک د یوه ټاکيل قیمت په بدل کې څومره 

توکي غواړي. کله چې دا دواړه څنګ په څنګ رسه کېږدئ، نو بیا عرضه او تقاضا رامنځته کېږي.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ

داسې وسایل شته چې له موږ رسه د ګټه لرونکي قیمت اېښودنې په پوهېدو کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه کوالی شو د خپل محصول بېالبېل ماډلونه پر بېالبېلو پېرودونکو په بېالبېلو بیو وپلورو؟ 9. قیمت اېښودل	 

قیمت اېښودنه څه ده؟ 9. قیمت اېښودل	 

څه وخت باید لیالم او تشویقي قیمت اعالم کړو؟ 9. قیمت اېښودل	 

هغه غوراوي )انتخابونه یا ګزینې( چې د قیمتونو د ټاکلو پر مهال یې لرو کوم دي؟ 9. قیمت اېښودل	 
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A هغه وسایل چې په دې اړه شتون لري

د رس او نوک د نقطې بېلګه
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.6 

څنګه پوه شم چې زما پېرودونکي زما له 
خوا ټاکل شوي قیمت ته لېوالتیا لري؟
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L اساسات

د »پیسو ورکړې ته لېوالتیا« هغه حداکرث مبلغ دی چې یو کس غواړي د یوه ټاکيل محصول یا خدمت لپاره یې پرې کړي. دلته د پېرودونکو له خوا د یوه محصول 

یا خدماتو لپاره د ورکول کېدونکي مبلغ پیسو په اړه پوهېدل مهم دي. که تر هغه مبلغ لوړ قیمت پرې کېږدئ، ښایي څوک یې وانخيل. که تر هغه مبلغ ټیټ 

قیمت پرې کېږدئ، نو په پلور کې د زیات شمېر پیسو د تر السه کولو چانس له السه ورکوئ.

د دې اټکل چې پېرونکی به د یوه توکي یا خدمت په بدل کې د څومره پیسو پرې کولو ته چمتو وي، د کاروبار په اداره کولو او قیمت اېښوودلو کې خورا ستونزمنه 

پرېکړه ده. تر هر څه وړاندې، د هر پېرودونکي د پیسو د ورکړې لېوالتیا توپیر کوي. تاسې باید دا لېوالتیا ومومئ او له ځینو هغو پېرودونکو څخه باید تیر شئ 

کوم چې ستاسې له قیمت څخه د ټیټو پیسو ورکړې ته لېوالتیا لري. معامله کول یو ستونزمن کار دی، خو تاسې باید د پیسو پر ګټلو باندې مترکز ولرئ او باید 

دا کار زده کړئ.

د توکو یا خدماتو په بدل کې د پیسو د ورکړې لپاره د خلکو پر لېوالتیا د پوهېدو لپاره د بازار څېړنه په کار ده، ځکه له پېرودونکو باید ګڼې پوښتنې وکړئ، تر 

څو پوه شی چې څه شی په هغوی کې د پېر د انګېزې د رامنځته کېدو سبب کېږي.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

د پیسو ورکړې ته د پېرودونکو د لېوالتیا د تشخیص لپاره ګڼې الرې چارې شته. دا ټولې الرې چارې ستاسې له رشایطو رسه مطابقت نه لري. هغه غوره کړئ 

چې ستاسې له وضعیت رسه مطابقت لري او وکورئ چې بېالبېلې الرې څنګه کار کوي. 

لومړی انتخاب: رقابت )سیالۍ( ته پام وکړئ

که د خپل سیال پر بیه پوه شئ، کوالی شئ چې د پیسو د ورکړې په خاطر د پېرودونکي له بالقوه لېوالتیا څخه یو برداشت ولرئ. اړینه نه ده چې پر خپل توکي 

هغه بیه کېږدئ چې پېرودونکی یې اوس پرې کوي، خو دا د پیل لپاره یوه ښه نقطه ده. 

دویم انتخاب: له پېرودونکي رسه خربې وکړئ

د برحاله پېرودونکو لپاره د قیمت اېښودلو په اړه د څېړنې پر مهال، کوالی شی له خپل پېرودونکي رسه په صادقانه توګه خربې وکړئ. کوالی شئ هغوی ته د 

خپل محصول/خدماتو په برخه کې د ټولو ښکېلو عنارصو په اړه توضېح ورکړئ او ورته ووایاست چې یوازې د همدې ټاکلې بیې له مخې تاسې کوالی شئ ګټه 

وکړئ. ورته ووایاست چې نه غواړئ خپل پېرودونکی له السه ورکړئ، خو که د خپلو محصوالتو/خدماتو بیه له ....... افغانیو څخه کمه کړئ، نو نه شئ کوالی د 

هغوی د اړتیا وړ خدمات یا توکي ورته وړاندې کړئ او په ورته وخت کې د خپل کار د دوام لپاره کايف پیسې نه شئ سپمولئ. دا ډول صادقانه چلند ښايي له 

تاسې رسه د پېرودونکي د لېوالتیا په ارزونه کې مرسته وکړي. البته دا الره هغه مهال ښه کار کوي چې د یو څه وخت لپاره مو له یوه بل رسه کار کړی وي او 

پېرودونکی هم ستاسې وړتیاوو ته ارزښت قایل وي. همداشان په هغو حاالتو کې چې ستاسې مستقیم سیاالن ډېر نه وي او په داسې رشایطو کې چې که معامله 

هم له السه ورکړئ ستاسې ګټه زیان و نه ویني یا د دې معاملې تررسه کول ستاسې لپاره ګټور نه وي.

درېیم انتخاب: د بیې په اړه د پېرودونکو نظر وپوښتئ

یوه بله ستونزمنه خو اغېزناکه الره دا ده چې له پېرودونکي څخه وپوښتئ چې په کومه بیه د هغوی لپاره محصول/خدمات ګران متامېږي. هغوی ته ووایئ چې 

تاسې هڅه کوئ داسې یو قیمت وټاکئ چې له یوې خوا کیفیت لرونکی محصول/خدمات وړاندې کړئ او له بلې خوا ګټور کاروبار ولرئ. وګورئ چې هغوی څه 

وايي. ښایې له حیرانوونکو موندنو رسه مخ شئ.

څلورم انتخاب: د قیمتونو په اړه ازاد بحث وکړئ

دا الره له پېرودونکي رسه د سوداګریز معاملې د ګټورتیا په اړه د ازادو خربو اترو په معنی ده. تاسې پېرودونکي ته ووایاست چې یوازې په هغه حالت کې کوالی 

شئ د محصوالتو/خدماتو په اړه د خپلې خوښې وړ قیمت وړاندې کړئ چې هغوی خپل د خوښې وړ رېښتینی قیمت دررسه رشیک کړي. ډېری هغه ځانګړنې 

چې پېرودونکي یې په خپلو محصوالتو یا خدماتو کې غواړي او تاسې هم هغه وړاندې کوئ، په حقیقت کې ښایي د هغوی لپاره دومره مهمې نه وي. د بېلګې په 

توګه، پېرودونکي ښایې په لسو بېالبېلو اندازو کې د چای د پېرودلو غوښتونکي وي. خو د دې لسو بېالبېلو اندازو لرل تاسې مجبوروي چې په خپل دوکان کې 

ډېر ډولونه محصوالت ولرئ چې دغه کار په خپله ستاسې لګښتونه زیاتوي. که له خپلو پېرودونکو رسه ازاد بحث وکړئ، ښایي څرګنده يش چې هغوی یوازې 

په دریو بېالبېلو اندازو کې چای ته اړتیا لري. کله چې پوه شئ چې د یوه محصول هره اضايف ځانګړنه ستاسې لپاره څومره لګښت لري، نو ښایې دې ته چمتو 
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يش چې د بېالبېلو اندازو له ټاکنې څخه الس پر رس شی. وروسته بیا کوالی شئ لږ قیمت له لږو ځانګړونو یا خدماتو رسه وړاندیز کړئ، خو بیا هم باید ټولې 

ځانګړنې د پېرودونکي له ریښتینو اړتیاوو رسه رس وخوري.

د تر ټولو غوره ځانګړونو یا خدماتو د موندلو یوه بله غوره الره، د پېرودونکو رسوې کول دي. هغوی ته د ټولو ځانګړونو او خدماتو لړلیک ورکړئ او له هغوی څخه 

وغواړئ چې هر یو خدمت ته له ۱ څخه تر ۱۰ پورې منرې ورکړي؛ داسې چې لوړه منره د زیات اهمیت په معني وي. دا کار ستاسې مشرتي ته دا فرصت ورکوي 

چې د هر خدمت اهمیت ډلبندي کړي. هغه خدمات چې لوړې منرې یې تر السه کړې د پېرودونکو لپاره ډېر اهمیت لري او هغه څه چې لږ منرې یې تر السه 

کړې له لږ اهمیت څخه برخمن دي. وروسته بیا تاسې داسې یو قیمت ټاکئ چې په کې د هغوی د پام وړ ځانګړنو تر پوښښ الندې لري. ښایې دا کار د قیمت 

د کموايل او د مشرتي د خوښۍ سبب وګرځي. ښایي دې نتیجې ته ورسېږی چې ځینې هغه خدمات چې ډېر لګښت لري، خو پېرودونکي یې نه غواړي له 

هغو څخه الس پر رس يش.

پنځم انتخاب: د قیمت د لوړوايل په اړه خربې وکړئ

ځینې وختونه باید خپل قیمتونه لوړ کړئ. د نویو پېرودونکو لپاره به دا د قیمت بدلون کومه ستونزه نه وي، خو ښایې په داسې حالت کې د شته پېرودونکو له 

السه ورکول یوه اندېښنه وي. په دې اړه غوره الره دا ده چې له خپلو اوسنیو پېرودونکو رسه د قیمت د لوړوايل په اړه خربې وکړئ او ورته ووایئ چې بیې ښایي 

په راتلونکې کې لوړې يش. د بېلګې په توګه، کوالی شئ اعالن وکړئ چې ستاسې د خدماتو لپاره به د قیمت لوړوالی په دریو میاشتو کې عميل يش بیا لیدلی 

شئ چې هغوی څنګه غربګون ښيي. که پېرودونکي د بیې لوړوايل ډېر خفه کړ، کوالی شئ وړاندیز وکړئ چې د قیمت له لوړوايل څخه وړاندې د یوه کلن 

تړون په السلیک کولو رسه همدا اوسنی قیمت تر راتلونکي یوه کال پورې دوام کوي، خو د کال په پای کې به قیمت پورته ځي. د دې ډول تخنیکونو کارول له 

پېرودونکو رسه مرسته کوي د قیمت له لوړوايل رسه د آرامۍ احساس وکړي او له تاسې څخه خپلو پېرودونو ته دوام ورکړي.

د قیمت هر ډول لوړول باید د پېرودونکي له واقعیتونو او عواملو رسه وتړئ چې د قیمت د زیاتوايل د دلیل په درک رسه پېرودلو ته د هغوی لېوالتیا هم زیاته 

يش. هوايي رشکتونه راته وايي چې د تېلو بیه لس سلنه زیاته شوې، نو باید ټکټونه هم لس سلنه لوړ کړو، له همدې کبله موږ له هغوی رسه نوی قیمت منو. 

که د کارکوونکو د لګښتونو بیه پنځه سلنه پورته والړه يش، نو پېرودونکي پوهېږي چې تاسې د تولیداتو/خدماتو لپاره ډېر کسان ګوماريل، نو په دې صورت کې 

ستاسې لګښتونه هم پورته ځي او تاسې باید د خپلو توکو/خدماتو بیه لوړه کړئ، تر څو اضافه شوي لګښتونه په کې پوره کړئ. په ورته وخت کې، باید پر دې 

هم پوه شئ چې د لګښتونو په ښکته تللو رسه باید خپلې بیې را ښکته کړئ.

په یاد ولرئ چې کله لګښتونه راکم شول، باید قیمتونه هم وررسه را ټیټ کړئ. داسې باید ونه کړئ چې د قیمتونو له را ټیټېډو وروسته هم خپل قیمتونه لوړ 

وساتئ. دا ډول عادالنه چلند د مشرتیانو باور جلبوي او د دې المل کېږي چې په راتلونکي کې د بیو لوړول درته آسانه او بې جنجاله يش. 

شپږم انتخاب: تخفیف ورکړئ

په ځینو رشایطو کې تاسې د بیو نوی لړلیک معريف کوئ چې دغه بدلون د پېرونکي د شکایت المل کېږي، نو دلته د قیمت اېښودلو بله سرتاتېژي دا ده چې د 

ځینو پېرودونکو لپاره د مشخصو دالیلو له مخې تخفیف ورکړئ. که غواړئ چې نوي پیرودونکي جلب کړئ، نو کوالی شئ »د نویو پېرودونکو لپاره نوی تخفیف« 

وړاندې کړئ. کوالی شئ د هغو کسانو لپاره د ۶,۰۰۰ افغانیو تخفیف ورکړئ چې هغوی حداقل دوه نوې پروژې په بشپړه بیه دررسه السلیک کوي. یا هم کېدای 

يش د هغه پېرودونکي لپاره چې ستاسې له کار څخه رضایت لري د ۳,۰۰۰ افغانیو وړاندیز ورکړئ )د بېلګې په توګه دا چې جنس له ټاکل شوي وخت څخه 

یوه ورځ وړاندې لېږل شوی او داسې نور(. خو تاسې یوازې باید هغه مهال تخفیف ورکړئ چې د بیې د لوړوايل په اړه منفي غربګونونه تر السه کوئ. که اوسني 

پېرودونکي شکایت و نه لري او وکوالی شئ چې په نویو بیو رسه زیات پېرودونکي جلب کړئ، نو په حقیقت کې مو بل د مرجعې قیمت موندلی دی )هغه قیمت 

چې پېرودونکي یې معقول بويل(. دا قیمت ښایي ال اوس هم د هغوی د پیسو د ورکړې له لېوالتیا څخه کم وي، خو بیا هم ښایې تاسې اوس د قیمت اېښودلو 

په اړه د هغوی له پرېکړو څخه غوره معلومات په الس کې ولرئ.(

 

C د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د بازار څېړنه– د پېرودونکو د اړتیاوو او غوښتنو په اړه د معلوماتو د را ټولولو فعالیت.

د مرجع قیمت– هغه بیه چې پېرودونکي یې د ورکړې انتظار لري یا هغه پیسې چې پېرودونکي یې د یوه محصول یا خدماتو د ورکړې لپاره معقولې بويل.

د پیسو ورکړې ته لېوالتیا– هغه حداکرث مبلغ چې د یوه کس زړه کېږي چې د محصول یا خدماتو د پېر لپاره یې ورکړي.
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B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ

د بازار څېړنه څه شی دی او څنګه یې تررسه کولی شو؟ 6.بازار موندنه	 

کوالی شی توضیح کړی چې »عرضه او تقاضا څه دي« او ولې پر هغوی پوهېدل تاسې ته اړین دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

داسې وسایل شته چې له ما رسه پر ګټه لرونکو قیمت اېښودلو په پوهېدو کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 

د بیې د ټاکلو د بهیر دری اصيل عنارص چې باید پرې پوه شم کوم دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

A په دې برخه کې نور شته وسایل

د بیو پرتلیزه کارپاڼه 
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.7
هغه الرې چارې چې 
رشکتونه یې د قیمت 
په ټاکلو کې کاروي؟
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L اساسات

د قیمت د ټاکلو لپاره رشکتونه له بېالبېلو سرتاتېژیو کار اخيل، په دې برخه کې پنځه الرې عبارت دي له:

د لګښتونو د پوښښ لپاره بیه– کله چې رشکتونه خپلې بیې د لګښتونو پر بنسټ ټاکي، هغوی ټول لګښتونه جمع کوي او کمه اندازه ګټه پرې زیاتوي.	 

د بازار پر بنسټ بیه– کله چې رشکتونه د بیو ټاکل بازار ته سپاري دوی ګوري چې کومې بیې په ورته توکو اېښول شوې او خپلې بیې له هغو رسه په 	 

همغږۍ ټاکي.

د معاملې د پیل په موخه بیه ټاکل- کله چې رشکتونه بیې په داسې یوه کچه ټاکي چې پېرودونکی د هغې پېر ته چمتو يش.	 

په دغه طریقه کې د بیې ټاکلو ټول واک پېرودونکي ته سپارل کېږی:

په بازار کې د ونډې تر السه کولو په موخه بیه– کله چې رشکتونه غواړي د پلور د کچې د زیاتوايل په موخه بیې کمې وټاکي، د دغه تخنیک موخه دا 	 

ده چې د کمې بیې په ټاکلو رسه پېرودونکي را جلب او د پلور کچه زیاته کړي، آن تر دې چې له هر خرڅالو څخه کمه ګټه الس ته راوړي.

د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکل– کله چې رشکتونه بیې پېرودونکو ته د توکو او خدمتونو د ارزښت پر بنسټ ټاکي، نو ډېری رشکتونه د ارزښت پر بنسټ 	 

بیه ټاکل غوره ګڼي.

له پورته پنځو سرتاتېژیو څخه هره یوه یې د بیو ټاکلو په برخه کې معقوله الره ده. ډیری رشکتونه له پنځو واړو سرتاتېژیو څخه پر یوه وخت کار اخيل، مګر هر یو 

له دې تخنیکونو څخه کېدای يش منفي اغېزې هم ولري، له همدې کبله د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکل له ټولو غوره کړنالر بلل کېږي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

لومړی ټاکنه: د لګښتونو د پوښښ په موخه بیه 

دا د بیې ټاکلو له ټولو ډېر د استفادې وړ بهیر دی، ځکه دا د بیې ټاکلو  تر ټولو ساده ډول دی. په دې سرتاتېژۍ کې تاسې د توکو یا خدماتو بیې داسې ټاکی 

چې لومړی ټول لګښتونه سنجوی، وروسته بیا نا خالصه بیه پر هغې ور اضافه کوی، تر څو یوه اندازه ګټه الس ته راوړی. دا الره د سوداګرۍ لپاره کېدای شی ګټه 

راوړونکې وي، مګر ستونزه دا ده چې پېرودونکي ستاسې لګښتونه په پام کې نه نیيس. هغوی یوازې په داسې بیه توکي پېري چې د خپلې خوښې وړ یې وي.

پر دې رسبېره، دا کړنالره ستاسې د سوداګرۍ پر نه اغېزمنتیا هم پرده غوړي. داسې وانګېرئ چې د خپلې سوداګرۍ بیې د ټولو لګښتونو په نظر کې نیولو رسه 

ټاکی. تاسې د خپل دفرت لپاره لوړه میاشتنۍ کرایه ورکوی، دا کرایه باید د مشرتیانو له لوري پرې يش؟ هغوی د دې لپاره چې تاسې قیمتي دفرت لری، ارزښت 

درکوي؟ ځواب نه دی. د بېلګې په توګه، د دفرت لوړه کرایه د سمې بیې ایښودلو او په بازار کې ستاسې د رقابت مانع ګرځي. د  ځینو څېړنو پر بنسټ، چې د 

بیې ټاکلو په برخه کې تر رسه شوې، ډېری د راکړې ورکړې اوسني فعال رشکتونه  د لګښت د پوښښ په موخه د بیو ټاکلو له عملکرد څخه استفاده کوي. ځکه 

دا تر ټولو آسانه او د پيل کېدو وړ ټاکنه ده، که څه هم ممکن دا خورا اغېزناک انتخاب نه وي.

دویمه ټاکنه : د بازار پر بنسټ بیه 

په دې کړنالر کې، رشکتونه بازار ته د بیې اېښودلو اجازه ورکوي. هغوی ګوري چې نور څه ډول بیې ټاکي او وروسته دوی خپله ورته بیه ټاکي. په ډېری مواردو 

کې رشکتونه د بیې ټاکلو په طریقه کې کومه معامله له السه نه ورکوي. مګر په دې طریقه کې ستونزې شته. رشکتونه توکي په بازار نه پلوري، بلکه په پېرودونکو 

یې پلوري. کله چې پېرودونکي بېالبیل انتخابونه ولري، نو د هغوی چلند بل شان وي. هغوی کله کله د ارزښتمنو توکو په اخیستو رسه، په داسې حال کې چې 

ارزان بیه توکي هم شته، موږ حیرانوي. د بېلګې په توګه د ایپل ایفون او یا هم چنل د سینګار توکو ته پام وکړئ. ځینې پېرودونکي دې ته حارض دي چې ډېرې 

پیسې، آن د بازار له منځنۍ بیې څخه هم زیاتې، د ټېلېفون یا موټر د پېرودلو لپاره ولګوي. په پای کې د بازار پر بنسټ د بیې ټاکل یوازې د خرڅالو لپاره د 

نرخونو را ټیټول دي او دا د ګټې الس ته راوړلو غوره الر نه ده.

درېیمه ټاکنه : د معاملې د بیا پیل په موخه بیه  

د معامالتو د بیا پیل لپاره د بیې ټاکنه په ښکاره توګه ښه سرتاتېژی ده مګر کېدای يش د ستونزو المل يش. کله چې بیې ته یوازې د پېرودونکي د هڅولو لپاره 

بدلون ورکوی، دا فکر رامنځته کېږي چې د تاسې بیې د تغیر وړ دي او پېرودونکی نور هم هڅول کېږي چې د بیو د راټیټولو لپاره نورې چنې هم ووهي. د وخت 

په تېرېدو رسه، هغوی تل مخکې له اخیستلو څخه د دې طمع لري چې د بیې په رس النجې وکړي.
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د ۹۰ افغانیو خرڅالو ځایونه ډېر ښه مثال دی. ځکه پېرودونکي د دې توقع لري چې ټول محصوالت دې په کمه بیه وي، هر ډول زیاتوالی په بیه کې د پېرودونکو 

د نارضایتۍ سبب کېدای يش. پېرودنکي تل د کمې بیې په کتو رسه هغه ځای ته ورځي. د معاملې د بیا پیل لپاره د بیې ټاکلو په طریقه کې کېدای يش چې 

د پېرودونکي اعتامد نظر بیو ته له منځه یويس او په ډېری مواردو کې کومه ګټه ونه لري.

څلورمه ټاکنه : په بازار کې د ونډې ترالسه کولو په موخه د بیې ټاکل

په دې الرو چارو کې، ټیټه بیه ټاکل کېږي تر څو د رقیب خرڅالو خپل کړي. هغه رشکتونه چې دا سرتاتېژي پر مخ وړي تر ډېره دې ته لېوالتیا لري چې له هر 

خرڅالو څخه لږ ګټه الس ته راوړي، ځکه دوی د دې توقع لري چې د توکو په زیات خرڅالو رسه زیاته ګټه الس ته راوړي. دا طریقه شاید ښه فکر وي، ځکه هر 

څومره چې د بازار ونډه له ځان رسه ولرې په هامغه اندازه به ګټه هم الس ته راوړې. خو کېدای يش ستاسې رقیبان د نرخونو په کمولو رسه عکس العمل وښیي 

چې په پایله کې به د بیو جګړه پیل يش، چې په هغه کې به هر رشکت بیې په تکراري توګه کموي ترڅو د کمرتینې بیې په وړاندیز رسه ځان ته پېرودونکی جلب 

کړي. دا ډول سرتاتېژي کوالی يش چې د ټولو فعالو رشکتونو ګټې را ټیټې کړي. د مثال په توګه، د څښاک د توکو یو لوی رشکت د څښاک یو توکی بازار ته 

وړاندې کوي. دا رشکت د نورو رشکتونو په پرتله دری افغانۍ ارزانه خپل تولیدات بازار ته وړاندې کوي. ډېری د خوراکي توکو پلورنځي د کم بیو څښاک راکړه 

ورکړه پیلوي. له کم وخت وروسته دغه نوی رشکت په بازار کې ځان ته غټه ونډه الس ته راوړي، په دغه کار کې ډېر رشکتونه تاوان کوي، په داسې حال کې چې 

ځینې رشکتونه چې په مايل توګه بډایه دي هم خپل نرخونه را ټیټوي او د خپل بازار ونډه بېرته په خپله اندازه سايت. دا مثال ښیي چې د بیو پر رس په جګړه 

کې ګټه د ټولو رشکتونو له السه وځي.

پنځمه ټاکنه : د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکل 

د پورتنیو څلورو انتخابونو له مرور څخه وروسته، ډېری رشکتونه دې پایلې ته رسېديل چې غوره الر د بیې په ټاکلو کې« د ارزښت پر بنسټ بیه اېښودنه« ده. په 

ارزښت محوره بیه اېښونه کې، رشکت د پېرودونکي د پېژندګلوۍ پر بنسټ خپل کار پیلوي او هڅه کوي هغه توکي پیدا کړي چې د پېرودونکي ټولې غوښتنې 

پوره کوي. کله چې دوی داسې برخه پیدا کړه چې د پېرودونکو ډېره لېوالتیا  وررسه وي، نو پر همدې برخې پانګونه کوي. او په پای کې، پېرودونکو ته د توکو د 

ارزښت په پام کې نیولو رسه بیې ټاکي. د ټکيس چلولو یوه سیمه ییز رشکت ښار او کارځای ته د ښځو د تګ راتګ رضورتونه په پام کې ونیول. نوموړي رشکت 

له هغو ښځو رسه چې دندې یې درلودې د مرکو له الرې ابتدایي رسوې وکړه او ویې پتېیله چې په کابل کې خوندي او د اعتبار وړ ټکيس ته اړتیا ده. رشکت 

دا وموندله چې ښځې دې ته چمتو دي چې د تګ را تګ لپاره په خوندي ټکيس ګانو کې د دوو متځایونو ترمنځ واټن کې ۳۰ افغانۍ ورکړي. نو رشکت د زیاتو 

ارزښتونو په بدل کې چې ) خوندیتوب، باور، او اطمینان( وو ډېره کرایه وضع کړه.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د بازار ونډه– هغه فیصدي چې ستاسو رشکت یې له ټول بازار څخه په واک کې لري.

د بیې جګړه یا چنه وهل-  هغه حالت چې په کې ټول رشکتونه یوازې د بیو لپاره رقابت کوي.

د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکل- د هغه ارزښت پر بنسټ د بیې ټاکل چې مته کېږي پېرودونکي ته برابر يش.

ورکړې ته لېوالتیا– د پیسو اکرثحد چې یو کس چمتو دی د یوه توکي د پېرلو لپاره یې پرې کړي. 

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه الندې مطالبو ته ورشئ

د بیو ټاکلو په برخه کې کومه داسې ځانګړې الر شته چې زما له کاروبار رسه مناسبه وي؟ 9. قیمت اېښودل  •

•  داسې اډانه شته چې له مارسه د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو د درک په برخه کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل

څه ډول په خپل توکي/خدمت کې ارزښت رامنځته کړم څو بیې د توجیه وړ وګرځي؟ 9. قیمت اېښودل  •

A شته اضايف وسایل

د توکي د لګښت بېلګه

د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو کارپاڼه
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.8
زما په کاروبار کې د قیمتونو 

د ټاکنې تر ټولو غوره 
الرې چارې کومې دي؟
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L اساسات

د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکل د بیو لپاره ایډیال الر ده، خو د استفادې پر الرو چارو پوهېدل وخت ته اړتیا لري او په کار ده چې د بیو ټاکلو اړوند ستاسو مهارتونه 

د کار پر مهال په تدریج زیات يش. د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکل اېجابوي چې توکي د ارزښت له مخې د خپلو پېرودونکو لپاره وارزوئ. تاسو د ګڼو پوښتنو د 

پوښتلو له الرې کوالی شئ توکي پېرودونکو ته د هغوی د ارزښت له مخې معريف کړئ. د بېلګې په توګه، وپوښتئ چې» کومه ټاکنه زما په توکي یا خدمت کې 

شته چې نوي پېرودونکي جلبولی يش؟« یا »کوم ځانګړی خاصیت کوالی شم وړاندې کړم څو د توکو بیه مې په هغه کچه وي چې پېرودونکي ته غوره ارزښت 

برابر کړي او زه هم معقوله ګټه ترالسه کړم؟«. په ارزښت محوره بیه ټاکلو کې اصيل ټکی دا دی چې وګړي چمتو دي په هغو توکو پیسې ورکړي چې ورته ارزښت 

قایلېږي؛ خو پر هغو توکو د پیسو ورکړې ته نه دي چمتو چې لږ ارزښت ورته لري.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

ددې لپاره چې ارزښت محوره بیه ټاکل وکاروئ، لومړی هغه پوښتنې وکړئ چې د خوښې وړ پېرودونکو او د هغوی پر اړتیاوو متمرکزې دي او بیا د 

لګښتونو پرټاکلو غور وکړئ. پوښتنې په الندې ترتیب پوښتل کېږي:

زما مطلوب پېرودونکي څوک دي؟	 

کوم ارزښت دوی ته برابرولی شم، څو ما له خپلو رقیبانو څخه بېل کړي؟	 

زما پام وړ پېرودونکي کومه بیه ورکوالی يش؟	 

دا توکی په کوم لګښت کوالی شم تولید کړم؟	 

دغه الر د لګښت پر بنسټ د بیو ټاکلو له موډل څخه ډېر توپیر لري. د لګښت پر بنسټ موډل کې تاسو کار د توکي له پېژندو او د هغه له لګښتونو 

پیلوئ او په پای کې هڅه کوئ خپل پېرودونکی وپېژنئ چې ستاسو له خوا تولید شوی توکی وپېري. دغه بهیر پدې ډول دی:

زما توکی)محصول( څه دی؟	 

څومره لګښت پرې راځي؟	 

په کومه بیه یې باید وپلورم؟	 

کوم ارزښت به برابر کړي؟	 

څنګه کوالی شم ددغه محصول لپاره پېرودونکی ومومم؟	 

دغه دوه الرې په بشپړ ډول د یوه توکي د بیو ټاکلو په برخه کې د یو بل خالف دي. د لګښت پر بنسټ والړه بیه ټاکنه له توکي پیلېږي او د پېرودونکي په لټه 

پای ته رسيږي، خو د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکنه تاسو د پېرودونکي په پېژندلو پیلوئ او بیا د داسې یوه توکي د موندلو په لټه کې کېږئ چې د پېرودونکي اړتیا 

پوره کړي. دواړه بهیرونه په اوسنیو حاالتو کې کارېږي، مګر ارزښت بنسټه الرې ته ډېر لومړیتوب ورکول کېږي، خو ستونزه دا ده چې د دې الرې عميل کول 

ستونزمن دي. 

د ارزښت پر بنسټ د بیې ټاکلو د مهارتونو ترالسه کول وخت نیيس. ډېری رشکتونه لومړی د لګښت پر بنسټ له بیو ټاکلو پیل کوي او بیا د وخت په 

تېرېدو د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکلو ته مخه کوي. یو المل دا دی چې رشکت باید د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکلو په موخه څېړنه وکړي. تاسو باید پوه 

شئ چې ګڼ عوامل له ارزښت څخه د یوه کس پر درک اغېزه لري. په حقیقت کې زموږ هر یو د یوه توکي یا خدمت ارزښت ټاکلو په موخه بېالبېل 

معیارونه لرو. الندې شیان پر ارزښت اغېز لري:

ستاسو د رقیب بیه، په هغه ارزښت کې چې پېرودونکي یې له مخې ستاسو توکو ته قایل دي، ونډه لري. کېدای يش یو وخت د هوايي چلند د یو رشکت 	 

د ټکټونو د بیې د بدلون په اړه ولولئ او ژر مو پام يش چې یوه بل هوايي رشکت هم هامغه بیې اعالن کړې دي.

د رقیب په پرتله ستاسې د تولید ځانګړنې ارزښت اغېزمنوي. یعنې تاسې باید وپوهېږئ چې ستاسو توکي د رقابت په ډګر کې په کوم ځای کې قرار لري 	 

او ستاسو پام وړ پېرودونکي توپیرونه څه ډول ارزوي چې هغوی ته په پام بیې وټاکی. د بېلګې په توګه که تاسو کوچنی مېلمستون لرئ او ستاسو رقیب 

مېلمستون د سهار چای په وړیا توګه وړاندې کوي، پداسې حال کې چې تاسو دغه امتیاز خپلو پېرودونکو ته نه وړاندې کوئ، په دې صورت کې شاید 

پوه شی چې ستاسو پېرودونکي هغه سهارين چای ته ډېر ارزښت ورکوي او تر څو چې تاسو یا بیې راټیټې نه کړئ او یا هم وړیا سهارنۍ وړاندیز نه کړئ 

ستاسو مېلمستون ته به رانيش.
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یا 	  برنډ جوړونه ستاسو د توکو په متفاوت وايل او د ارزښت په جوړولو کې مرسته کوي. د برنډ جوړونې په برخه کې پانګونه کېدای يش ستاسو پر توکو 

خدماتو د وګړو د باور او د هغوی په بدل کې د زیاتو پیسو د ورکړې په مفهوم وي. برګ کانټېنټال په سلګونو زره افغانۍ د دې پیغام په رسولو لګولې چې 

کورين خوراکي توکي په غوره بیو وړاندې کوي.

اسانتیا برابرول کېدای يش ستاسو پر ارزښت اغېز ولري. د فاینست پلورنځي خپل توکي په لوړه بیه پلوري، ځکه هغوی توکو ته په امن او اسانه چاپېریال 	 

کې الرسسی برابروي.

له کیفیت څخه اخیستنه د ارزښت المل کېدای يش. د بېلګې په توګه یو شمېر کسان کېدای يش په کور کې املاين تولیداتو ته ترجیح ورکړي او کېدای 	 

يش املاين وسایلو ته له ترکي هغو ډېر ارزښت قایل يش.

او 	  د یوه توکي معینه ځانګړنه کېدای يش ارزښت جوړ کړي. هغه موبایل تېلېفون چې د کمرې او وېډیو چټ اسانتیاوې لري د ټېلېفون ارزښت زیاتوي 

تولید کوونکي ته ددې اجازه ورکوي چې ددغه ډول موبایل بیه لوړه کړي.

د غوره خدمتونو برابرول د ارزښت المل کېږي. د رسینا هوټل د غوره خدمتونو او کلکو امنیتي تدابیرو په لرلو ډېرې پیسې اخيل.	 

د پېرودونکو د عاید کچه پر دې اغېز لري چې هغوی کوم توکي ته ارزښت ورکړي. د پېرودونکو د عوایدو له زیاتوايل رسه زیاتې ورکړې ته د هغوی لېوالتیا 	 

هم زیاتېږي او یا هم د دوی د عوایدو په کموايل د پیسو ورکړې ته د دوی لېوالتیا هم کمېږي.

 

ارزښت څنګه تعریف او یا جوړوئ؟ د دغه کار لپاره ګڼې الرې شته: 

پرمختليل خدمات وړاندې کړئ– کوالی شئ د خپلو رقیبانو په پرتله غوره خدمتونه وړاندې کړی. د بېلګې په توګه ۷۸۶ درملتونونه د  هر ډول درملو د 	 

۲۴ ساعته لېږد وړاندیز لري. یا که تاسو د یوې سینګارخونې مالک یاست د ناوې د سینګار په موخه د ویښتانو یو ځيل اصالح وړیا وړاندې کړی. پېرودونکو 

ته د غوره خدمتونو په وړاندې کولو رسه به هغوی ستاسو توکو او خدمتونو ته ډېر ارزښت قایل يش.

افغانستان کې پلوری، کوالی شی د ورېښمني کالیو د 	  د پېرودونکو نه خوښېږي چې ګواښ پر غاړه واخيل. که تاسو ورېښمني توکي په  بیمه ورکړئ– 

برابرولو د بهیر انځورونه خپل پېرودونکي ته وښایاست. له دې الرې وګړي ډاډمنېږي چې یو رېښتونی توکی یې پېرلی. دغه چاره د پېر د ګواښونو اغېز 

راکموي په ځانګړي ډول په لویو پېرونو لکه د موټر او یخچال د پېرودو په برخه کې. خالد ملر رشکت په خپلو موبایلونو کې له ۶ میاشتو څخه تر یو کال 

پورې د تضمین په ورکړې د کابل په بازارونو کې خپله ونډه زیاته کړې ده.

پرېږدئ وګړي په پور توکي وپېري– یو شمېر پېرودونکي دې آسانتیا ته چې نن یې واخيل او بیا وروسته یې بیه پرې کړي ارزښت قایلېږي. د بېلګې په 	 

توګه تاسو کوالی شی خپلو غوره پېرودونکو ته ۳۰ ورځې مهلت ورکړی یا هم که تاسو د خوارکي توکو پلورنځی لری خپلو غوره پېرودونکو ته چانس ورکړئ 

چې هره ورځ توکي وپېري خپل اسناد السلیک کړي او بیا د میاشتې په پای کې پیسې درکړي.

پر دغه واقعیت پوهېدل چې هره ډله پېرودونکي توکو یا خدمتونو ته بېالبېل ارزښتونه قایلېږي، د ارزښت پر بنسټ د بیې ټاکلو په برخه کې یو مهم اصل دی. 

کله مو چې دغه مفکوره ومنله هغه مهال به تاسو د بیو ټاکلو په برخه کې د ارزښت څخه د استفادې پروسه کشف کړئ. موخه د بشپړې او له نواقصو پرته بیې 

موندل نه دي، بلکه خربه د ارزښت د درک په موخه د هغو سرتاتېژیو د جوړولو ده چې هر پېرودونکی ستاسو په توکو یا خدمتونو کې هغې ته قایلېږي.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د لګښت پر بنسټ بیه ټاکل: پر توکي)محصول(/خدمت باندې د شوي لګښت له مخې د بیې ټاکل

د ارزښت پر بنسټ بیه ټاکل: د هغه ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکل چې پېرودونکی یوه توکي ته قایل دی.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه الندې مطالبو ته ورشئ

د بازار څېړنه څه شی دی او څنګه یې تررسه کولی شم؟ 6.بازار موندنه	 

ایا داسې څه شته چې له مارسه د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو د درک په برخه کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه پوه شم چې پېرودونکي مې د ټاکل شوې بیې له ورکړې رسه لېوالتیا لري؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه په خپل توکي/خدمت  کې ارزښت جوړ کړم څو بیې د توجیه وړ وګرځي؟ 9. قیمت اېښودل	 
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A  شته اضايف وسایل

د توکي)محصول( د لګښت بېلګه

د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو کارپاڼه 
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.9
څنګه د ارزښت له مخې 

قیمت اېښودلی شم؟
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L اساسات

د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو په برخه کې د مرستې اډانه)Framwork( شتون لري. د دې اډانې لیکوال )ټام نګل( دی. هغه باور لري چې د سمو 

بیو ټاکلو په موخه پنځو ګامونو ته اړتیا ده:

پر هغه څه ځان پوه کړئ چې ستاسو پېرودونکو ته د تل پايت ارزښت سبب کېږي.	 

خپلو پېرودونکو ته ارزښت برابر کړئ.	 

د هغه ارزښت په اړه مو چې جوړ کړی د معلومو او غیر معلومو ګټو په اړه اطالع رسونه وکړئ.	 

د بیو د ارزښت په موخه مناسبې بیې وټاکئ. 	 

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

ځینې پانګوال او د رشکتونو خاوندان خپلو توکو او خدمتونو ته د بیو ټاکلو په موخه د ساده الرو په لټه کې دي. دوی کېدای يش یوازې خپل لګښتونه محاسبه 

کړي او بیا د خپلو لګښتونو د پوره کولو او ګټې ترالسه کولو په موخه ورباندې یو څه فیصدي زیاته کړي. یانې ووايي چې ددغه توکي بیه د لګښتونو رسبېره له 

۲۵ سلنه ګټې رسه ټاکم.

دغه ساده الر په ندرت رسه د خپلو توکو د پېر او ګټې ترالسه کولو په موخه ده. کله هم دغه الرې د داسې یوې بیې المل کېږي چې پېرودونکي ته د هغه له 

هوکړې ډېره لوړه بیه وړاندې کوي. کله هم کېدای يش د هغې بیې څخه ډېره ټیټه بیه ورکړي کوم چې پېرودونکي یې ورکړې ته چمتو دي، نو په دغه حالت 

کې په اصل کې تاسو پیسې له السه ورکوئ. ددې ستونزې مدیریت الندې پنځو ګامونو ته اړتیا لري:

لومړی ګام: خپلو پېرودونکو ته ارزښت ټاکونکي عوامل وپېژنئ: د ارزښت ټاکنې اصيل عوامل هغه فکټورونه دي چې د پېر په موخه د پېرودونکي د پرېکړې 

المل کېږي. باید وپوهېږئ چې پېرودونکي مو کومو ځانګړنو ته ډېر ارزښت ورکوي. د بېلګې په توګه که تاسو پوهېږئ چې پېرودونکي مو پر وخت لېږد ته ارزښت 

ورکوي، باید داسې پروګرام جوړ کړئ چې مرسته دررسه کوي، توکي پر خپل وخت تر هغوی ورسوئ او په مقابل کې یې ددغه ارزښت رسه په همغږۍ بیه وټاکئ.

او  توکي  وړ  اړتیا  د  ارزښت ورکوي هڅه وکړئ چې د هغوی  ته  پېرودونکي مو کومو شیانو  پوه شوئ،  ارزښت جوړ کړئ: کله چې  مو  ته  پېرودونکو  دویم ګام: 

خدمتونه ورته وړاندې کړئ. د پېرودونکو د اړتیا وړ ارزښتونو د برابرولو په موخه ګڼې الرې شته؛ د بېلګې په توګه د خپلو توکو یا محصوالتو د پېر او پلور په برخه 

کې ګواښونه راکم او ګټې یې زیاتې کړئ. له خپلو پېرودونکو څخه په دوامداره بڼه معلومات ترالسه کړئ، څو د هغوی رسه پټ او ناویيل مسایل تاسو ته روښانه 

يش. لنډو الرو ته له مخې کولو څخه ډډه وکړئ. ټول هغه اقدامات وکړئ چې ستاسې د پېرودونکي د خوښۍ تضمین کوي. 

درېیم ګام: د جوړ کړای شوي ارزښت په اړه اطالع رسونه تررسه کړئ: له خپلو پېرودونکو رسه په منظمه بڼه خربې وکړئ او هغوی ته له تاسو څخه د پېر پټې 

او مالومې ګټې ترشیح کړئ. مالومې ګټې او ځانګړنې په اسانۍ رس د درک او پوهې وړ دي. د بېلګې په توګه تاسو کوالی شئ ووایئ چې هغه خوراکي توکي 

چې تاسو یې په خپل هوټل کې وړاندې کوئ ستاسو په خپله سیمه کې برابر شوي او صحي دي. خو ځینې ګټې بیا په اسانۍ رسه نيش مالومېدلی لکه د یوه 

ډیزایرن د یوه مخکښ برڼد د اغوستلو ګټې. تاسو باید پتې ګټې هم خپلو پېرودونکو ته ترشیح کړئ.

څلورم ګام: پېرودونکي اړ کړئ چې د ترالسه کړي ارزښت په بدل کې پیسې ورکړي: که ستاسو رشکت ارزښت برابروي او ستاسو پېرودونکو ته د هغوی د ارزښت 

تشخیص برابرېږي، نو په بشپړ باور هغه بیه چې ستاسو د ارزښت څرګندويي کوي ترې وغواړئ.

پنځم ګام: په اغېزناکو تخنیکونو ارزښت رامنځته کړئ: دغه ارزښتناک تخنیکونه عبارت دي له؛ د دې تشخیص چې کله امتیاز لرئ، د رقیب پر نرخونو پوهېدل، 

پر دې پوهېدل چې څه شی د پېردونکي د پرېکړې المل کېږي، کوم توکي مو یوازې په پلورنځي کې د ځای ډکولو په موخه دي او همدارنګه د بیې د راټیټولو 

په بدل کې د یو څه ترالسه کول.
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C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

پټې)نه لیدل کېدونکې( ګټې– هغه ګټه چې ستاسو توکی)محصول( یا خدمت یې لري، خو په ښکاره نشئ کوالی هغه ووینئ لکه هغه ټولنیز اعتبار او امتیاز 

چې د یوه مشهور ډیزایرن د مارک یا برنډ د جامو له اغوستلو چې حاصلېږي.

د ارزښت اصيل ټاکونکی عامل– هغه ارزښت چې له هر پېرودونکي رسه شته او د هغوی د پېر پرېکړو اغېز کوي.

ښکاره ځانګړنې- هغه ځانګړنې چې ستاسو توکی یا خدمت یې لري او په اسانی رسه د لیدو او اندازه کولو وړ وي. د بېلګې په توګه هغه اليس بکس)دستکول( 

چې له ۱۰۰ سلنه خالص چرم څخه جوړ شوی. دلته له ځانګړنې موخه د محصول یا خدمت ماهیت دی.

ښکاره ګټې– هغه ګټه چې ستاسو توکی یا خدمت یې لري او په اسانۍ رسه د پېژندلو او اندازه کولو وړ وي. لکه هغه کمپله چې تاسو ګرم سايت. له ګټې موخه 

د یوه توکي یا خدمت کار ورکول دي.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه الندې مطالبو ته ورشئ

د بازار څېړنه څه ده او څنګه یې تررسه کولی شم؟ 6.بازار موندنه	 

ایا د بیو ټاکلو په برخه کې کومه ځانګړې الر شته چې زما له کاروبار رسه بشپړه مناسبه وي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ایا کوم داسې توکي شته چې له ما رسه د ګټورو بیو د ټاکلو په برخه کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 

A شته اضايف وسایل

د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو کارپاڼه 
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.10
څنګه په خپل محصول یا خدمت 

کې ارزښت رامنځته کولی شم ترڅو 
قیمتونه یې د توجیه وړ يش؟
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L اساسات

او له خپلو  او غوښتنو په اړه څېړنه وکړئ  اړتیاوو  باید ددغه کار د تررسه کولو په موخه د خپلو پېرودونکو د  اړتیا لري، ځکه  د ارزښت برابرول وخت او هڅو ته 

وړتیاوو څخه هم عمیق درک ولرئ. ارزښت د دغو معلوماتو له زده کړې او له هغوی څخه د داسې نرخ په ټاکلو کې له ګټې اخیستې راځي چې دغه اړتیاوې 

پوره کړي او دایمي وي. 

د بېلګې په توګه که تاسو د یوه خصويص ښوونځي خاوند یاست؛ د دې په اړه پوهېدل چې د زده کوونکو والدین کوم څه د زده کړو مهم المل بويل ډېر اړین دي. 

ایا دغه عامل ستاسو د روزنیز نصاب محتوا برابروي. یا د ښوونکو تجربه، د دريس ساعتونو شمېر، یا په ورځ کې د تدریس مهال او یا هم نور. کله چې مو ولیدل 

چې کوم توکي ستاسو پېرودونکي ته ارزښتمن دي هغه وخت کوالی شئ خپل خدمات ښه کړئ او د هغوی د بیو ټاکلو په اړه فکر وکړئ.

فرض کړئ ستاسو پام کېږي چې د زده کوونکو والدینو ته د ښوونکو تجربه د خپلو ماشومانو په روزنه کې مهم عامل دی، په دغه حالت کې هڅه وکړئ چې با 

تجربه ښوونکي وګامرئ. په دې صورت کې اړتیا ده چې تاسو د خپلو تکړه ښوونکو د ساتلو په موخه د عادي ښوونکو په پرتله هغوی ته زیات معاش ورکړئ. ددغه 

کار لپاره کېدای يش اړتیا يش چې له خپلو پېرودونکو څخه له معمول زیات فیس واخلی. دا په بیه ټاکلو کې د ارزښت برابرولو د بهیر د اغېزې یوه بېلګه ده.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

دلته هغه پنځه ګامونه چې د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو څخه د غوره درک په موخه یې اخیستلی شو تاسو ته درپېژنو:

لومړی ګام: ځان پوه کړئ چې څه شی ستاسو پېرودونکو ته د ارزښت عامل دی: له هغوی رسه خربې وکړئ، هغوی رسوې او مطالعه کړئ، د هغوی عکس 

العمل او چارې وڅارئ. وګورئ چې ستاسو پېرودونکو ته څه ارزښتمن دي او له هغوی رسه د مرستې په برخه کې کوم فرصتونه په واک کې لری.

دویم ګام: د ارزښت راښکونکي عوامل وپېژنئ : د پېرودونکي له لوري ترالسه کېدونکی ارزښت، له لګښتونو څخه له منفي شوې ګټو څخه عبارت دی. یعنې 

باید وپوهېږئ چې ستاسو توکي ستاسو پېرودونکو ته کوم ارزښتونه برابروي. د بېلګې په توګه که تاسو د کالیو او زنانه بوټانو د انالین پلور خدمت وړاندې کوی، 

ستاسو پېرودونکي د پېر پر مهال د وخت سپام کوي.

درېیم ګام: هغه ډله پېرودونکي مو وپېژنئ چې تر رقیبانو مو ډېر ارزښت ورته برابرولی شی: بېالبېل پېرودونکي ستاسو د توکو د ارزښت په اړه ستاسو د رقیبانو په 

پرتله بېل اندونه لري. د بېلګې په توګه، که چېرې تاسو وړکتون لرئ، نو کېدای يش د ترانسپورت لرلو په صورت کې ستاسو پېرودونکي تاسو ته زیاتې پیسې درکړي.

څلورم ګام: د بریا- بریا بیه وټاکئ: د بریا – بریا بیې مانا دا ده چې تاسو او ستاسو پېرودونکی دواړه ګټه کوي. پېرودونکی مو احساسوي چې ارزښت یې ترالسه 

کړی او تاسو هم خپله ګټه زیاتوئ. ستاسو خوښ پېرودونکي چې ستاسو په وړاندیزونو کې لوړ ارزښت ویني معموال لیوالتیا لري چې ډېرې پیسې ورکړي، خو 

ناخوښه پېرودونکي به مو آن په ټیټه بیه کې هم تاسو پرېږدي.

بڼه  غوره  په  ولګوئ چې  پېرودونکو  هغو  په  مو  موندنې هڅې  بازار  د  او  ته ځانګړي کړئ: خپل وخت  پېرودونکو  باارزښته  مو خپلو  پیسې  او  ګام: وخت  پنځم 

خدمتونه ورته وړاندې کوالی شئ او هغوی هم په بدل کې ستاسو محصوالتو او خدمتونو ته زیات ارزښت قایل دي. وخت مو د هغو بنډلونو په برابرولو او حل 

الرو ولګوئ چې ستاسو غوره پېرودونکو ته ډېر ګټه ولري او هغوی ته ورته د ال ریاتو پېرودونکو د راښکون) جلب( المل کېږي.

 

د  رسه  تاسو  له  به  ګامونه  پنځه  دغه  دي.  بنسټ  کاروبار  راتلونکي  د  ستاسو  او  رسچینه  عوایدو  فعيل  د  ستاسو  هغوی  دي.  ژوند  کاروبار  د  ستاسې  مشرتیان 

سوداګرۍ د ودې او غوره خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې مرسته وکړي.

دلته څو پوښتنې وړاندې کېږي چې له تاسو رسه به په ټول دغه بهیر کې مرسته وکړي:

کومه بیه زما د توکو لپاره تردې بریده ده چې ښایي هېڅ عاید به راته پاتې نيش؟	 

کومه بیه به زما توکي دومره ارزانه وښيي چې کېدای يش پېرودونکي یې د کیفیت او ارزښت په اړه شک وکړي؟	 

کومه بیه به پېرودونکی زما د تولید له اخیستلو الس پر رس کړي؟	 
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په کومه بیه به زما توکي یا خدمات قیمته وي، خو بیا به هم پېرودونکي د هغو له پېر رسه لېوالتیا ولري؟	 

ایا په نوي ټاکونکې بیه کې چې هوډ یې لرم ګټه به وکړم؟	 

په یوه ټاکلې کچه د خپلو بیو په لوړولو رسه به څومره پلور له السه ورکړم او ایا په دې صورت کې به کايف ګټه وکړم؟	 

څنګه کوالی شم بازار په بېالبېلو برخو ووېشم او خپلو پېرودونکو ته بېالبېلې بیې وړاندې کړم؟	 

که چېرې نور تشبثات یا پانګونې ستاسو پېرودونکي وي دغه پوښتنې له ځانه وپوښتی:

څنګه کوالی شئ له خپلو پېرودونکو رسه د هغوی د کار د ودې او زیاتې ګټې ترالسه کولو په برخه کې مرسته وکړی؟	 

څنګه کولی شئ خپل پیرودونکي له غافلګیر کوونکو حاالتو څخه وژغورئ؟	 

پلور او ګټې ته د الرسيس په موخه له خپلو پېرودونکو رسه څه ډول مرسته کوالی شی؟	 

په کومه بیه ستاسو توکي دومره ارزانه ښودل کېږي چې کېدای يش پېرودونکي یې د کیفیت او ارزښت په اړه شک وکړي؟	 

په کومه بیه به ستاسو پېرودونکي له پېر الس پر رس يش؟	 

څه ډول کوالی شئ له خپلو پېرودونکو رسه د ګواښونو را کمولو په موخه مرسته وکړئ؟	 

په کومه بیه به ستاسو توکي یا خدمتونه قیمته وي، خو ال به هم پېرودونکی د هغوی پېر ته دوام ورکړي؟	 

ایا په نوي بیه کې به بیا هم ګټه وکړئ؟	 

له پورته پوښتنو څخه هر یوه د معلوماتو راغونډولو په موخه طرح کېږي څو له تاسو رسه د ارزښت برابرولو د غوره الرې په موندلو کې مرسته وکړي او وکوالی شئ 

له دې الرې د ارزښت پر بنسټ په بیه ټاکلو کې د خپلې سوداګرۍ د ودې په موخه استفاده وکړئ.

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

رسوې- د غوره پرېکړو لپاره له پیرودونکو څخه د معلوماتو او افکارو راټولول رسمي څېړنه. 

د ارزښت وړاندیز )VaLue ProPosition( – دا هغه ارزښت دی چې پېرودونکی یې ستاسې د محصول یا خدماتو له پېرودنې د یوې ټاکلې بیې په بدل کې 

ترالسه کوي. دا له ګټو څخه د لګښتونو له منفي شوې برخې رسه مساوي دی. 

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته ورشئ

د بازار څېړنه څه ده او څنګه یې تررسه کولی شو؟ 6.بازار موندنه	 

ایا د بیو ټاکلو په برخه کې کومه داسې ځانګړې الر شته چې زما له کاروبار رسه بشپړه مناسبه وي؟ 9. قیمت اېښودل	 

A شته اضايف وسایل

کاروبار ته مو پراختیا ورکړئ او د غوره پېرودونکو نوملړ ته مو رسېدګي وکړئ

د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو کارپاڼه 
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.11
د پلور سرتاتیژي څنګه زما د قیمت 

اېښوودنې تګالره اغېزمنوي؟
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L اساسات

د پلور اړوند دوه سرتاتېژۍ شتون لري: مستقیم پلور او غیر مستقیم پلور. په مستقم پلور کې تاسې نېغ خپل مشرتي ته ورځئ او پر هغه توکي پلورئ. کوالی 

شئ پېرودونکي ته زنګ ووهئ، مخامخ وررسه وګورئ او یا هم برېښنالیک ورته واستوئ. د کاروبار او د احتاميل مشرتي ترمنځ د اړیکو بڼه مستقیمه ده. 

په غیر مستقیم پلور کې رشکت له پېرودونکي رسه مستقیمه اړیکه نه لري، خو د منځګړو له الري رسه په اړیکه کې وي. دا منځګړی ښايي پرچون پلورنکی، د 

خپلواک پلور رشکت یا هم د کمېشن په بدل کې کار کوي یا کېدای يش وېشونکی وي.

د مستقیم پلور بڼه ښايي وخت نیونکې، په لوړه بیه او ځینو ته ښايي ځورونکې هم وي. د مستقیم پلور ګټه دا ده چې تاسو د پلور پر څرنګوايل او د محصول د بیې پر 

ټاکلو کنټرول لرئ. پر پېرودونکي مو نفوذ ډېر دی او د مستقیمې اړیکې له امله په کره ډول پوهېږئ چې پېرودونکی ستاسو د خدمتونو او توکو په اړه څه فکر کوي، 

له همدې کبله کولی شئ په ډاډه زړه بیه وټاکئ. ستاسو او پېرودونکو ترمنځ مو منځګړي نه شته، ځکه هغوی کېدای يش د محصول لګښتونه لوړ کړي. 

د غیر مستقیم پلور یوه ګټه دا ده چې رشکت کوالی يش د ډېرو کسانو له ګامرلو پرته د خپلو فعالیتونو جغرافیایي حوزه پراخه کړي. بله ګټه یې دا ده چې 

منځګړی کس یا بنسټ ښايي پېرودونکو ته د توکو د رسېدو لپاره ښايي تیار ګدامونه، د لوژستیکي زېرمتونونو سیستم، د لېږد وسایط او نورو وسایلو ولري. د پلور 

د دې بڼې تر ټولو ستونزمنه برخه دا ده چې تاسې اړ یئ د خپلو تولیداتو او له پېرودونکو رسه د اړیکو لپاره پر یوه بل کس یا بنسټ باور وکړئ. ان پېرودونکو ته 

د الرسيس وروستۍ بیه د منځنګړو په واک کې ده.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

مستقیم پلور پلورونکي ته اجازه ورکوي چې له پېرودونکي رسه زیات تعامل ولري، خو د وخت او پیسو له پلوه ګران پرېوځي. د پلور له کانالونو د ګټې اخیستو 

الره چې د غیر مستقیم پلور کانالونه هم بلل کېږي او تاسو له نورو څخه پېرودونکو ته د رسېدو په موخه استفاده کوئ، اجازه درکوي د هغوی اړیکې د ځان په 

ګټه وکاروئ، خو ستونزه دا ده چې پېرودونکي ته پر ټاکل کېدونکو وروستۍ بیه به ډېر کنټرول و نه لرئ. 

له دې الرو یوه یې هم بشپړه نه ده او په دې تړاو پرېکړه مهمه ده، ځکه د قیمت اېښوودنې په برخه کې ستاسې پر پرېکړو اغېز لري. 

ډیری پانګه وال د خپلو توکو لپاره په بیه ټاکلو او بازار موندنې زیات واک خوښوي له همدې امله توکي په مستقیمه بڼه پلوري، څو ډاډمن يش د خپلو پېرودونکو 

اړتیا او غوښتنې یې درک کړې دي. د بېلګې په توګه که تاسو د ښځنیه کالیو ګنډونکي یاست او غواړئ هټۍ پرانیزئ او هلته وګړي مراجعه وکړي څو د خپلې 

خوښې وړ کايل واخيل، نو په دغه حالت کې تاسو خپلو پېرودونکو ته بیه ټاکئ.

په ځینو مواردو کې، په ځانګړي ډول د کوچنیو رشکتونو لپاره چې د مايل مالتړ محدود منابع لري، د پلور غیر مستقیمه بڼه غوره ده. ولې؟ ځکه د دې پر ځای 

چې د هټۍ له مدیریت رسه چې  لوړ لګښتونه )لکه کرایه، د کارکوونکو تخوا او نور لري( پر یوه وخت د پلور پر ځای غوره ده چې تر پېرودونکو پورې د توکو د 

رسولو لپاره پر پلورونکو او واسطو باندې د پلور په برخه کې اتکا وکړئ. 

فرض کړئ د مرخېړي)سامرق( د روزنې فارم لرئ او خپل توکي په درېیم کس پلوری چې بازار ته یې یويس او پر هټیوالو یې وپلوري. دغه چاره تاسو ته اقتصادي 

اړخه ګټوره ده، ځکه د پلور له لګښتونو او د مرخېړیو د احتاميل کمښت له کبله د پېرودونکو له را پورته شوې غوسې دواړو خالصېږئ. ستونزه دا ده چې په دغه 

حالت کې بیا تاسې پر وروستۍ بیې بشپړ کنټرول نه لرئ. مرخېړي د منځګړي له الرې په یوه معینه بیه پلورئ، له همدې کبله تر هغه وروسته بیا ستاسې له 

اختیاره وځي. په دې صورت کې د دې احتامل شته چې منځګړی او پلورنځای ستاسې له توکي د ځان لپاره ډېره ګټه ترالسه کړي. 

په ځینو صنایعو کې ښايي د یوې ځانګړې سرتاتیژۍ د کارونې په برخه کې له ستونزې رسه مخ شئ: ښايي هغه صنعت یوه طریقه پر تاسو تحمیل کړي. په 

ځینو صنایعو کې کېدای يش وکوالی شئ له څو سرتاتیژیو کار واخلئ. که د سرتاتیژۍ په غوراوي کې د انتخاب حق لرئ، الندې پوښتنې باید له ځانه وکړئ:

لومړئ پوښتنه : د پیسو د مرصف  تر ټولو غوره الره کومه ده؟

د مستقیم پلور لګښتونه ښايي لوړ وي. د پلورونکو پر ګامرنې رسبېره باید د کرایې، اوبو او برېښنا، تنخواه او د کارکوونکو د امتیازاتو په موخه پیسې ولګوئ. په 

غیر مستقیم پلور کې تاسو خپلې پیسې په نورو برخو لکه د توکو پر پراختیا او بازار موندنه لګوئ. ددې لپاره چې د هرې سرتاتېژۍ اغېزې درک کړئ، د مستقم 
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او غیر مستقم پلور رس او نوک ټکی محاسبه کړئ. 

دویمه پوښتنه: له پېرودونکو رسه څومره اړیکو او خربو ته اړتیا لرئ؟

پېر ته د لیوال پېرودونکي موندل ستونزمن دي. د داسې اړیکو جوړول چې د پېر لپاره د پېرودونکو د لېوالتیا دوام تضمینوي وخت او منابعو ته اړتیا لري. د وېش 

په برخه کې همکاران تاسې ته د پراخ الرسيس فرصت برابروي، خو تاسو باید د شته سوداګریزو همکارانو د اړیکو څخه د استفادې او د پېرودونکو نظریاتو ته د 

مستقیم الرسيس د اړتیا ترمنځ توازن وساتئ، په ځانګړي ډول د سوداګریزو چارو په پیل کې چې د پېرودونکو نظریات حیايت وي. له پېرودونکو رسه د مستقیمو 

اړیکو د له السه ورکولو اوږدمهالې اغېزې باید د ډېرو کسانو له لوري ستاسې د توکو د پلور له ګټو رسه پرتله کړئ. 

دریمه پوښتنه: څومره وخت لرئ؟

د پلورونکو د خپلې ډلې جوړول یا هم په خپله پلور وخت اخيل. له پېرودونکو رسه لیدنه، د مناسبو موخو ټاکل، له پېرودونکو رسه د اړیکو ټینګول او د پلور د 

واقعي زمینې برابرولو لپاره د اړتیا وړ باور رامنځته کول وخت نیيس. د وېش په برخه کې له داسې سوداګریزو همکارانو رسه کار، چې بازار ته د توکو وړاندې 

کولو تجربه لري، مرسته دررسه کوي چې په چټکۍ بازار ته الرسسی ومومئ. 

څلورمه پوښتنه: له څومره پېچلتیا رسه مخ کېدو ته چمتو یئ؟

د مستقیم پلور بهیر اسانه دی، ځکه تاسو په مستقیم ډول له خپل پېرودونکي رسه رسوکار لرئ. غیر مستقیم بهیر کېدای يش اېجاب کړي چې تاسو له زیاتو 

واسطو رسه معامله وکړئ او هر یو یې د دې وړتیا لري چې تاسو ته بېالبېلې چارې تررسه کړي، لکه پر پراخې جغرافیې کنټرول. 

پنځمه پوښتنه: له پېرودونکو رسه اړیکې لرل مهم دي درته؟

د مستقیم پلور په بڼه کې تاسو له خپلو پېرودونکو رسه په اړیکو واکمن یاست. په غیر مستقیم بڼه کې بیا ستاسو د وېش همکاران کېدای يش پر دغو اړیکو 

کنټرول ولري. له همدې امله که هغوی له تاسو رسه له کاره الس پر رس يش کېدای يش یو شمېر پېرودونکي هم تاسو خويش کړي. نو باید دا اروزئ چې د دغه 

ډول سوداګریزو ګواښونو د تحمل وړتیا لرئ او که نه؟ دا باید ومنئ چې د وېشوونکو په پرتله د پلور په خپلو کارکوونکو څو چنده ډېر کنټرول لرئ. ښه خربه دا 

ده چې وګورئ د خپلو سوداګریزو موخو د ترالسه کولو لپاره د پلور د برخې پر همکارانو اړتیا وړ کنټرول لری او که نه؟

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

مستقیم پلور- پېرودونکو ته مستقیمه مراجعه او پر هغوی د توکو پلور. 

غیر مستقیم پلور- په پېرودونکي باندې د پلور په موخه له بل چا ګټه اخیستل. په دغه حالت کې تاسې له پېرودونکي رسه نېغه اړیکه نه لرئ او په یو ډول له 

واسطو) منځګړو( استفاده کوئ.

د غیر مستقیم پلور کانالونه– هغه ټکي دي چې یو توکی له تولیدوونکي څخه تر مرصفونکي پورې د رسېدو لپاره باید ترې تېر يش. دغه کانالونه ډېر کله هغو 

منځګړو ته ویل کېږي چې د تولیدوونکي او پرچون پلورونکو، چې توکي پر مشرتیان پلوري، ترمنځ قرار لري.

منځګړي، رابطې، و ېشونکي، یا سوداګریز رشیکان: هغه رشکت چې بازار ته ستاسو د توکو د وړاندې کوونکي رول لوبوي او ستاسو د توکو خدمايت چارې 

لکه لېږد را لېږد، انبار او په هټیو پلور یې پر غاړه اخيل.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه الندې مطالبو ته ورشئ

داسې څه شته چې له ما رسه پر ګټورې بیې ټاکنې د پوهېدو په برخه کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه پوه شم چې د کومې بیې پرې کولو ته چمتو دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

کومه یوه الره زما د کاروبار لپاره د بیې ټاکلو تر ټولو غوره الره ده؟ 9. قیمت اېښودل	 

ایا داسې کومه اډانه شته چې له مارسه د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو د څرنګوايل په پوهېدو کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه د خپلو توکو بېالبېل ډولونه په بېال بېلو بیو پر بېالبېلو پېرودونکو پلورلی شم؟ 9. قیمت اېښودل	 
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.12
خلک د قیمتونو په اړه څه فکر کوي 

او دا څنګه د قیمت اېښوودنې په 
برخه کې زما پرېکړې اغېزمنوي؟
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L اساسات

کله چې د قیمت اېښوودل غواړئ، نو غوره ده چې وپوهېږئ خلک د بیو په اړه څه فکر کوي. دغه ډول انګېرنې د پلور او پېر د کلونو په بهیر کې له ډېر کم عمر 

څخه رامنځته شوې دي. خلک د بیو اړوند فکر د ژوندانه د ورځنیو معاملو په پایله کې ترالسه کوي. موږ په کم عمر کې زده کوو چې کوم شیان ډېر ګران او زموږ 

له وسه وتيل.  زده کوو چې ځینې بیې بدلون نه منونکې او په ځینو کې باید چنې ووهل يش. هره ورځ وینو چې بېالبېل توکي په بېالبېلو بیو پلورل کېږي. د 

بېلګې په توګه، کېدای يش له خپلو مرشانو رسه هټۍ ته والړ شو او له غله جاتو ډک قطعي وګورو، چې یو شمېر یې ممیز او خسته هم لري او هر یو په بېله بیه 

پلورل کېږي. په دې ډول عادت کېږو چې د یوه يش لپاره چې ارزښت ورکوو تر بل څه ډېرې پیسې ورکړو. پر دې پوهېدل چې خلک د بیو په اړه څه فکر کوي، 

د خپل توکي یا خدمت لپاره د سمې بیې په ټاکلو کې مرسته دررسه کوي. 

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

څلور عمده فکرونه دي چې څېړونکو موندلې د بیو په تړاو زموږ پر افکارو تر ټولو ډېر اغېز لري. 

لومړی فکر– کله چې بیو ته ګورو په خپل ذهن کې مرجع یا ریفرینسونه لرو.

په دغه حالت کې پېرونکی د اصيل ورکړل شوې بیې او هغه بیې ترمنځ توپري ګوري چې پېرودونکی یې د یوه توکي یا خدمت لپاره منصفانه ګڼي. کله چې له 

دغه ډول بیو رسه مخ يش پېرونکي معموال تر هغې بیې د ډېر   پیسو پرې کولو ته چمتو کېږي چې له اوله یې فکر کاوه باید پرې یې کړي. د بېلګې په توګه:

»د کوچ بیه ۷۰,۰۰۰ افغانۍ وه، خو نن په ۵۰,۰۰۰ افغانۍ پلورل کېږي«	 

»د هغوی د کوچ بیه ۷۰,۰۰۰ افغانۍ ده او زموږ د کوچ بیه ۵۰,۰۰۰ افغانۍ ده«	 

څېړنه ښيي کله چې مرجع بیه کارول کېږي د بیو د وړاندې کولو ترتیب د پېرونکي پر پرېکړو اغېز کوي. دغه څېړنه ښيي کله چې بیې په تنزيل ډول ) له لوړ تر 

کم( ولیکل يش؛ وګړي لوړه بیه پر خپل ذهن کې انځوري نسبت هغه مهال ته چې بیې پر صعودي ترتیب رسه وي. کېدای يش تاسو د دې بېلګې د هوټلونو او 

هوايي کرښو پر وېب پاڼو وګورئ چې لوړه بیه د جدول په رس کې لیکل کېږي. کېدای يش تاسو په موټرپلورنځي کې ورودي دروازې څنګ ته لوړې بیې لرونکی 

موټر ووینئ، څو په پیل کې د هغو لوړه بیه ستاسو ترسرتګو يش.

په جایدادونو کې کمېشن کاران او دالالن په پیل کې تر ټوله لوړه بیه لرونکی جایداد تاسو ته درښيي. د پلور دغه کارپوهان پوهېږي که لوړه بیه ستاسو په ذهن 

کې ځای پر ځای کړي، کېدای يش تاسو د پام وړ توکي د پېرلو په موخه زیاتې پیسې ورکړی.

ځینې بازار موندونکي وړاندیز کوي چې په نویو توکو باید په پیل کې ټیټه بیه کېښودل يش چې وګړي وهڅول يش نوی توکی وازمايي چې په پایله کې په بازار 

کې خپل ځای ځایګی پیدا کړي.  خو که ازمیښتي ټیټه بیه د پېرودونکو د مرجع بیې د ټیټېدو المل يش په راتلونکي کې پر پلور منفي اغېز کولی يش. ګڼو 

څېړنو ښوودلې چې پلورونکی باید لومړی د توکي عادي بیه معريف او بیا د لنډ مهال په موخه د بیې کمښت)تخفیف( اعالن کړي. که داسې ونه کړي د مرجع 

انګېرل شوی اصيل ارزښت منفي اغېز وکړي. په عميل بڼه هټیوال کېدای يش ووايي »د یوه جوړه بوټو بیه معموال  ټیټه بیه به له توکي څخه د پېرودونکو په 

۳,۰۰۰ افغانۍ ده خو زه یې په ۲,۰۰۰ پلورم.«

دویم فکر- کله چې د بیو پرتله ستونزمنه وي، معموالً د پېرلو په اړه پرېکړو کې له نورو عواملو استفاده کوو.

دا فکر هغه وضعیت ترشیح کوي چې تشبثات په قصدي بڼه پېرودونکو ته د بیو معقوله مقایسه ستونزمنوي. کله چې په بیو کې ابهام رامنځته کېږي پېرودونکي 

له نورو الرو څخه د پېر پرېکړه کوي لکه د برنډ پر نامه تکیه کول یا د پېرل شوي توکي د لېږد اسانتیاوو برابرول.

بېلګې:

د فرنیچر پلورلو هټۍ ښايي اعالن وکړي چې یو سیټ کوچ تر اصيل بیې ۷,۰۰۰ افغانۍ ارزانه ورکوي او که له نوي کال وړاندې بیه ورکړل يش د میاشتې 	 

۱,۰۰۰ افغانۍ نور تخفیف هم په پام کې نیول کېږي. په دغه ډول حالت کې تاسو د کوچ د وروستۍ بیې د تشخیص په برخه کې له ستونزې رسه مخ 

کېږئ، له همدې امله د هغه برنډ په لټه کې کېږئ چې پېژنئ یې او پر هغو باور لرئ او په پایله کې ډېرې پیسې ورکوئ. 

د بدن د ښکال یو کلب ښايي د ورځني غړیتوب فیس یو ډالر اعالن کړي. دغه بیه په ښکاره ټیټه او معقوله ښکاري، خو ستاسو لپاره دا ستونزمنوي چې 	 

تاسې باید د کال تر پایه دقیقا څومره پیسې پرې کړی. 
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درېیم فکر- موږ معموال لوړه بیه له ښه کیفیت رسه مساوي ګڼو

دغه فکر هغه وضعیت ترشیح کوي، معموال تر پېرلو وړاندې، چې پېرودونکي فکر کوي د یوه خدمت یا توکي بیه له دې کبله ټیټه ده چې کیفیت یې ټیټ دی یا 

بیه یې ځکه لوړه ده چې کیفیت یې لوړ دی. پېرودونکي تر هغه وخته له لوړو بیو رسه ډېر حساسیت نه ښيي چې لوړه بیه د لوړ کیفیت په معنا وي. 

بېلګه: د اپل، سوين، لکسېس او نورو په څېر رشکتونه تل پر خپلو توکو لوړه بیه ږدي، ځکه کلونه کېږي دوی با کیفیته توکي او خدمات وړاندې کوي.

څلورم فکر- د هغو توکو پر اخیستلو ډېرې پیسې ورکوو چې جوړېدل یې ډېر وخت او احتیاط غواړي

دغه فکر هغه وضعیت ترشیح کوي چې په هغه کې خلک لیواله دي پر هغو شیانو زیاتې پیسې ورکړي د کوموجوړېدل چې ډېر وخت او کارکوونکي غواړي. په 

عمومي ډول خلک د هغو توکو د اخیستلو لپاره لوړه بیه پرې کوي چې جوړول یې ډېره خواري غواړي، آن که هغه غوره هم نه وي. عمومي باور دا دی چې که 

یو کس د یوه توکي پر جوړولو ډېر وخت او انرژي لګويل، په ځانګړي ډول که یې په الس جوړوي، باید د خپلو هڅو لوړه بدله ترالسه کړي. څېړنې ښوودلې چې 

پېرودونکي د هغه توکي د اخیستلو لپاره د لوړې بیې پر وړاندې لږ حساسیت ښيي چې پر جوړولو یې ډېر وخت او انرژي لګېدلې وي، ځکه دا د غوره کیفیت 

نښه ګڼل کېږي. 

بېلګې:

ښايي د هغو جامو لپاره چې زموږ په غوښتنه برابرې شوې یا په الس جوړو زیوراتو لپاره ډېرې پیسې ورکړو.	 

ځینې پېرودونکي ښايي په الس د جوړو غالیو د پېرلو لپاره د معمويل غالیو په پرتله ډېرې پیسې ورکړي.	 

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

درک شوی ارزښت- هغه ارزښت چې وګړي یې ستاسو توکو یا خدمتونو ته قایلېږې.

 

مرجع بیه– هغه بیه چې پېرودونکي یې د ورکړې مته لري یا هغه مبلغ چې ورکړه یې د توکي یا خدمت لپاره معقوله بلل کېږي.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه دغه مطالبو ته مراجعه وکړئ

د بیو ټاکلو دری اصيل عنارص چې باید ورباندې پوه شم کوم دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه پوه شم چې پېرودونکي مې د ټاکل شوې بیې ورکړې ته چمتو دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ولې یو شمېر بیې نسبت نورو ته د پېرودونکو لپاره ډېر جذابیت لري؟ 9. قیمت اېښودل	 

څه ډول د خپلو توکو بېالبېلې بڼې پر بېالبېلو پېرودونکو په بېالبېلو بیو وپلورم؟ 9. قیمت اېښودل	 

 

A شته اضايف وسایل

د بیو پرتلیزکارپاڼه 



   قیمت  اېښودل |   43

.13 

د قیمت اېښوودنې کوم تخنیکونه 
به پېردونکي پېرلو ته وهڅوي؟
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L اساسات

د لګښتونو، رس او نوک ټکي او پر دې په پوهېدو چې پېرودونکي ستاسو د توکي یا خدمت پر وړاندې کومې بیې پرېکولو ته چمتو دي، کوالی شی خپلو توکو 

ته له ورځې رسه سم غوره بیه وټاکئ. د بیې ټاکلو یو شمېر رساتېژۍ شته چې کوالی يش په ځانګړو حاالتو کې ترې ګټه پورته کړئ: سطحي بیه، دینامېکه بیه 

او نفوذي بیه.

په سطحي بیه کې تاسو له ډېرې لوړې بیې، ان له هغه ارزښت لوړ چې تاسو یې خپل توکي یا خدمت ته قایل کېږئ، پیل کوئ. سطحي بیه یوازې د هغو توکو 

لپاره ټاکلی شئ چې په بازار کې ورته ډېره اړتیا وي. د قیمت اېښوودنې دا تګالره له تاسې رسه مرسته کوي له هغو پېردونکو څخه ډېره ګټه ترالسه کړئ چې د 

نادرو تولیداتو له اخیستلو د لوړ موقف د ترالسه کولو په لټه کې دي. 

په ډینامېکه یا متحرکه بیه ټاکنه کې بیه د غوښتنې کچې، د پېرودونکو  ډول یا د ورځې بېالبېلو ساعتونو ته په پام ژر ژر بدلون کوي. دهغو میوو او سبزیجاتو 

بیه چې موسم یې د ختمېدو په حال کې دی د ډینامېکي بیې غوره بېلګه ده. د ډینامیکې بیې اېښودنې پر مټ کولی شئ د ګټې اکرث حد کچه ترالسه کړئ، 

خو له هغو څخه د سمې ګټنې په موخه زیات کار او هڅو ته اړتیا ده.

په نفوذي بیه ټاکلو کې قصدا د خپلو توکو بیه د هغوی تر ارزښت را ټیټوئ څو ژر په بازار کې ځای پیدا کړئ. کېدای يش تاسو دغه چاره له بازار څخه د خپلو 

رقیبانو د ایستلو او یا هم په بازار کې د رهرب په توګه د خپل توکي د ثابتولو په موخه تررسه کړئ. دا یوه لنډ مهالې سرتاتیژي ده ځکه له مايل پلوه دوام موندونکې 

نه ده، آن په ځینو هېوادونو کې دغه ډول بیې ټاکلو ته اجازه ال نه شته.

ددغو الرو چارو هر یو یې خپل د پیاوړتیا او کمزورۍ ټکي لري او هره الر په ځانګړو رشایطو کې کارېدلی يش. په حقیقت کې ډیری رشکتونه د خپلو توکو او 

خدمتونو د پراختیا په موخه له دغو الرو چارو له یوې او یا هم څو الرو استفاده کوي.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

سطحي بیه هغه حالت ته نغوته کوي چې بیې په پیل کې ډېرې لوړې ټاکل کېږي څو عواید په سطحي او یوځيل ډول راغونډ يش، لکه له شیدو چې پیروی 

)قیامق( راټولوئ. په دغه بهیر کې بیه له هغه ارزښت لوړه ټاکئ چې ستاسو توکي یې بالقوه پېرودونکو ته وړاندې کوي.

ورکوونکو  بیې  لوړې  د  کوالی شئ  نو  راولئ،  الندې  پوښښ  تر خپل  پیرودونکي  فعاله  کې  بیو  منځنیو  په  توانېږئ  نه  وه  که  دا چې  لومړی  کوئ؟  داسې  ولې 

پېرودونکو په هدف ګرځولو رسه خپله نیمګړتیا جربان کړئ. بل دا چې دا چاره ستاسو پېرودونکو ته پیغام وړاندې کوي چې ستاسو توکي په بازار کې ځانګړي 

دي او تاسو هم ورته مناسبه بیه ټاکلې ده.

ورته مهال کېدای يش په داسې وضعیت کې وئ چې ځینې کسان غواړي لومړی پېرودونکی وي او ددغه امتیاز د ترالسه کولو په موخه زیاتې پیسې ورکړي. د 

نوي ایفون د پېرلو په موخه د اپل د استازولیو پر وړاندې د خلکو قطارونه ددې سرتاتیژۍ غوره بېلګه ده.

سطحي بیه په الندې رشایطو کې ښه نتیجه ورکوي:

کله چې د توکي لوړه بیه د هغه د لوړ کیفیت له کبله وي.	 

کله چې کايف پېرودونکي ستاسو په ټاکلې بیه هغه وغواړي.	 

کله چې پېرودونکي د نورو ورته توکو په پرتله ستاسو د توکي یا خدمت له ارزښت څرګنده درک ونه لري.	 

د توکي د کم حجم د تولید بیه زیاته نه وي.	 

کله چې رقیبان نه يش کولی په اسانۍ بازار ته دننه يش.	 

د ډینامیکې یا متحرکې بیې ټاکل هغه وضعیت ښيي چې بیې تل د پلورونکي او پېرودونکي ترمنځ د بدلون په حال کې وي. یعنې کېدای يش د توکو بیې د 

غوښتنې کچې، د مشرتي ډول، د اب و هوا حالت، د ورځې ساعتونو او نورو ته په کتو بدلون وکړي.

بڼې کار اخيل. د موسمي سبزیجاتو  له  ټاکنې  بیې د ډینامیکي  وړاندې کوونکي تل د  او هوټلونو د خدمتونو  پلورونکي، د هوايي کرښو  د موسمي سبزیجاتو 
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پلورنکي د مېوې او سبزۍ فصل ته په پام د نورو رقیبو سبزيو پلورونکو د نه شتون او یا هم د بازار د غوښتنې په بدلون رسه بیې بدلوي. د هوټلونو بیې کېدای 

يش د اوونۍ د ورځو پر بنسټ، د جشنونو او ځانګړو محفلونو له مخې د کال په موسمونو کې تغیر ورکړي.

ډینامېکه بیه ټاکل زیاتې څېړنې ته اړتیا لري، آن ځینې وختونه پر یوه وخت د ډېرو معلوماتو اروزولو لپاره پیاوړي کمپیوټر ته اړتیا پیدا کېږي. 

هغه رشکتونه چې له ډینامېکې بیې ټاکلو کار اخيل بېالبېلې شمېر په دقت ګوري:

لومړی عامل د رقیبانو بیه ده، غواړي وپوهېږي چې وررسه رقیب رشکت په کومه بیه توکي بازار ته وړاندې کوي.	 

دویم عامل د اوسنۍ بیې پر وړاندې د پېرودونکو د غربګون څرنګوالی دی.	 

درېیم عامل د وړاندې کولو)عرضې( کچه ده.	 

 

په ډینامېکه بیه ټاکل هڅه کېږي داسې فرصتونه وموندل يش چې د بیې کوچنی بدلون د ډېرې ګټې المل يش یا د ډېر محصول د پلور له الرې ډېره ګټه ويش.

په نفوذي ډول بیه ټاکل بیا هغه وضعیت ښيي چې تاسو په قصدي ډول بیې د پیرودونکي تر درک کړي ارزښت ټیټې ټاکئ، څو په بازار کې خپله ونډه ژر ترالسه 

کړئ. په داسې حال کې نفوذي بیه ټاکل په پیل کې د زیات پلور سبب کېږي، خو تل له باثباته او ګټور کاروبار رسه مرسته نه کوي. دغه الره چاره کېدای يش 

د حقوقي مسایلو د رامنځته کېدو سبب هم يش، په ځانګړې توګه هغه مهال چې د توکو یا خدمتونو پلور بیه له لګښتونه ټیټه وي او له بازار څخه د پېرودونکي 

د شړلو سبب يش. په ځینو هېوادونو کې له لګښتونو په ټیټه بیه پلورل غیر قانوين دي.

په نفوذي ډول بیه ټاکل هغه مهال اغېزناک وي چې:

پېرودونکی په بیه کې له کوچنیو بدلونونو رسه حساس وي.	 

پېرودونکی په اسانۍ وکوالی يش د توکي ارزښت وارزوي.	 

د رقیبانو توکو ته ګواښ جدي وي او ټیټه بیه وکوالی يش هغوی له بازاره وبايس.	 

زیات شمېر بالقوه پېرودونکي شته چې نيش کوالی په لوړه بیه توکي واخيل او اوسنۍ بیه کوالی يش مرسته وکړي څو ستاسو برنډ واخيل.	 

تاسو په زیاته کچه د نوي تولید مايل وړتیا ولرئ.	 

په یاد ولرئ چې ټیټه بیه یوازې د لنډ مهال لپاره بازار ته د رقیبانو له ننوتو مخنیوی کوي.

د خپلې سوداګرۍ لپاره څنګه ښه الره غوره کولی شئ؟ دغه ټاکنه ستاسو د توکو د ژوندانه له بهیر څخه ستاسو له درک رسه هم اړیکه لري ځکه په هر پړاو کې 

د بیې ټاکلو په برخه کې د بازار غربګون توپیر لري.

ستاسو د محصول د ژوندانه د څرخ معمويل څلور دورې عبارت دي له: مقدمايت پړاو، وده، بلوغ او نزول. په لومړیو دوو پړاونو کې سطحي او نفوذي بیه ټاکل تر 

ټوله ښه نتیجه ورکوي، خو ډینامیکه بیه ټاکل بیا په لومړیو دریو پړاونو کې غوره چلېږي. نفوذي بیه ټاکل بیا په لومړي او اخر پړاو کې ښه کار کوي.

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

سطحي بیه ټاکل- کله چې یو توکی په پیل کې په لوړه بیه پلورل کېږي او بیا یې په تدریج بیه بېرته را ټیټېږي.

ډینامېکه بیه ټاکل– د بیو ټاکلو هغه سرتاتېژي چې بیې د رشایطو له بدلون رسه تغیر مومي.

نفوذي بیه ټاکل– د بیو ټاکلو هغه سرتاتېژي چې د توکو او خدمتونو بیه د هغوی له ارزښت څخه ټیټه ټاکل کېږي، څو په بازار کې ونډه ولري او خپل رقیبان 

تر فشار الندې راويل.

لومړين پېرودونکي– هغه کسان چې د توکو یا خدمتونو له معريف وروسته هغه په لومړي رس کې پېري.

ټاکلو  بیو  د  چې  پوهېږي  ښه  مدیران  سوداګریز  نزول.  او  بلوغ  وده،  پېژندنه،  تېروي:  پړاونه  څلور  ژوندانه  خپل  د  توکی  هر  بهیر)څرخه(-  ژوندانه  د  توکو  د 

میتودولوژي له یوه پړاو څخه بل پړاو ته د توکو د تلو پر مهال څه ډول بدله کړي.
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B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه دغه مطالبو ته مراجعه وکړئ

د بازار څېړنه څه ده او څنګه یې تررسه کولی شو؟ 6.بازار موندنه	 

څنګه پوه شم چې پېرودونکي مې د ټاکل شوې بیې پرې کولو ته چمتو دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه په خپل توکي یا خدمت کې ارزښت جوړ کړم چې بیې د توجیح وړ وګرځي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ولې ځینې بیې د نورو په پرتله د پېرودونکو لپاره ډېر جذابیت لري؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه بیې لوړولی شم او کله باید بیې لوړې یا هم ټیټې کړم؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه د خپلو توکو بېلې بڼې، پر بېالبېلو پېرودونکو په بېالبېلو بیو پلورلی شم؟ 9. قیمت اېښودل	 

کله لیالم او تشویقي بیه اعالن کړم؟ 9. قیمت اېښودل	 
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.14
ولې ځینې بیې د نورو په پرتله د 

پېرودونکو لپاره ډېر جذابیت لري؟
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L اساسات

د بیې ټاکل په حقیقت کې »ورکړې ته د پېرودونکي پر لېوالتیا« پوهېدل دي. څېړنې ښيي چې پیرودونکي ډېر کله چې وپوښتل يش د یوه توکي د اخیستلو 

لپاره د څومره پیسو ورکړې ته چمتو دي، ریښتیا نه وايي . دغه واقعیت ته په پام د بازار موندنې او پلورلو یو له موخو د هغې بیې له ورکړې رسه د پېرودونکي د 

لېوالتیا لوړول دي چې د محصول  اصيل ارزښت بیانوي. لږ پېردونکي د توکي یا خدمتونو د بیې په اړه رښتیا ځواب ورکولو ته چمتو کېږي.

له دې کبله چې پېردونکي ډېر کله د هغو پیسو په اړه چې چمتو دي د یوه محصول یا خدمت په بدل کې یې پرې کړي، ریښتیا نه وايي او تاسې هم نه غواړئ 

چې د محصول لپاره مو ډېره ټیټه بیه وټاکئ، غوره ده د بیو په اړه د خلکو پر ذهنیت ځان پوه کړئ، تر څو وکولی شئ د خپل محصول یا خدمت لپاره مناسب 

قیمت وټاکئ. 

پیرودونکي بیې معموال په لوېدونکې بڼه ګوري، لکه دا الندې بېلګه:

که چېرې بیې په دې ډول ولیدل يش...

»ډېره لوړه« »معقول«    »ډېره ټیټه«  

پېرودونکي به فکر وکړي...

»دغه بیه به ورنکړم« برېښي«    »معقوله  »کېدای يش کومه ستونزه وي«  

که پېرودونکی وویني چې بیه ډېره ټیټه ده کېدای يش تصور وکړي چې ستاسو توکی کومه ستونزه لري. که بیه ډېره لوړه ورته ښکاره يش نو ارزښت ته به یې 

پام  نيش او په لوړه بیه به توکي وه نه پېري.

څېړنې ښودلې چې ځینې بیې تر نورو د پېرودونکو  پر فکر ډېر اغېز لري. له دې څېړنې څخه د ګتنې په موخه پنځه تاکتیکونه شتون لري:

خپله بیه ۱ افغانۍ یا ۱ ډالر راکښته کړئ، څو بیې له ۱۰۰، ۱۰۰۰ شمېرو څخه په ټیټه بڼه یانې په ۹۹ یا ۹۹۹ افغانۍ یا )د بېلګې په ډول ۱.۹۹ ډالر( . 1

تر سرتګو يش. کله چې بیې په ۹ اعشاریه ۹۹ ختمې يش نسبت یوې افغانۍ یا یو ډالر ته کمې ښکاري.

په بشپړ عدد بیه ټاکل. په ځینو مواردو کې که داسې بیه ولرو چې رقم)رونډ( یې بشپړ وي پېرودونکي ته جالب او سم ترسرتګو کېږي. د بېلګې په توګه . 2

کیدای يش یو توکی په ۳۰۰۰ افغانیو نظر ۲۹۶۰ افغانیو یا ۳۰۷۰ افغانیو ته ډېر وپلورل يش.

نه وي . 3 ټیټې هم  بیې ډېرې  ان که  ترالسه کړي.  توکي  وړیا  ته هڅوي څو ډېر  پېر  ټاکلو دغه هرن هم خلک ډېر  بیې  د  ترالسه کړئ:  وړیا  بل  واخلئ،  یو 

پېرودونکی احساسوي چې تخفیف یې ترالسه کړی.

له معیاري بیې لرونکي توکي رسه په خوا کې د لوړې بیې لرونکي توکي اېښودل: د دوو ورته توکو له یو بل رسه څنګ تر څنګ اېښودل، په داسې حال کې . 4

چې د یوه توکي بیه او کیفیت نسبت بل ته لوړ وي پېرودونکي معموالً لوړې بیې لرونکي توکي ته هڅوي، ځکه هغه ته ارزښت قایلېږي.

په بیه کې راغلی بدلون نندارې ته وړاندې کول: د اوسنۍ ټیټې شوې بیې تر څنګ د پخوانۍ بیې اېښوودل ښايي تر ډېره پېردونکي باوري کړي چې . 5

ګټه کوي. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

ددغو پنځو تاکتیکونو د زیات کارورکولو په اړه توضېحات:

د یوې افغانۍ یا په ډالر کې د یو سنټ کمښت)یا د بېلګې په توګه د چپې خوا د ارقامو کمول سلو افغانیو یا یو ډالر ته(: په دغه تاکتیک کې هغه بیې . 1

شاملې دي چې د ۹۹  یا اعشاریه ۹۹ پر شمېره پای ته رسېږي. د چپې خوا شمېره د یوې افغانۍ یا یو ډالر له رونډ شمېرې څخه کمېږي. هر کله چې د 

توکو پېرلو ته ځو له دغه تاکتیک رسه مخ کېږو، خو پام نه ورته کوو. د بېلګې په توګه، ستاسو مغز ۲۹۹ افغانۍ د ۲۰۰ افغانیو په څېر ویني او له دې چې 

۲۰۰ افغانۍ له دریو سوو ډېرې کمې دي نو شونې ده چې پېرودونکی توکی واخيل. ولې دغه تاکتیک اغېزناک دی؟ ددغه تاکتیک د اغېز دلیل شمېرو ته 

زموږ د مغز له پام رسه تړلی دی. هغه شمېرې چې پر ۹ خالصېږي نسبت هغو ته چې یوه شمېره زیات دي کم ترسرتګو کېږي، په ځانګړې توګه هغه مهال 

چې د چپې خوا رقم یوه درجه راټیټ يش) د بېلګې په توګه له ۳۰۰ افغانیو څخه ۲۰۰ افغانۍ(. که  د چپې خوا شمېره تغیر ونه کړي نو بیا دومره اغېز 

نلري) لکه له ۳۵۰ څخه ۳۴۹ ته(. نو پایله دا شوه چې که غواړئ چې پلور مو زیات يش، پر صفر ختم شوي قیمتونه مو پر ۹ ختمو شویو قیمتونو ته واړوئ. 
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په بشپړ عدد بیه ټاکل: دغه تخنیک د لومړۍ شمېرې د تخنیک خالف دی. په دغه تاکتیک کې ټولې بیې په بشپړ عدد یا راونډ بڼه برابروو. د بېلګې په . 2

توګه ۳,۰۷۰ افغانۍ ۳,۰۰۰ افغانیو ته اړول کېږي. څېړنه ښيي چې رونډ شمېرې) لکه ۳,۰۰۰ افغانۍ( مغز د غیر راونډ شمېرو په پرتله ژر پروسس کوي او 

د پېرودونکي پر زړه منګولې خښوي )لکه ۳,۰۷۰ افغانۍ(. ځکه غیر رونډ شمېرې مغز په ستونزې رسه پروسس کوي او له همدې امله رونډ شمېرې سمې 

ترسرتګو کېږي. نو احساسات هم په پېرلو کې ونډه لري. د بېلګې په توګه، یوه څېړنه ښيي چې د ۵,۰۰۰ افغانیو په بیه د یو توکي پېرل نسبت ۴,۹۶۰ یا 

۵,۰۶۰ افغانیو ته زیات دي، ځکه دغه شمېره په اسانۍ رسه مغز لويل. 

یو واخلئ، بل وړیا ترالسه کړئ: د بیې ټاکلو دغه تاکتیک په دې ډول دی چې پېرودونکی یو توکی پېري او بل وړیا ترالسه کوي. په دغه ځای کې اصيل . 3

انګیزه حرص ده؛ کله چې پېرودونکی د وړیا توکي له وړاندیز رسه مخ کېږي، د بیې پر وړاندې خپل عادي منطق پرېږدي او پام یې یو وړیا توکي ته کېږي. 

له دغسې چارې ډېره ګټنه کېږي، له همدې امله باید رشکتونه په خپلو وړاندیزونو کې خالقیت رامنځته کړي:

یو واخلئ او په راتلونکي پېر کې ۵۰ سلنه تخفیف ترالسه کړئ.	 

یو واخلئ او د شپږ سوه افغانیو په ارزښت څلور نور کوپونونه ترالسه کړئ.	 

یو واخلئ او دوه نور وړیا ترالسه کړئ.	 

له معیاري بیې لرونکي توکي رسه د لوړې بیې لرونکي توکي اېښودل: دغه تاکتیک په یوه مهال د دوه ورته توکو له وړاندې کولو)عرضې( رسه اړیکه لري، . 4

په دې توګه چې ددغه دوه توکو څخه د یوه بیه ډېره غوره ښکاري. دا د ټاکنې یو ډول لوبه ده چې باید پېرودونکی له دوه ورته توکو څخه چې بېلې بیې 

لري یو غوره کړي. دغه ډول سرتاتېژي د فېشن توکو په برانډونو کې ښه نتیجه ورکوي. د بېلګې په توګه د واده د کالیو یوه هټۍ کوالی يش د واده دوه 

ډوله کايل یو له بل رسه څنګ تر څنګ کېږدي، په داسې بڼه چې یو جوړ کايل د کیفیت له پلوه تر بل جوړ لږ غوره دي او بیه یې هم لوړه ده. موخه دا 

ده چې پېرودونکی د لوړې بیې لرونکي توکي اخیستو ته وهڅوو، ځکه چې په پام کې ده هغوی ځانګړی محفل ولري.

په بیه کې راغلی بدلون نندارې ته وړاندې کول: کله چې یو توکی لیالم اعالنوئ او نوې بیه یې د هغه له پخوانۍ رسه په خوا کې لیکئ، په دغه کار رسه . 5

تاسو د لیالم بیه څرګندوئ، ځکه پېرودونکی احساس کوي چې غوره معامله یې کړې. ددې لپاره چې دغه تاکتیک په اغېزناکه بڼه پلی يش د نوې بیې 

فونټ، اندازې او رنګ ته بدلون ورکړئ. د بیو ټاکلو د څېړنو پر بسنټ یوازې د رنګ، اندازې او فونټ بدلون او له اصيل بیې د هغو لږ لرې لیکل د پلور 

شونتیا زیاتوي، ځکه پېرودونکي نوې بیه ارزانه او له پخوانۍ غوره ګڼي.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه دغه مطالبو ته مراجعه وکړئ

د بیو ټاکلو د بهیر دری اصيل عنارص چې باید ورباندې پوه شم کوم دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه پوه شم چې پېرودونکي مې د ټاکل شوې بیې ورکړې ته چمتو دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ایا د بیو ټاکلو په برخه کې کومه داسې ځانګړې الره شته چې زما له کاروبار رسه مناسبه وي؟ 9. قیمت اېښودل	 

خلک د بیو په اړه څه فکر کوي او دغه کار د بیو ټاکلو په برخه کې زما پر پرېکړو څه اغېز لرلی يش؟ 9. قیمت اېښودل	 
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.15
څنګه قیمتونه لوړلی شم 
او کله باید خپل قیمتونه 

لوړ یا ټیټ کړم؟



   قیمت  اېښودل |   51

L اساسات

ځینې وختونه اړتیا وي چې باید بیې لوړې کړئ، خو باید دایمي ارزښت پېرودونکو ته وړاندی کړئ. کېدای يش د بیو د لوړولو بهیر ستونزمن وي او د پېرودونکو 

د له السه ورکولو یا د هغوی د غيص پارېدلو سبب يش، خو داسې موارد هم شته چې باید د خپل کاروبار د دوام لپاره باید بیې لوړې کړئ. د بېلګې په توګه، 

که د تولید لګښتونه یا د خدمتونو د برابرولو لګښتونه لوړ يش، د دې لپاره چې د پخوا په څېر ګټه وکړئ، باید بیې بدلې کړئ.

 کله چې د بیو د لوړوايل پرېکړه کوئ، باید لوړوالی معقول وي- نباید په یوه ورځ ۸ سلنه بیه لوړه کړی. پر دې رسبېره باید خپلو پېرودونکو ته د بیو د لوړوايل 

الملونه په ډاګه کړئ. که مو کاروبار په څو سرتو پېرودونکو متکي وي، باید هغوی ته ووایئ چې اوسنۍ بیې ډېرې ټېټې دي او په خواشینۍ رسه به بیې په یوه 

مهالیز بهیر کې په معقوله بڼه لوړې يش. هغوی باید قانع کړی چې که داسې ونه کړئ، د کار دوام تاسې ته ګټه نه کوي. کېدای يش له هغوی رسه د بیو د 

تدریجي لوړوايل پر پالن داسې کار وکړئ چې په هره میاشت کې دوه سلنه زیاتوالی راځي. باید څرګنده کړئ چې د خپل کاروبار د دوام په موخه باید ګټه وکړئ 

او اوس مهال تاسو له هغوی رسه په خپله سوداګریزه راکړه ورکړه کې تاوان کوئ. که هغوی له تاسو رسه خپل کاروبار پرېږدي تاسو به خپل یو پېرودونکی له السه 

ورکړئ، خو هغه پېرودونکی چې ستاسو کاروبار وررسه تاسو ته ګټه نه درلوده، نو له همدې امله به ستاسو سوداګریزه پرېکړه سمه وي. که له یوه پېرودونکي رسه 

ستاسو معامله لږ هم ګټه کوي،  په دغه صورت کې د بیو لوړوالی کېدای يش کم وي یا د هغو لوړوالی په اوږد مهال کې تررسه يش.

کله چې بیې لوړوی، تر ډېره بریده هڅه وکړئ چې دغه چاره له وړاندې طرحه او د هغه لپاره مناسب وخت وټاکئ. یا هم کوالی شی د یو داسې يش زیاتوالی 

په پام کې ونیسئ چې ډېر لګښت نه لري، خو پېرودونکي ته ارزښتمن وي. د توکو د وړاندې کولو د څرنګوايل بدلون، د هغوی په اندازه کې بدلون او یا هم د 

یو سېټ په  بڼه د توکو وړاندې کول کېدای يش د لوړې بیې په ټاکلو کې ستاسو پېرودونکي ته پام وړ نه وي. الندې د بیې لوړولو لپاره هغه سرتاتیژۍ دي چې 

فکر ورباندې کولی شی:

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

یوولس هغه ټکي چې مرسته دررسه کوي د پېرودونکي له السه ورکولو پرته بیو ته بدلون ورکړی:

غوره وخت وټاکئ: د بیو د لوړاوي غوره وخت هغه دی چې ډاډمن یئ پېرودونکي ستاسو له توکو او خدمتونو رايض دي. د خپل کار د ګټور ثابتولو په موخه . 1

د بیو له لوړاوړي میاشتې وړاندې ډېر پام وکړئ.

یو څه زیات کړئ:  کله چې پېرودونکي په خپله معامله کې یو څه زیات ترالسه کوي،  تر ډېره د دې امکان وي چې لوړه بیه ومني. وګورئ کله چې په . 2

اوسنیو توکو یا خدمتونو کې یو څه زیاتوئ، لګښت یې باید کمي، خو ستاسو پېرودونکي ته باید لوړ ارزښت برابر کړي. د بېلګې په توګه، که هټۍ لرئ 

کوالی شئ د لنډ وخت لپاره په وړیا بڼه بسته بندي وړاندې کړئ.

کچه)اندازه( راکمه کړئ: هوټلونه معموال د ګټې د زیاتوايل په موخه له دغه تاکتیک نه استفاده کوي. هغوی د خپلې مینو بیه ثابته سايت، خو د غذا اندازه . 3

راکموي په دې هیله چې پېرودونکی یې وه نه پوهېږي. نږدې د ټولو توکو لکه ارایيش توکو او شمعو لپاره کوالی شی له دغه تاکتیک نه استفاده وکړی. 

که پېرودونکی وپوهېږي کېدای يش ناوړه اغېزې ولري. که له دې چارې اندېښمن یی، بیا بیې نسبتاً راټیټې او اندازه ډېره راکمه کړئ. د بېلګې په توګه، 

که هوټل لری د یوه کیلو کباب اوسنۍ بیه مو ۵۰۰ افغانۍ ده نو هغه نیمه کیلو کړئ او بیه یې هم ۳۵۰ افغانۍ وټاکئ.

له شمېرو رسه لوبه وکړئ: د درېیمې ګڼې بیې ټاکلو اصل له خوراکي توکو هاخوا هم د پيل کېدو وړ دی. د بېلګې په توګه، که چېرې تاسو په عادي بڼه د . 4

کاغذي دستامل بسته په ۳۰۰ افغانۍ پلورئ، کوالی شئ د هغو بیه ۳۵۰ افغانیو ته لوړه کړئ او په بېالبېلو اندازو کې نورې بستې برابرې کړئ. د بېلګې 

په ډول، ۶ قطعي لرونکې بستې په ۲۵۰ افغانیو او ۳ قطي لرونکي بستې په ۱۵۰ افغانیو وپلورئ. په دغه حالت کې رسه له دې چې بیې لوړې دي، خو 

معامله ښه ښکاري.

نوي فیسونه وضعه کړئ یا شته فیسونه لوړ کړئ: کوالی شی د خپلو توکو یا خدمتونو د اصيل بیې له زیاتوايل ډډه وکړئ او پر ځای یې فیسونه زیات کړئ. . 5

د برېښنا وړاندې کونکي تل دغه چاره تررسه کوي، له دې رسه څو کلونه وړاندې کوچنیو پانګوالو هغه مهال چې د برېښنا او غازو بیې لوړې شوې له دغه 

تاکتیک څخه استفاده وکړه. دوی د سون توکو او برېښنا بیې لوړې کړې. که فکر کوی چې دغه زیاتوالی به لنډ مهالی وي، نو دا یوه غوره سرتاتیژي ده؛ 

کله چې اړتیا له منځه والړه، په اسانۍ فیسونه بېرته راټیټولی شئ. 

خپل محصوالت/ خدمتونه پراخ کړئ: که د بیو لوړوالی د خدمتونو یا محصوالتو له پراختیا رسه مل وي د پېرودونکو د منلو وړ ګرځي. که د جامو برابرونکي . 6

یاست نو په خپلو جامو کې له لوړ کیفیت لرونکي ټوکر څخه استفاده وکړئ، څو د بیو لوړوالی توجیه يش.

د بیو د لوړوايل د اغېزو د کمښت په موخه تخفیف وړاندې کړئ: کله چې بیې لوړېږي کېدای يش د بیو رسه حساس پېرودونکي له السه ورکړئ. د هغوی . 7

په خپلو لګښتونو  پېرودونکي چې  یو شمېر  را ټیټې کړي.  ته  بېرته پخواين حالت  بیې  ته یې تخفیف ورکړئ چې  یو شمېر  ترمنځ  لپاره د هغوی  د ساتلو 
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کې سپام کوي له دغو تخفیفونو استفاده کوي، خو هغه چې په لګښتونو کې ډېره سپام نه کوي کېدای يش ورته پام ونه کړي. له دې رسه به یو شمېر 

پېرودونکي اصيل بیه ورکوي او له بلې خوا به سپام کوونکي پېرودونکي خوشاله وساتئ.

توکي یا خدمتونه د یو بنډل په بڼه وړاندې کړئ: معموالً کوالی شی د بیو د لوړوايل ستونزه د څو توکو د یو ځای وړاندې کولو له الرې راکمه کړئ. د . 8

بېلګې په توګه، که سینګار خونه لرئ، کوالی شئ د نوکانو د سینګار، مانیکور)د پښو او السو درملنه( او د ماساج بیه زیاته کړئ، خو په بدل کې یې دغه 

دری خدمتونه یوځای په تخفیف رسه وړاندې کړی. په داسې بڼه چې د هغوی مجموعي بیه د هر یو له بېلې بېلې بیې کمه يش.

بېالبېل پېرودونکي خپله موخه وګرځوئ:که په شدت د بیو لوړوايل ته اړ وئ، غوره ده چې د پېرودونکو په نوې او شتمنې ډلې پسې والړ شئ. آن که مو . 9

د بیو لوړوالی کم وي، خو تاسو د خپل بازار د پراختیا په موخه د غوره ژوند لرونکو پېرودونکو او یا هم لوړې بودجې لرونکې پانګونې پسې هڅه وکړئ. دا 

چاره د هغو پېرودونکو د ځای ډکولو په موخه هوښیارانه الر ده چې کېدای يش تاسو یې له السه ورکړئ.

بیې په منظمو انټروالونو کې لوړې کړی: که خدمايت پانګونه لرئ؛ لکه د کور د باغچو څخه د ساتنې او یا هم د کورنو د پاکولو خدمات، ستاسو پېرودونکي . 10

به په مته وي چې تاسې له څه مودې وروسته ښايي بیې لوړې کړئ. که د توجیه وړ وي، د هر کال په پیل کې یا وروسته له هغه چې تاسو له پېرودونکي 

رسه څو کاله کار کړی وي بیې لوړې کړئ. که میاشت په میاشت خدمتونه وړاندې کوئ، نو د کلنۍ ارزانه هوکړې وړاندیز به د میاشتنۍ له لګښته ډکې 

هوکړې پرځای پر هغو پېرودونکو د بریا الر وي چې د بیو له لوړوايل رسه مقاومت کوي.

له وړاندې طرحه ولرئ: د بیو له لوړوايل وړاندې ډاډ ترالسه کړئ چې پر اوسنیو لګښتونو رسبېره په راتلونکي یوه یا دوو کلونو کې د لګښتونو احتاميل . 11

زیاتوالی مو په پام کې نیولی. اړینه نه ده چې ځان د بیو د لوړوايل په لوی جنجال کې ګیر کړئ او څلور میاشتې وروسته مو پام يش چې یو ځل بیا باید 

بیې لوړې کړئ.

د بیو د لوړوايل په مقابل کې منفي غربګونونو ته چمتوالی ولرئ. تاسې نه شئ کولی خپل ټول پېرودونکي خوشاله وساتئ. هغه مهال چې بیې لوړوئ خامخا 

به یو شمېر پېرودونکي له تاسو ناخوښه يش. د بیو د لوړوايل د الملونو د څرګندولو لپاره چمتوالی ولرئ) لوړ لګښت، غوره توکي او خدمتونه یوازنی المل کېدای 

يش چې پېرودونکي به یې اورېدو ته چمتو يش(. دغه توضیحات هم کسانو او هم د ټولنیزو رسنیو له الرې وړاندې کړئ، په ځانګړې توګه هغه مهال چې ستاسو 

پېرودونکي خپل شکایات د ټولیزو رسنیو له الرې وړاندې کړي. د بیو لوړول کېدای يش اسانه نه وي، خو دغه تاکتیک تاسو ته کار تر ډېره بریده اسانولی يش.

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

ستاسو د موخې بازار– د بالقوه پېرودونکو مشخصه مجموعه چې رشکت د خپلې بازار موندنې چارې ورباندې متمرکزې کوي. دا تر ډېره هغه ډله کسان دي 

چې ډېر امکان شته ستاسې له رشکت څخه توکي وپېري.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه دغه مطالبو ته مراجعه وکړئ

د بیو ټاکلو د بهیر درې اصيل عنارص چې باید ورباندې پوه شم کوم دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

هغه الرې کومې دي چې خلک یې د بیو د ټاکلو لپاره کاروي؟ 9. قیمت اېښودل	 

د بیو ټاکلو په برخه کې کومه داسې ځانګړې الر شته چې زما له کاروبار رسه مناسبه وي؟ 9. قیمت اېښودل	 

خلک د قیمتونو په اړه څه فکر کوي او دا څنګه د قیمت اېښوودنې په برخه کې زما پرېکړې اغېزمنوي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ولې ځینې بیې د نورو په پرتله د پېرودونکو لپاره ډېر جذابیت لري؟ 9. قیمت اېښودل	 

A شته اضايف وسایل

د بیو ټاکلو کارپاڼه

د بیو پرتلیز کارپاڼه 
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.16
څنګه د خپل محصول بېالبېل 

ډولونه پر بېالبېلو پېرودونکو په 
بېالبېلو قیمتونو پلورلی شم؟
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L اساسات

د بیو ټاکلو په دې طریقه کې تاسو د خپلو محصوالتو)توکو(/خدمتونو بېالبېل ډولونه د بېالبېلو پېرودونکو د اړتیاوو د پوره کولو په موخه په بېالبېلو بیو وړاندې 

کوئ. دغه کار د دې لپاره کوئ چې د بیو ټاکلو په برخه کې ګن انتخابونه ولرئ. مهمه دا چې تاسو خپل توکي او خدمتونه د بیو له پلوه بېل کړئ. د توکو د 

بېلو موډلونو په وړاندې کولو رسه کوالی شئ، خپل رشکت ته بېالبېل پېرودونکي را جلب کړئ، پرته له دې چې ستاسو اوسني پېرودونکي له تاسو ناخوښ يش.

د دې الرې یوه بېلګه هغه رسټورانټ دی چې د ځانګړې برخې بیه یې لوړه او د عادي برخې قیمت یې ټیټ دی. دواړه ډلې پېرودونکي په یوه رسټورانټ کې یو 

ډول غذا خوري خو د بېالبېلو چاپېریالونو لپاره )محرمیت، ځانګړې تنظیامت، د کارکوونکو زیات پام( بېالبېلې بیې ورکوي. د بېالبېلو موډلونو په اړه د پوهېدو 

فرصت ستاسو له پانګونې رسه د ډېرې ګټې په ترالسه کولو کې مرسته کوي. 

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

دلته ځینې تخنیکونه در پېژنو چې کمپنۍ یې په بیو کې د انعطاف لپاره کاروي:

بېالبېل سفارش ورکړل شوي خوراکي توکي: پېرودونکو ته بېالبېلې ټاکنې وړاندې کړئ. فکر وکړئ رسټورانټ ته ځئ چې په هغو کې د خوراک او څښاک 

لپاره بېالبېلې ټاکنې لری؛ دا له هغه رسټورانټ رسه پرتله کړئ چې په کې یو ډول خوراک او د څښاک لپاره یو ډول نوشابه په خپله مینو کې لري. پېرودونکي 

ارزښت ورکوي چې زیاتې غوراوي یا انتخابونه ولري. له همدې امله تاسو باید د خپلو خدمتونو نوملړ برابر کړئ، څو له هغو څخه یو وټاکي او هغه توکي وپېري 

چې خپله یې غواړي. د بېلګې په توګه، د مېرمنو ورزيش کلپ کېدای يش بېالبېل بنډلونه په مختلفو بیو وړاندې کړي او پېرودونکو ته دا فرصت ورکړي چې 

ځانګړی روزونکی، د مترین پروګرام، پرمختللو وسایلو ته الرسسی او نور وټاکي.

ګرځنده  هوښیار  نوي  برابرول(.  زمینه  لپاره  تجربې  غوره  د  یا  کیفیت،  لوړ  خدمتونه،  ډېر  کړئ)  وړاندې  خدمتونه  توکي/  لرونکي  ګټو  ډېرو  د  دي:  غوره  ډېر 

ټېلېفونونه ګڼې ځانګړنې لري او تر پخوانیو لوړه بیه لري. کېدای يش یو هوټل تاسو ته داسې خونه درکړي چې ځنګله ته یې کړکۍ ختلې ده او مخې ته یې 

کوم ودانۍ نه شته، نو د دې لپاره به لوړه کرایه درڅخه واخيل. 

لږ وړاندې کړئ- دغه انتخاب تر دې د وړاندې انتخاب په مقابل کې قرار لري. دلته تاسو لږ خدمتونه او یا هم ټیټ کیفیت لرونکي توکي وړاندې کوئ، څو د 

لوړې بیې پر وړاندې حساس پېرودونکي جلب کړئ. د ګرځنده ټېلېفونونو تولیدونکي رشکتونه د کم عاید لرونکو وګړو لپاره ساده ټېلېفونونه بازار ته وړاندې کوي.

د انتظار مخه ونیسئ- داسې ټاکنې وړاندې کړئ چې پېرودونکي ته اجازه ورکړي له انتظار پرته یې کار بشپړ يش. د بېلګې په توګه، ځانګړي خدمتونه ځانګړی 

او چټک مسیر لري چې هغو ته وی ای پی ویل کېږي. غوښتونکی به انتظار نه بايس او غوښتنه به یې ژر پوره کېږي؛ له دې الرې استفاده کوي او په بدل کې 

یې ډېرې پیسې پرې کوي.

ابهام راکم کړئ- پېرودونکي ته داسې الرې وړاندې کړئ چې کله هغه له تاسو یو څه پېري له کمو ګواښونو رسه مخ يش. د برېښنايي توکو ډېری هټۍ د یو 

برېښنايي وسایلو رسه  له  بیا  نور  یو شمېر  پیدا کړي.  پر مهال ډاډ  پېر  توکو د  برېښنايي  پیرودونکی د  )ورانټي( وړاندې کوي، څو  بېرته جوړونه  وړیا  لپاره  کال 

ستپالیزر هم وړاندیزوي، څو برېښنايي توکي د برېښنايي ستونزو پر مهال خوندي وسايت. که د موټر جوړونې هټۍ لرئ، کوالی شئ هغو کسانو ته چې نوي 

بریکونه رانیيس د پیسو د بېرته ورکړې ډاډ ورکړئ، څو پیرودونکي وپوهېږي په هغه صورت کې چې له نوو برېکونو څخه ناخوښه وي کوالی يش ستاسو هټۍ 

ته رايش او بریکونه بې له لګښته جوړ کړي.

چټک خدمتونه– په اوسط بڼه له رایجو خدمتونو څخه چټک خدمتونه وړاندې کړئ. د بېلګې په توګه، د ډی ایچ ال پوستي خدمتونه ژمنه کوي چې ستاسو 

لېږل شوی توکی د راتلونکې ورځې د سهار له نهو بجو وړاندې مقصد ته سپاري او ددې اسانتیا په بدل کې له تاسو زیاتې پیسې اخيل. که د کالیو ګنډلو هټۍ 

لرئ، کوالی شئ پېرودونکو ته د پتلون د بیرته سمولو اسانتیا په یوه ورځ کې برابره کړئ او د معمول په څېر یې په یوه اونۍ کې تررسه نه کړئ. ددغو چټکو 

خدمتونو په بدل کې تاسو زیاتې پیسې ترالسه کوئ.

ځانګړنې زیاتې یا کمې کړئ: د توکو)محصوالتو(/ خدمتونو ځانګړنو ته بدلون ورکړئ چې نوي پېرودونکي خپل کړی. د تکنالوژۍ په صنعت کې د یوه محصول 

بېالبېل  کمپنۍ  بلوسونیک  کابل کې  په  کوي.  وړتیاوو څرګندونه  اضافه  د  هغه محصول  د  لري چې  بیه  بېله  یې  یو  هر  او  وړ دي  موډلونه د الرسيس  بېالبېل 

او بیې یې هم توپیر لري، د بېلګې په توګه  انتخابونه ولرئ. هر انتخاب ځانته ځانګړنې لري  کمپیوټري چېپونه وړاندې کوي څو تاسو د پېرلو پر مهال زیاتې 

که تاسو موبایل پلورنځی لرئ، د ګرځنده موبایلونو رسبېره په کې په ټلېفون نصبېدوين پروګرامونه، د سکرین ساتونکې صفحه او پوښونه هم وړاندې کړئ او له 

هریوه ځانته بیه واخلئ.
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بسته بندی- پېرېدونکو ته د اسانتیاوو په برابرولو او د هغو توکو پېر ته د دوی په هڅولو، چې په عادي حالت کې یې پېرلو ته چمتو نه دي، خپل کاروبار ته وده 

ورکړئ. د » Mr. Cod’s FAMily MeAl« د خوراکي توکو بسته ددغو هڅو یو له منونو څخه ده چې پکې برګر، چپس، د چرګ لنګي او ځینې نور توکي یوځای 

کړي او په بیه یې پلوري چې که وغواړو ټول شیان بېل بېل وپېرو په هغه بیه یې نه شو ترالسه کولی. 

پېش پرداخت- دغه سرتاتیژي په ورکړه کې د انعطاف المل کېږي او هغو کسانو ته چې نه يش کوالی د کرېډېت له الرې څه وپېري اسانتیاوې برابروي او نوي 

پېرودونکي جلبوي. د وړاندې ورکړې )پېش پرداخت( پالنونه د موبایل له الرې او د ټلېفون د کارت له الرې له لرې فاصلې څخه ددغې اسانتیا له ښو بېلګو څخه دي.

اجاره- موټر پلورونکي د بېلګې په توګه لوکس موټر زوم او ناوې ته د دوی د واده په ورځ د ودونو د سالونونو له الرې، چې په هغوی کې محفلونه تررسه کوي، 

په کرایه ورکوي. له دې رسه چې دغه موټر د پلور لپاره نه دي، خو موټر پلورونکي له هغې اړیکې چې له نوو جوړو رسه یې تامینوي دوی ته پېر په موخه ګڼ 

انتخابونه وړاندې کوي.

د دوه برخو په ډول بیه ټاکل- په دغه طریقه کې د اصيل خدمتونو بیه بېله او د اضايف خدمتونو بیه بېله حسابېږي. د هوايي چلند صنعت له دغه تخنیک 

څخه په استفادې ډېره ګټه کوي. دوی میلیاردونه ډالر د دوی له اضايف فیسونو څخه ترالسه کوي له دې ډلې الوتکې ته د ژر تلو او د څوکۍ د بدلولو لومړين 

فیسونه اخيل. د بېلګې په توګه، که تاسې د یو ورزيش سالون خاوند یاست کوالی شی د خدمتونو له میاشتني فیس رسبېره نور وړاندیزونه هم وړاندې کړئ، 

لکه د ځانګړي الرښود لرلو په موخه اضايف فیس.

خنډونه- وخت داسې برابر کړئ چې بېالبېل پېرودونکي تاسو ته په بېالبېلو وختونو کې مراجعه وکړلی يش. ډېری هوټلونه د روژې په میاشت کې د پېرودونکو 

د راجلبولو په موخه ځانګړي وړاندیزونه لري څو پېرودونکي د روژه مايت د بیروبار وخت څخه وروسته رايش. سالیس بیکري د ماښام له اوو بجو وروسته خپلې 

بیې راټیټوي، څو هغه کسان چې د بیو او له کوره بهر د بیروين خوراکي توکو له ارزښت رسه حساس دي راجلب يش.

د پرې کولو پالنونه- له دې سرتاتیژۍ څخه په ګټې اخیستو تاسو د ورکړې مهال له هغه مهال رسه چې پېرودونکی یې وړتیا لري همغږی کوئ. ډېری رشکتونه 

د ورکړې بېالبېل پالنونه وړاندې کوي چې تاسو ته اجازه درکوي د پېر ټول مبلغ په یوځل پرې نه کړئ، بلکې په تدریج رسه د څو قسطونو په ډول هغه ورکړئ. د 

قسطونو په نامه مشهور مايل پروګرام د پېرودونکو د راجلبولو په موخه وړاندیز کوي چې هغه مشرتي چې د نوي کمپیوټر یا موبایل د ورکړې په موخې ۳۰,۰۰۰ 

افغانۍ نه لري هره  میاشت د قسط په ډول ۴,۰۰۰ افغانۍ ورکړي.

د څو توکو یا خدمتونو یو ځای بیه ټاکل- داسې یوه بیه وړاندیز کړئ چې د پېرودونکي لپاره ټولې اسانتیاوې ولري او د دوی د ارامښت او نوو پېرودونکو د 

جلب المل يش. ډېری سیاحتي رشکتونه شته چې وګړي د فريض حج یا عمرې لپاره وړي او د یوه ټاکيل فیس په بدل کې د هغوی ټول لګښتونه) اطاق، خوراک، 

زیاريت او تفریحي چارې( پر غاړه اخيل. د ګرځنده ټېلېفونونو رشکتونه هم داسې پالنونه وړاندې کوي چې په هغې کې  نامحدوده اړیکې، لیکيل پیغامونه او 

انټرنېټ د یوه ټاکيل میاشتني فیس په بدل کې ورکول کېږي.

بېړنی تخفیف- یو داسې سماليس تخفیف وړاندې کړئ چې وګړي زیات پېر ته وهڅوي. د بېلګې په توګه، اعالن وکړئ چې د ۸,۰۰۰ افغانیو او یا له هغو څخه 

په زیات پېر ۱,۰۰۰ افغانۍ تخفیف ترالسه کوالی شئ.

بې لګښته دوه اړخیز لېږد: رشکتونه کوالی يش د توکو د بې لګښته لېږد را لېږد وړاندیز وکړي. دغه وړاندیز د پېرودونکو له جلب رسه اړیکه لري ځکه وګړي 

له خپل پېر څخه لږ اندېښمن کېږي او پوهېږي چې هغه توکی چې په خوښه یې نه وي له هر ډول لګښت پرته بېرته لېږلی يش.

له ډالۍ رسه یوځای پېر – خپل پېرودونکی د ډالۍ په ورکړې وهڅوئ. » د ۶,۰۰۰ افغانیو په ارزښت د سینګار توکو په پیر رسه د سینګار یوه وړیا بسته ترالسه کړئ«. 

د هغو برنډونو چې د خپلو بیو د راټیټېدو څخه اندېښمن دي له پېر رسه یو ځای ډالیو له الرې زیات لګښت ته پېرودونکي وهڅوئ. کارپوهان مني چې له پېر رسه 

یوځای ډالۍ د تخفیف ورکړې په موخه غوره بدیله الر ده. ورته مهال ځینو پېرودونکو ته د ډالۍ ورکړه زړه راښکونکې او حیرانوونکې تجربه ده.

له پېر وروسته تخفیف- خپل همیشني پېردونکي د دوی د پېر په بدل کې وستایی» ستاسو له وروستۍ غوښتنې څخه د مننې په پار په راتلونکي پېر کې تاسو ته 

۲۰ سلنه تخفیف وړاندې کوو«، تاسو باید له پلور وروسته دویم ځيل پېر ته د پېرودونکو د هڅولو او اړیکې ساتلو په موخه له دغه ډول تخفیفونو څخه استفاده وکړئ.

دا یوازې د بېالبېلو توکو او د هغوی د بیو د وړاندې کولو په برخه کې ځینې موډلونه وو چې د ګټې د زیاتوايل په برخه کې ستاسې له کاروبار رسه مرسته کوي. 

خو باید پام مو وي چې په بیو کې تبعیيض چلند ونه کړئ. د بیو تبعیض هغه مهال کېږي چې رشکت ورته توکی د خپلو پېرودونکو بېالبېلو ډلو ته په بېلو بیو 

وړاندې کړي. په ځینو مواردو کې دغه چاره غیر اخالقي او آن غیر قانوين ده.
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C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

د بیې ټکی-  د یوه توکي وړاندیز شوې بیه چې د نورو توکو له بیو رسه د رقابت په موخه ټاکل کېږي.

د بیو تبعیض– هغه حالت چې یو رشکت ورته توکی یا خدمت د خپلو پېرودونکو په بېالبېلو ډلو په بېلو بیو پلوري.

 

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه دغه مطالبو ته مراجعه وکړئ

څنګه پوه شم چې پېرودونکي مې د ټاکل شوې بیې ورکړې ته چمتو دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

هغه الرې چې خلک یې د بیو ټاکلو په برخه کې کاروي کومې دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

د بیو ټاکلو په برخه کې کومه داسې ځانګړې الره شته چې زما له کاروبار رسه مناسبه وي؟ 9. قیمت اېښودل	 

خلک د قیمتونو په اړه څه فکر کوي او دا څنګه د قیمت اېښوودنې په برخه کې زما پرېکړې اغېزمنوي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ولې ځینې بیې د نورو په پرتله د پېرودونکو لپاره ډېر جذابیت لري؟ 9. قیمت اېښودل	 

A :شته اضايف وسایل

د بیو د نوملړ پاڼه 
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.17
څه وخت باید لیالم او 

هڅوونکی قیمت اعالم کړم؟



58   |   دستیار

L اساسات

لیالم پېرودونکو ته پيغام رسوي چې بیې راټیټې شوې او دوی باید له دغه فرصت څخه ژر استفاده وکړي. دا ډېره مهمه ده چې پېرودونکو ته وښیو 

چې لیالم یوه نادره چاره ده. لیالم باید لنډ مهالی وي چې خلک دا فکر ونه کړي چې وخت لري او بله اونۍ هم په همدې بیو توکي پېرلی يش. د 

لیالم بېالبېل ډولونه شته؛ دلته د لیالم څو ډولونه تاسو ته در پېژنو:

د پېرودونکو د جلبولو په موخه له بیې ټیټ پلور) جهت ورکوونکی زیان(: د یوه توکي بیه ډېره راټیټولی شئ ترڅو پېرودونکي راجلب کړئ، خو په 	 

دې هیله چې هغوی نور توکي چې زیاته ناخالصه ګټه لري وپېري. هغه توکي چې تاسو یې په ټیټه بیه پلورئ په انګلیيس کې ورته )جهت ورکونکی زیان( 

وایي چې هامغه له بیې ټیټ پلور د پېرودونکو د جلب په موخه دی.

د موسم پای: دا الر د نوو توکو لپاره د ځای خايل کولو په موخه ده چې ډېر ژر به یې خپل رشکت یا پلورنځي ته راوړئ. موږ معموالً دغه ډول لیالم د ژمي 	 

په پای یا هم له دواړو اخرتونو وروسته لیدلی شو.

له موسم وړاندې: دا الر له نوي موسم څخه د ګټنې په موخه ده. د بېلګې په توګه، که د جامو هټۍ لرئ، کوالی شئ د سړو له رارسېدو وړاندې د مني 	 

په میاشتو کې نوي جاکټونه لیالم کړئ.

وړاندې تر دې چې ناوخته يش ګام واخلئ: لیالم پېرودونکي هڅوي چې ژر الس په کار يش، ځکه دغه پلورل کېدونکي توکي به ډېر وخت پاتې نيش 	 

او کېدای يش فرصت له السه ووځي. کېدای يش تاسو په ګدام کې یو شمېر اضايف توکي ولرئ چې غواړئ ژر یې وپلورئ. په دغه صورت کې هڅه وکړئ 

هر هغه توکی چې غواړئ له خپلې هټۍ وباسئ، لیالم ته یې کېږدئ چې د خلکو ورته پام يش او د هغوی په نویو اعالن شویو بیو اخیستو ته هڅه وکړي.

نوي راوړل شوي: کوالی يش د پېرودونکو د جلب په موخه هغه توکي چې نوي مو خپلې هټۍ ته راوړي په بیو کې یې تخفیف ورکړئ. د نویو توکو لیالم 	 

خلکو ته ښيي چې تاسو د بازار په رس کې یئ او د خپلې هټۍ توکي په منظم ډول نوي کوئ.

د هر توکي بیه راکمه کړئ: کوالی شئ په خپله هټۍ کې د هر يش بیه راټیټه او هغوی لیالم ته وړاندې کړئ. له دغه تخنیک څخه ډېره کمه ګټه پورته 	 

کېدالی يش او له دې هغه مهال کار اخیستل کېږي کله چې غواړی خپل اوسنی کاروبار پرېږدئ، ځکه دغه چاره یو منفي پیغام لېږي او شاید ستاسو 

پیرودونکي فکر وکړي چې ستاسو عادي او ورځنۍ بیې ډېرې لوړې او د لیالم له پای وروسته عادي کچې ته د بیو راوړل ستونزمن يش.

که مو هوډ دا وي چې د لنډ مهال لپاره لیالم وړاندیز کړئ، نو بیې د اوږد مهال لپاره مه راټیټوئ. تدریجي تخفیف پېرودونکو ته دا انځور ورکوي چې که 	 

په مته پاتې يش نو ډېرې پیسې به ترالسه کړي نو له همدې امله کم احتامل لري چې اوس توکي وپېري.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

که د لیالم کولو پرېکړه کوئ نو الندې څو ټکي د ال زیاتې بریا په موخه په پام کې ونیسئ:

لومړی ټکی- وړاندیزونو ته مو مهالویش جوړ کړئ. د لیالم لپاره مهالوېش جوړول یوه غوره الره ده، تر څو معلومه کړئ چې د نویو پېښو لپاره څه ته اړتیا لرئ. 

په دې ډول به تاسې له وړاندې دا پالن ولرئ چې څه وخت یو توکی لیالم کړئ او کله یې د لیالم لپاره اعالن وکړئ. د مهالوېش لرل نه یوازې د لیالم د تنظمولو 

په برخه کې ثابته شوې الره ده، بلکې راتلونکي ته د چمتوايل او د عمومي رخصتیو، کلتوري جشنونو، د رشکت د بنسټ اېښودو د کلیزې مناسب د تخفیف 

لپاره هم هڅونکي دي. 

دوهم ټکی-  بهیرونه وڅارئ. کوالی شئ خپل لیالمونه په سیمه کې له پېښېدونکو نورو چارو رسه همغږي کړئ. د بېلګې په توګه، د اریانا سعید کنرست په 

اوړي کې پالن شوی او تاسو کوالی شئ د هغې د کنرست ټکټونه د یوې کچې پېر په بدل کې خپلو پېرودونکو ته وړاندې کړئ. یا فرضاً، تاسو پوهېږئ چې 

ستاسو په سیمه کې ځانګړی محفل په مخ کې دی او یا هم د کرنې له ميل ورځې څخه د ملانځلو په موخه د بزګر د ورځې ۲۰ سلنه تخفیف اعالن کړئ او هر 

پېرودونکي ته د کرنې په جشن کې د ګډون یو ټکټ ورکړئ. یا که د هوټل خاوند یاست کوالی شئ هر پېرودونکي ته له ډوډۍ وړاندې اشتها راوړونکې غذا یا 

څښاک وړاندیز کړئ او یا هم د راتلونکې فوټبال لوبې ټکټونه ورته ورکړئ.

درېیم ټکی- هڅې مو تعقیب کړئ. د لیالم او د هغه د تبلیغاتو کلۍ د تېرو هغو لیالمونو او تبلیغاتو بیا کتنه ده چې اغېزناک وو او یا هم نه وو. باید وپوهېږئ 

چې ستاسو کومو چارو اغېز درلود او کومو نه، څو بل ځل غوره پایلې ترالسه کړئ. 

څلورم ټکی- د هر لیالم/ تبلیغاتو لپاره موخه روښانه کړئ. پر دې پوهېدل چې ستاسې د لیالم موخه څه ده،  مرسته دررسه کوي پر هغو  بېالبېل توکو چې په تخفیف 

یې وړاندې کوئ مناسبې او ښې بیې کېږدئ. ایا تاسو یوازې ددې لپاره لوی لیالم وړاندې کوئ چې زیات کسان ستاسو هټۍ یا پلورنځي ته رايش؟ په دغه صورت 

کې پیسې موخه نه ده او په ټاکلو توکو کې د ډېر تخفیف په ورکړې او له هغو توکو د خپل عاید په راکمولو کوالی شئ خلک خپلې هټۍ ته راوکاږی. خو که له لیالم 
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څخه ستاسو موخه د پیسو السته راوړل وي، نو باید د بېالبېلو توکو د تخفیف په کچه او هغو توکو په برخه کې کوم چې پکې تخفیف وړاندې کوئ ډېر پام وکړئ.

پنځم ټکی-  پرېږدئ چې خلک ستاسو پر لیالم خرب يش. باید پېرودونکو ته دا فرصت ورکړئ چې ستاسو له لیالم څخه خرب يش. په پلورنځي کې د برنونو 

نصب، خپلو غوره پېرودونکو ته د برېښنالیک په لېږلو او په کوچنیو کاغذونو د اعالنونو خپرول په دې برخه کې د بازار موندنې غوره الرې چارې دي. داسې یو 

کار وکړئ چې پېرودونکي بدلون ته متوجه يش او د پلورنځي باندينی بڼه او د پېرودونکو عادي تګ راتګ کې بدلون راولئ. ددې په اړه چې څه ډول د پېرودونکو 

پام ځانته واړوی فکر وکړئ.

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

د پېرودونکي د راجلبولو په موخه له بیې ټیټ پلور) جهت ورکوونکی زیان(: هغه چاره چې په کې د یوه توکي بیه په قصدي ډول راټيټېږي او موخه یې 

هم دا وي چې خلک هټۍ یا پلورنځي ته مراجعه وکړي او له هغه توکي رسبېره نور قیمتي توکي هم وپېري.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه دغه مطالبو ته مراجعه وکړئ

د بیو د ټاکلو د بهیر دري اصيل عنارص چې باید ورباندې پوه شم کوم دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

خلک د قیمتونو په اړه څه فکر کوي او دا څنګه د قیمت اېښوودنې په برخه کې زما پرېکړې اغېزمنوي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ولې ځینې بیې د نورو په پرتله د پېرودونکو لپاره ډېر جذابیت لري؟ 9. قیمت اېښودل	 

د بیو ټاکلو پر مهال څو انتخابونه لرم او کوم دي؟ 9. قیمت اېښودل	 
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.18
هغه انتخابونه چې د بیې د ټاکلو 

په برخه کې یې لرم کوم دي؟
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L اساسات

او له تاسو رسه  انتخابونه لرئ. هره ټاکنه چې الندې ورباندې بحث شوی د بیو ټاکلو پر بېالبېلو تاکتیکونو مترکز  د بیو ټاکلو پر مهال تاسې ګن 

مرسته کوي چې خپلې بیې د بازار له اړتیاوو رسه سمې برابرې کړی. کېدای يش ټول دغه تاکتیکونه ستاسو په درد و نه خوري، خو پر هغوی پوهېدل 

به تاسو د اګاهانه بیې ټاکلو پر الرو چارو پوه کړي. ځینې انتخابونه پدې ډول دي:

د پېرودونکي د بڼې پر بنسټ د بیې ټاکل. د بېالبېلو پیرودونکو لپاره د بېالبېلو بیو ټاکل د هغوی ځانګړنو لکه عمر ته په پام. 	 

د پېر د وخت پر بنسټ د بیې ټاکل. د ورځې/اونۍ/ میاشتې/ کال په بېالبېلو وختونو کې د بېالبېلو بیو ټاکل. 	 

د پېر د ځای پر بنسټ د بیې ټاکل. په بېالبېلو بیو د یوه توکي پلور د پېر د موقعیت پر بنسټ.	 

د پېر د کچې پر بنسټ د بیې ټاکل. د پېر بېالبېلو کچو ته په پام په بېالبېلو بیو د یوه توکي پلور.	 

د بنډل پر بنسټ د بیې ټاکل. د بېالبېلو توکو یوځای پلور په یوه بنډل کې، په داسې بڼه چې که هر توکی یوازې وپلورل يش مجموعي بیه یې له یوځایي 	 

بیې زیاتېږي.

اندازه کولو پر بنسټ د بیې ټاکل. د بیې ټاکل د هغه د استفاده شوې کچې پربنسټ؛ پېرودونکي د خپلې استفادې په تناسب پیسې ورکوي لکه د 	  د 

ګرځنده موبایل د فیس ورکړه د دقیقې او یا هم د ټکيس کرایه د کیلومرت پر حساب.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

دلته د بیې د ټاکلو په برخه کې پر شپږو انتخابونو بحث کوو:

لومړی انتخاب- د پېرودونکي د بڼې پر بنسټ د بیې ټاکل. په دغه ټاکنه کې تاسو د خپل پېرودونکو معمويل ځانګړنو لکه د دوی عمر ته په پام بېالبېلې بیې 

ټاکئ. دغه بهیر پرډل بندۍ استوار دی او پر بنسټ یې بازار په کوچنیو برخو وېشل کېږي، داسې چې هره برخه د څرګندو او بېلېدونکو ځانګړنو لرونکې وي. 

لکه له ۶۵ کلنۍ څخه لوړو کسانو ته په ټیټه بیه د ټکټ پلور، په دې واقعیت استوار دی چې پېرودونکي د څرګندو او بېلېدونکو ځانګړنو لرونکي دي. یوه ښه 

بېلګه هغه ورزيش کلپ دی چې د سهار له څلورو بجو څخه تر غرمې کم فیس اخيل. دغه وړاندیز د هغو پېرودونکو د جلب په موخه اغېزناک دی چې دندې ته 

نه ځي او یا هم تقاعد شوي دي. یو رسټورانټ کېدای يش هغو کسانو ته چې د ۳ څخه تر پنځو بجو پورې په کم بیروبار لرونکي مهال کې ځي تخفیف ورکړي.

دویم انتخاب- د پېر د وخت پر بنسټ بیې ټاکل. په دغه انتخاب کې تاسو د ورځې/ اونۍ/ میاشتې/ کال د بېالبېلو وختونو لپاره بېالبېلې بیې ټاکئ. باید د پېر 

بهیر مو مشهود طبیعي توپیرونه لري، چې پر بنسټ یې د هرې برخې پېرودونکو ته بېالبېلې بیې وټاکي. څو بېلګې:

د برېښنا اداره کوالی يش د برېښنا بیه رشکتونو ته د اونۍ په بهیر کې لوړه او د اونۍ په پای ورځو کې کمه وټاکي.	 

هوايي رشکتونه د شپې پر مهال الوتنو کې کمې پیسې اخيل.	 

د کابل ژوبڼ د ښوونځیو د رخصتیو په ورځو یا د نوي کال ته ورته ميل ورځو کې د خپل ټکټ بیه راټیټوي.	 

مېلمستونونه کېدای يش هغو بهرنیو مسافرو ته چې له یوې اوونۍ زیات هلته پاتې کېږي له لومړۍ اوونۍ وروسته د اطاق کرایه راټیټه کړي.	 

د موبایل ځینې رشکتونه د هغو ساعتونو لپاره چې ګڼه ګوڼه ډېره وي او د هغوی لپاره چې ټېلېفوين کرښې کمې بوختې وي بېالبېلې بیې ټاکي. کېدای 	 

يش د شپې په اخرو ساعتونو او د اوونۍ په اخرو ورځو کې د مفتو اړیکو وړاندیز وکړي.

درېیم انتخاب - د پېر د ځای پر بنسټ د بیې ټاکل. په دغه ټاکنه کې د پېر د موقعیت پر بنسټ بیې توپیر کوي. یو شمېر لوی زنجیره یي پلورنځایونه په بډای 

مېشتو سیمو کې لوړې بیې ټاکي. ځینې وختونه د خوراکي توکو پلورنځي د څښاک توکو او نورو ځینو شیانو له پلور زیاتې پیسې اخيل، ځکه پېرودونکو ته د 

شپې په ناوخته ساعتونو او هغو ځایونو کې چې په اسانۍ د الرسيس وړ وي خدمتونه وړاندې کوي. خو بل هوټل څو کیلومرته هاخوا کمې پیسې ترالسه کوي 

ځکه هلته د مسافرو تګ راتګ لږ ستونزمن دی.

یو سوپر  توګه،  په  بېلګې  ټاکي. د  بیې  بېالبېلې  پر بنسټ  پېر د کچې  انتخاب کې رشکتونه د  په دغه  ټاکل.  بیې  پر بنسټ د  پېر د کچې  انتخاب– د  څلورم 

مارکېټ کېدای يش د دوو قطعيو څښاک )نوشابه( د پېر په صورت کې د هغه بیه د یوه قطعي تر اخیستو ارزانه کړي. د خوراکي توکو ډیری رشکتونه خپل توکي 

په بېالبېلو کچو وړاندې کوي، د بېلګې په توګه، د کوکاکوال څښاک توکي هر ګرام په لویو بوتلونو کې د کوچنیو هغو په پرتله ارزانه پلوري. 
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پنځم انتخاب- د بنډل پر بنسټ د بیې ټاکل. په دغه انتخاب کې بېالبېل توکي په یوه بنډل کې پلورئ او که څوک ستاسو په بنډل کې شامل توکي بېل بېل 

وپېري ګران ورته متامېږي. د بېالبېلو توکو د یو ځای وړاندې کولو وړاندیز په داسې حال کې اغېزناک وي چې په بنډل کې شته توکي یو له بل رسه اړوند وي 

او د پېرودونکو له اړتیا وو رسه اړیکه ولري. په ډېری هېوادونو کې د کیبيل ټلویزیون رشکتونه خپل تلویزیوين خدمات له ټېلېفوين او انټرنټي بنډلونو رسه یوځای 

وړاندې کوي.

شپږم انتخاب– د اندازې پر بنسټ د بیې ټاکل. په دغه انتخاب کې د ورکړو بیه د هغوی د استفادې د اندازې پر بنسټ ټاکل کېږي. بیې د خدمتونو د ګټنې 

د اندازې څرګندونه کوي، لکه د کیلومرت پر بنسټ د ټکيس کرایه، اوبه او برېښنا د میرت پر بنسټ او ټېلېفوين اړیکې د دقیقو پر بنسټ.

C :ددې برخې د اصطالحاتو تعریف

  وېش- په کوچنیو برخو د بازار وېش هغه ډول چې هره برخه د څرګندو او توپیر لرونکو ځانګړنو لرونکې وي، لکه د اوسپنې کرښې څخه د استفادې د ټکټ ټیټه 

بیه له ۶۵ کلونو څخه پورته کسانو لپاره

بنډل)بسته(- د پېر په موخه په یوه بنډل کې د دوو یا څو توکو د یو ځای کولو تاکتیک چې معموال په بنډل کې د شته توکو تر بېل بېل پېر په ټیټه بیه متامېږي.

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه دغه مطالبو ته مراجعه وکړئ

د بیې ټاکلو کومه مشخصه الر شته چې زما له کاروبار رسه مناسبه وي؟ 9. قیمت اېښودل	 

خلک د قیمتونو په اړه څه فکر کوي او دا څنګه د قیمت اېښوودنې په برخه کې زما پرېکړې اغېزمنوي؟ 9. قیمت اېښودل	 

ولې ځینې بیې پېرودنکو ته د نورو په پرتله ډېر جذابیت لري؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه د خپلو توکو بېالبېل ډولونه پر بېالبېلو پېرودونکو په بېال بېلو بیو پلورلی شم؟ 9. قیمت اېښودل	 

A شته اضايف وسایل

د بیو ټاکلو کارپاڼه

 

د بیو پرتلیز کارپاڼه 

د توکي د لګښت بېلګه

د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو کارپاڼه 

د نوک په نوک ټکي بېلګه
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د لوړو قیمتونو ټاکل 
غیر اخالقي کار دی؟
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پر ځینو اخالقي مسایلو پوهېدل ډېره اسانه چاره ده: غال مه کوه او له نورو رسه په درناوي چلند کوه. خو د بیو ټاکلو په برخه کې د سم او ناسم مفهوم دومره 

څرګند نه دی. ایا رشکت کوالی يش هر څومره چې وغواړي بیه وټاکي؟ له دې رسه که بیه ډېره لوړه وي پېرودونکي به څه ونه پېري.

د اخالقي بیې ټاکلو اړوند تر ټولو لویه مسئله د قانوين چارې او اخالقي چارې ترمنځ توپیر دی. د بازار موندنې ټولې کړنې باید رڼې او ریښتونې وي. یعنې د 

غیر اخالقي کړنو په تررسه کولو قانون مه ماتوئ لکه له ارزانو او مرضو ترکیباتو څخه استفاده او یا هم ستاسو د توکو د کار ورکولو په اړه دروغ ویل.

په بیه ټاکلو کې د قانوين او اخالقي چارو پوله تر ډېره بریده څرګنده نه ده. د بېلګې په توګه، فرض کړئ چې ستاسو د هېواد قانون حکم کوي چې یو توکی د 

هغه د لګښتونو څخه په ټیټه بیه نشی پلورلی، خو تاسو د غوا ګانو څښنت یئ او غواړئ د سیمې ناداره وګړي شیدو ته الرسسی ولري، نو له همدې امله دوی ته 

شيدې د هغوی د برابرولو تر لګښت په ټیټه بیه ورکوئ. دغه چاره ستاسو پر وړاندې د سیمې وګړي خوشالوي او هغوی هم د شیدو د ټیټې بیې له امله له تاسو 

نور توکي هم پېري، مثال پنیر چې له هغې تاسې ډېره ګټه ترالسه کوئ. په دغه صورت کې له لګښت په کمه بیه د شيدو پلور اخالقي ښکاري، خو قانوين نه دي.

دغه راز فرض کړئ چې ستاسو رشکت داسې یو درمل چې د انسان د ژوند ژغورلو المل کېږي هر ډوز یې په ۱,۵۰۰ افغانیو پلوري، خو که غواړی بیه یې لس 

چنده زیاته کړئ او پر ۱۵,۰۰۰ افغانیو یې وپلورئ کېدای يش له قانوين پلوه کومه ستونزه ونه لري خو دغه پرېکړه به اخالقي نه وي، ځکه ډېری ناداره وګړي 

به یې د پېرلو توان ونه لري.

دغو ته ورته حالتونو ته په پام د بیو ټاکلو اخالقي والی او یا هم قانوين کېدل کېدای يش ستونزې ولري. په ډېرو مواردو کې هېڅ کره ځواب شتون نه لري، خو 

تر ډېره په هر حالت کې غوره دا ده چې د قانون له حکمونو رسه سمه بیه وټاکئ او همدارنګه په دې چارې کې اخالق هم په پام کې ونیسئ.

K :پدې اړه ال ډېر معلومات

ددې لپاره چې وکوالی شئ له ځان او پانګونې څخه مو ساتنه وکړئ، دلته د بیو ټاکلو څو عامې الرې له تاسو رسه رشیکوو چې په هغوی کې د قانوين توب او 

اخالقي وايل ترمنځ توپیر ستونزمن دی.

د بیو ټاکل )تثبیت(– کله چې ستاسو رقیب رشکتونه ورته خدمتونه او محصوالت وړاندې کوي هوکړه وکړئ چې خپل توکي او خدمتونه په ثابته بیه وپلورئ. 

معموال ددغه ډول رشکتونو ترمنځ رقابت د توکو بیه راټیټوي، خو که رقیبان یو له بل رسه هامهنګي وکړي چې ټول بیې لوړې سايت، نو په دې صورت کې به 

رقابت عادي پرمخ الړ نه يش. د بېلګې په توګه، داسې نړۍ تصور کړئ چې د ایسکریم پلورلو هرې هټۍ ته الړ شئ او هغوی یو ایسکریم په ۱۰۰۰ افغانۍ 

وپلوري، په دغه حالت کې به پېرودونکي زیان وکړي، ځکه هغوی به د ایسکریم پر ځای بل انتخاب ته مخه کړي او یا به هم اړ يش چې د ایسکریم پېرلو په موخه 

لوړه بیه پرې کړي. د افغانستان په ګډون په ډېری هېوادونو کې د بیو ټاکل غیر قانوين دي. تاسو باید څه وکړئ؟ د بازار په اړه د درک د ترالسه کولو په موخه 

هغوی ته چې ستاسو رقیبان یې تررسه کوي پام وکړئ، خو له هغوی رسه د ثابتې بیې د ټاکلو په موخه او یا هم د مشرتیانو له اړتیا څخه د ناوړې استفادې په 

موخه الس مه یو کوئ.

په دواطلبۍ کې درغيل - په دغه طریقه کې اداره یوه مشخص رشکت ته سوداګریز قرارداد ورکوي، په داسې حال کې چې داښيي چې ګنې په داوطلبۍ کې 

خو ګڼو رشکتونو ګډون کړی و. دغه کار نه یوازې له اخالقي اړخه ناسم دی، بلکې په ډېری دولتونو کې دغه کار غیرې قانوين دي او د مخنیوي لپاره یې هڅه 

کېږي. په دواطلبۍ کې درغيل په کلکه د پېرودونکو پر زیان ده، ځکه کار غوره رشکت ته نه سپارل کېږي. دغه رسغړونه ګڼ شمېر ډولونه لري چې په ټولو کې 

یې د هوکړې اخیستونکي رشکت او تړون ورکوونکې ادارې ترمنځ له وړاندې توافق موجود وي. څه باید وکړئ؟ حتی که کولی شئ چې له یوه کس څخه، چې 

د داوطلبۍ بهیر اغېزمنولی يش، مرسته هم وغواړئ شی باید دغه کار ونه کړئ. د داوطلبۍ بهیر په دواړو حالت کې روڼ وساتئ، که په داوطلبۍ کې ګډون 

کوئ او که د قراردادي رشکت په لټه کې یئ. په افغانستان کې له ۲۰۰۱ کال وروسته جوړ شوي سړکونه او کوڅې د روڼتیا یوه عمده بېلګې کېدای يش، ځکه 

ډېری یې تر جوړېدو وروسته ډېر ژر بېرته ویجاړ شول او المل یې د معیاري او اخالقي رشکتونو پر ځای ناسمو رشکتونو د پروژو سپارل وو، چې په پایله کې یې 

ټول هېواد زیان وکړ. 

او هڅه کېږي له هرکس څخه تر  د بیو تبعیض– هغه حالت ته ویل کېږي چې یو رشکت ورته توکی د خپلو پېرودونکو په بېالبېلو ډلو په بېالبېلو بیو وپلوري 

وروستي بریده زیاته ګټه واخیستل يش. دغه چاره له پېرودونکو څخه د کمو اقالمو په پټولو چې د پېر لپاره ډېره لیوالتیا لري تررسه کېږي. دغه تاکتیک لږ پیچلی 

دی، ځکه په ځینو مواردو کې له ټولنیز پلوه غوره دی، خو په ځینو نورو کې ناسم بلل کېږي. د بېلګې په توګه، که یوه شپږ کلنه نجلۍ د ۳۰۰ افغانیو په بدل 

کې له بالغو کسانو څخه په ټیټه بیه د تیاتر په یوه صحنه کې ګډون وکړي، څوک به تر ډېره اعرتاض ونکړي خو سمه نه ده چې له ځینو کسانو د هغوی د نژاد او 
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یا هم دیني عقایدو له کبله ډېرې پیسې ترالسه يش. تاسو باید څه وکړئ؟ له متفاوتو مډلونو څخه د متفاوتو بیو ترالسه کول د بیو ټاکلو له مرشوع الرو څخه په 

ګټنې لکه د محصوالتو د توپیر او یا بسته بندۍ په صورت کې سمه چاره ده. خو له دې ټولو رسه د بیو د توپیرونو په برخه کې عامه اطالع رسونې ته ډېر پام وکړئ.

مهالیز تبعیض- دغه چاره له سطحي بیې ټاکلو رسه اړوند ده. هغه مهال چې لومړی توکی په لوړه بیه پلورل کېږي او د وخت په تېرېدو په تدریجي ډول بیې 

راټیټېږي. دلته موخه د زیاتې ګټې ترالسه کول دي. تولید کوونکی غواړی چې د امکان تر بریده ډېرې پیسې ترالسه کړي؛ ځکه پوهېږي داسې پېرودونکي 

شته چې مینه لري د لومړي توکي د پېرلو په موخه زیاتې پیسې ورکړي. دغه چاره هم د بیو اړوند تبعیيض چلند په څېر غیرقانوين نه ده. تاسو باید څه وکړئ؟ 

په هوښیارانه ډول د نویو پېرودونکو لپاره د بیو د راټیټولو په موخه الرې ومومئ. کوپنونه، تبلیغات او د توکو ساده موډلونه د بیې ټاکلو له اغېزمنو تخنیکونو دي 

چې په یوه کچه د بیو ساتلو رسبېره کوالی يش له هغوی د نویو پېرودونکو د موندلو په موخه استفاده وکړی.

ډیری خلک په دې باور دي چې پر اسايس توکو لکه اوبو او د برېښنا په جرناتورونو باندې له تندو بادونو وروسته د لوړې بیې اېښودل غیر اخالقي دي) ځینو 

هېوادونو له دغه ډول چارو څخه د مخنیوي په موخه قوانین وضع کړي(. له ځانه وپوښتئ چې ایا د بیو بدلون به لومړنیو او حیايت توکو ته د ځینو کسانو د نه 

الرسيس المل يش او هغوی ته به زیان ورسوي؟ که مو ځواب هو وي، نو دغه چاره مه تررسه کوئ.

په خالصه توګه د بیو د ټاکلو او یا هم بدلون پر مهال هېڅ غیر قانوين چاره مه تررسه کوئ، ان تر دې کله چې له مشکوک کاروبار رسه رسوکار لری، لږ صرب وکړئ 

او د یوه پېرودونکي له لید څخه قضیې ته وګورئ چې ایا بیې به پېرودونکو ته څه عواقب ولري؟ باید د لنډ مهالو ګټو او پایلو په هڅه کې نه وی بلکې هڅه وکړئ 

چې باثباته او دوامداره ګټه برابره کړئ او ډاډ ترالسه کړی چې هر ډول فاجعه جوړونکو بیو ټاکلو څخه مو ډډه کړې.

C :ددغې برخې د اصطالحاتو تعریف

غیر اخالقي الر )طریقه(- هر هغه منفي کار چې تشبث یې تررسه کوي او د ډیرو وګړو له اخالق رسه په ټکر کې وي.

د بیو تثبیت- د بازار په یوه برخه کې د پلورونکو او اخیستونکو ترمنځ هوکړه چې یو توکی یا یو خدمت په یوه ثابته بیه وپلوري.

 

په داوطلبۍ کې درغيل – هغه مهال چې یو رشکت یا یوه اداره په ښکاره ګڼو خواوو ته په دواطلبۍ کې د ګډون فرصت ورکوي، خو په عمل کې د قرارداد یا 

هوکړې ژمنه له یوې ډلې یا ځانګړي رشکت رسه کوي.

 

 د بیو تبعیض-  هغه وضعیت چې یو رشکت ورته توکی یا محصول په بېالبېلو ډلو په بېلو بیو وپلوري.

 

مهالیز توپريي چلند-  هغه وضعیت چې پکې یو محصول یا توکی په پیل کې په ډېره لوړه بیه پلورل کېږي، خو وروسته یې په تدریج بیه را ټیټېږي.

سطحي بیه ټاکل- کله چې یو نوی محصول بازار ته راځي لومړی په ډېره لوړه بیه پلورل کېږي او بیا یې په تدریج بیې را ټیټېږي.

B :دغې موضوع رسه د اړوندو ال زیاتو معلوماتو په موخه دغه مطالبو ته مراجعه وکړئ

څنګه پوه شم چې پېرودونکی مې د ټاکلې بیې پرې کولو ته چمتو دی؟ 9. قیمت اېښودل	 

هغه الرې چې خلک یې د بیې ټاکلو لپاره کاروي څو او کومې دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

خلک د قیمتونو په اړه څه فکر کوي او دا څنګه د قیمت اېښوودنې په برخه کې زما پرېکړې اغېزمنوي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه د خپلو توکو بېالبېل ډولونه پر خپلو بېالبېلو پېرودونکو په بېالبېلو بیو پلورلی شم؟ 9. قیمت اېښودل	 
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.20
»وړیا« د خپلو محصوالتو یا 

خدماتو ورکړه ښه مفکوره ده؟
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L اساسات

په وړیا توګه وړاندې کول د بازار موندنې تر ټولو پیاوړې وسیله ده. وړیا وېش خلکو ته فرصت ورکوي چې ستاسو محصول )توکی( یا خدمتونه له کوم ګواښ پرته 

وازمايي. موخه دا ده چې هغوی ستاسو د توکي له ازموینې وروسته هغه خوښوي او ستاسو په وفاداره پېرودونکو به بدل يش. په بازار موندنه کې د وړیا کلمه د 

وګړو د ذهنیت په بدلون، د نویو بازارونو په موندنه، د زړو عادتونو په ماتولو او ستاسو د هر ډول توکي او خدمت د غوره څرګندولو په برخه کې بې سارې وړتیا 

لري. وړیا ورکول نږدې د هر نوي توکي د ازمویلو په برخه کې د خلکو د اعرتاض پر وړاندې داسې یوه چاره ده چې تل بریالۍ متامېږي.

K : پدې اړه ال ډېر معلومات

څنګه هغو توکو ته چې پلورئ یې د خلکو لېوالتیا پارولی شئ؟ په دې برخه کې یو له انتخابونو د وړیا وېش دی. تاسو دغه چاره تررسه کوئ ځکه پوهېږی ستاسو 

سخاوت به د خلکو د پام راجلبولو المل يش. خلک مینه لري ځینې وختونه یو توکی د هېڅ يش په بدل کې ترالسه کړي. موږ چې کله یو توکی د پیسو له ورکړې 

پرته ترالسه کوو خوښېږو او دغه حس په پېرودونکو کې زموږ د برنډ لپاره مثبتې پایلې پرځای پرېږدي.

نړۍ له ګڼو تبلیغاتو ډکه ده او په ستونزې رسه کوالی شو وپوهېږو څه د پېرلو ارزښت لري. ډېری کسان هغه توکي پېري چې وررسه شخيص لېوالتیا ولري یا 

باور وړ ملګري ورته وړاندیز کړي وي. ستاسو د توکو)محصول(/ خدمتونو) لکه د ۳۰ ورځو لپاره وړیا ازمیښت( راتلونکو پېرودونکو ته دا فرصت  یې هم کوم د 

ورکوي چې ستاسو له توکو باخربه يش. هغه توکي چې پېري یې ارزښت یې وارزوي او بیا ستاسو په فعاله پېرودونکو کې له شمولیت وروسته تاسو ته یې ځواب 

)پاداش( درکړي.

وړیا ورکول به ستاسو د توکو یا خدمتونو ارزښت را کم کړي؟ نه. دغه چاره یوازې ستاسو توکي یا خدمتونه د خلکو لید ته وړاندې کوي. دغه الر هغو کسانو ته د 

رسېدو په موخه ده چې تاسو یې نه یئ لیديل. دغه وسیله په بازار موندنه کې ډېره بریالۍ ده، ) ګر چې لګښت یې ډېر دی.(

په پایله کې تاسو باید داسې یو کار وکړئ چې خلک ستاسو د هغو توکو یا خدمتونو په اړه چې وړاندې کوئ یې خربې وکړي. ددغه چارې په موخه تر ټولو غوره 

الر وړیا ویش دی. ایا شونې ده چې دغه چاره یوازې هغه وګړي راجلب کړي چې یوازې د وړیا توکو د ترالسه کولو په هڅه کې دي او بیا وروسته هېڅکله ستاسو 

د توکو د پېر په موخه را ونه ګرځي؟ هو، دا شونې ده خو که تاسو خپلې چارې په سمه توګه تررسه کړی ستاسو وړیا وړاندیز به نور کسان هم راجلب کړي. پر دې 

رسبېره دغه چاره له تاسو رسه مرسته کوي چې تاسو د یوه سخاومتند او مبتکر کس په توګه چې خپل توکي له نړۍ رسه رشیکوئ مشهور شی.

دلته ستاسو د کاروبار په برخه کې د وړیا وېش د اغېزو په اړه ۵ الملونه تاسو ته واضح کوو:

لومړی المل- وړیا توکي اوازه رامنځته کوي.

زموږ په عرص کې له یوځای څخه بل ځای ته د خرب لېږد ډېر وخت نه نیيس. خلک وړیا توکي خوښوي او دا چاره نور وضاحت ته اړتیا نه لري. د ټولنیزو رسنیو 

ځواک دا فرصت برابر کړی چې د پخوا په پرتله په ډېرې اسانۍ له نورو رسه اړیکه ونیسئ او معلومات رشیک کړئ. پر دې رسبېره خلک هغه څه ته چې له خپلو 

ملګرو او دوستانو څخه یې په ټولیزو رسنیو او یا هم مخامخ اوري ډېر پام کوي.

دویم المل – خلک هڅول کېږي ستاسو توکي/ خدمتونه له کوم ګواښ پرته وازمايي

که وغواړئ په ډاګه کړئ چې تاسو یو بېل او غوره توکی وړاندې کوی نو وړیا وېش ډېره ګټه لري. تر ډېره شونې ده چې خلک هغه څه چې ازمویل یې وړیا او 

کومه ژمنه له ځانه رسه ونه لري و ازمايي. له همدې امله ځینې ورزيش کلپونه هغو کسانو ته چې د غړیتوب په لټه کې دي اجازه ورکوي یوه ورځ وړیا مترین 

وکړي. همدغه مسئله د عطرو او زیوراتو په پلورنځي کې هم صدق کوي. موخه دا ده چې پېرودونکي هغه څه چې وازمویل او خوښ یې شول او یا یې هم له هغو 

مثبتې پایلې ترالسه کړې بېرته یې د پېر په موخه راګرځي.

درېیم المل- وړیا وېش ستاسو پانګونې ته د پېرودونکو د راښکلو وسیله کېدای څو هغوی ډېر دلته رايش او توکي وپېري.

تل یو شمېر کسان د خپلو کمو اړتیاوو له پوره کېدو وروسته ځي خو یو شمېر نور بیا هلته پاتې کېږي او د ډېرو توکو او خدمتونو سپارښت تاسو ته کوي. له 

همدې امله ډېری هوټلونه ماشومانو ته د وړیا خوراکي توکو وړاندیز لري، ځکه پوهېږي ماشومان یوازې د غذا خوړلو په موخه نه راځي، د هغوی والدین هم باید 

هوټل ته رايش او ډودۍ وخوري. د ماشومانو د خوراک لګښت هوټل ته د ټولې کورنۍ د راښګلو په پرتله ډېر کم دی. ځکه له هغې پرته امکان لري چې هغه 

کورنۍ ستاسو د رقیب هوټل ته مخه کړي.
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څلورم المل – کله چې یو توکی وړیا وي نو پېرودونکی ډېره کمه سختي ښيي.

بې  خپلو  د  استفادې  په  څخه  فرصت  دغه  له  تاسو  چې  ووایم  غواړم  نه  ښيي.  سختي  کمه  کېږي  تررسه  معامله  ګټه  په  دوی  د  کړي  احساس  خلک  چې  کله 

کیفیته توکو د توجیه هڅه وکړئ، خو د نوي پیل شوي کاروبار د پېژندو په موخه ګټه لري. تصور وکړئ چې تاسو یو نوی هوټل پرانیزئ کله چې تاسو او ستاسو 

کارکوونکي هڅه کوي د سپارښت اخیستنې او د غذا وړاندې کولو الرې زده کړي او په دې وخت کې پېرودونکي وړیا څښاک ترالسه کوي کېدای يش ستاسو 

د کار په کمۍ سرتګې پټې کړي. خو د هغوی له باور ناوړه ګټه مه اخلئ؛ ځکه که هغوی ستاسو له ځایه له منفي اخذ رسه ووتل کېدای يش بیا راونګرځي. 

پنځم المل – وړیا د پېر عادت رامنځته کوي

د وړیا توکو په وړاندیز رسه ښايي خلک یو ځل ستاسو له کاروبار څخه لیدنه وکړي او ستاسو توکي وازمايي. کله چې هغوی یوځل ستاسو رشکت ته راغلل، که 

په دغه حالت کې د هغوی تجربه مثبته وه، بیاځيل به هم راوګرځي. د نویو پېرودونکو جلب نسبت د پخوانیو هغو ساتلو ته سخت دی او پېرودونکي عادت لري  

هغو توکو ته چې دوی وررسه بلد دي او له هغو رسه چې د ارامښت احساس کوي پام وکړي. د نویو پانګونو یا تثبیت شوو هغو یو له ستونزو څخه د مشرتیانو د 

ګڼه ګوڼې جوړول دي که دا ګڼه ګوڼې ستاسو رشکت ته د دوی د تلو راتلو او که ستاسو له ویب پاڼې د دوی له لیدنې وي. ځکه کله چې تاسو د وړیا ویش له 

الرې خپل رشکت هغه ځایونو ته ننباسئ چې پېرودونکی یې د لیدو هوډ کوي تر ډېره شونې ده چې هغه په راتلونکي کې له تاسو رسه معامله وکړي.

په لنډ ډول، وړیا وېش کېدای يش د بیې ټاکلو یو له تر ټولو غوره انتخابونو څخه وي چې تاسې یې لرئ. تاسو باید د هغو د پیاوړتیا او کمزورتیا ټکي سنجش 

کړئ، ځکه کېدای يش وړیا وړاندیز ډېر ګران پرېوځي. خو که غواړئ چې خپل تولید تر ټولو ډېرو السونو ته ورسوئ، وړیا وېش ښايي تر ټولو ښه انتخاب وي. 

B :په دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو په موخه دغه مطالبو ته مراجعه وکړئ

هغه الرې چارې چې خلک یې د بیو ټاکلو په برخه کې کاروي کومې دي؟ 9. قیمت اېښودل	 

د بیې ټاکلو کومه داسې ځانګړې الر شته چې زما له کاروبار رسه مناسبه وي؟ 9. قیمت اېښودل	 

داسې اډانه شته چې له مارسه د ارزښت پر بنسټ د بیو ټاکلو د څرنګوايل په برخه کې مرسته وکړي؟ 9. قیمت اېښودل	 

څنګه په خپلو توکو/ خدمتونو کې ارزښت جوړ کړم چې بیې یې د توجیه وړ يش؟ 9. قیمت اېښودل	 
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وسیيل    


