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  األردنيفوايت لكيمااالعوامل املؤثرة يف تسعري املنتجات الصناعية املصدرة:  
 هاين حامد الضمور 

 شميةية الهاألردنقسم التسويق، كلية إدارة األعمال ، الجامعة األردنية، األردن، المملكة ا
 هـ(13/1/1423هـ ؛ وقبل للنشر في 18/2/1422)قدم للنشر في 

 
تجيات استهدفت هذه الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة فيي تسيعير المن ملخص البحث.

الصييناعية  الكيمياةييية المصييدرة وذلييخ سييوا  لعييذت هييذه العوامييل بصييورة مجتمعيية لو 

مييل إذا مسيتللة  باضاييافة إلييى التعييرف علييى مييدي التبياين فييي األهمييية النسييبية لهييذه العوا

صيين ت الشييركات المدروسيية علييى لسييام عييدد العيياملين لو العبييرة التصييديرية لو نسييبة 

 مبيعات التصدير 

شييركة كيمياةييية مصييدرة )مدرجيية لسييماؤها فييي  52البحيي   ميين تكييون مجتميي  

ليى م( واعتميد الباحي  فيي جمي  البيانيات ع1999مؤسسة تنمية الصادرات األردنية لعام 

اسيييتبانة  صيييممت ووىعيييت عليييى مجتمييي   الدراسييية وتيييم تحليلهيييا  مييين عييي ل اسيييتعدام 

 اضحصا  الوص ي ولسلوب تحليل التمايىي 

إن  جميي  العواميل المحيددة فيي نميوذ   -1يليي:  ميا  وقد لواحت نتاةج الدراسية

الدراسييية )لهيييداف التسيييعير، والتكييياليف، والمنافسييية والتشيييريعات والليييوانين وعصييياة  

المنتجييات ووييروف السييود(  عنييد لعييذها مجتمعيية لهييا تيي ثيرات ذات لهمييية  فييي قييرار  

ريعات والليوانين تسعير المنتجات المصدرة، ولن لهم هذه العوامل بالترتيب هيي: )ل(التشي

وجييود فلييس عمسيية عوامييل  -2الحكومييية، )ب( عامييل المنافسيية و ) ( عامييل التكيياليف  

مستللة  من لصل  جمي  العوامل  )عند لعذها بصورة مستللة(  لهيا تي ثيرات ذات لهميية 

عليييى العاميييل التييياب    وهيييذه العواميييل هيييي: )ل( التكييياليف، )ب( المنافسييية، ) ( درجييية 

 الرياض ،156-115(،     1) العلوم اضدارية، 15، ممجلة جامعة الملخ سعود
م(2003-هـ1423)  

115 



 116 هاني حامد الامور

م السليب و )هيـ( التشيريعات واألنومية الحكوميية والعواةيق األعيري  المعاسرة، )د( حجي

وجييود اعييت ف فييي األهمييية النسييبية المعسيياة  للعوامييل المييؤثرة فييي  قييرار تسييعير   -3

المنتجييات الكيمياةييية المصييدرة  وذلييخ عنييد  تصيينيف  الشييركات موايي  الدراسيية  علييى 

 عاتها التصديرية  لسام عدد العاملين لو العبرة التصديرية لو نسبة مبي

ر  وبنا  عليى نتياةج الدراسية تيم اقتيرا  عيدد مين التوصييات لمتعيذي قيرار التسيعي
 لدي الشركات الصناعية موا  الدراسة 

 

 مقدمــة
 إن ميين المهييام الرةيسييية التييي تليي  علييى عيياتق مييديري التصييدير لو التسييويق 

التصييدير  تحديييد اسييتراتيجيات التسييعير الم ةميية لتسييويق المنتجييات ل ايييات
 وبصورة تسمح للشركات تحليق لهدافها  إال لن وا  استراتيجيات التسيعير
يات الم ةمة على المستوي الدولي  لمر يكتن ه العديد مين الصيعوبات والتحيد

 البيةية التي قد تجعل األمر لكثر تعليدا  

 إن تعيدد وتشيابخ عناصيير البيةية التسيويلية الدولييية الميؤثرة فيي سييرد 
 لتسعير التي تتبعها الشيركات يجعيل مهمية ميديري التصيدير لكثير وسياسات ا

ا صعوبة وتحديا، مما يتسلب منهم التعرف على ماهية هذه العناصر ولهميتهي
ن ميباستمرار، فاللرار العاسئ السيتراتيجية التسيعير ال يمني  الشيركات فليس 

لصيير  التحليلها ألهدافها بل سيكل ها الكثير مما ال يمكن معالجته فيي األجيل 
 فاللرار العاسئ لو عدم م  مة السعر ألوااع السود المستهدف قيد يترتيب

  عليه  إتاحة فرصة  كبيرة للمنافسين ل ست ادة من است  ل هذه الحالة
إن اتعيياذ قييرار التسييعير علييى المسييتوي الييدولي يعتبيير لكثيير صييعوبة 

البيةييات وتعليييدا ميين اتعيياذه فييي السييود المحلييي، وذلييخ العييت ف  مت يييرات 
الدولية وتعددها لحيانا لو لنل  المعلومات التسويلية لحيانا عن تليخ البيةيات  
الدولييية ممييا يتسلييب ميين الشييركات المصييدرة التيي ني ودراسيية كافيية العوامييل 
البيةيية المحيددة للميىيج التسيويلي  فالتسييعير يمثيل عنصيرا مهميا فيي المييىيج  

م تكن لنشسة تجارة التصدير التسويلي التصديري لسبب وااح وهو لنه إذا ل
مربحة من وجهة نور ك  من الشركات واالقتصاد الوسني فليست هنياخ لي 
مىايا من االستمرار بها ومواصلتها  وعليى الير م مين كيون الربحيية ليسيت 
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داةمييا الهييدف األساسييي علييى المييدي اللصييير إال لنهييا توييل الهييدف الجييوهري 
صدير  وبع ف ذلخ يصبح النشاس واألعير على المدي السويل في تجارة الت

 والعمل في هذا المجال إهداراً  للموارد النادرة  
ة تكمن لهمية هذه الدراسة في لنها  تحاول البحي  عين العواميل الميؤثر

  دناألرفي تسعير المنتجات الكيمياةية المصدرة  بسريلية علميية تحليليية  فيي 
فة إليى هيذه الدراسيات ،  إايا والدول العربية التي قد ت تلر مكتباتها إلى مثل

ما تشمله هذه الدراسة من توصيات واقتراحيات قيد تسياعد متعيذي الليرارات 
في الشركات الصيناعية عليى واي  اسيتراتيجيات التسيعير الم  مية ل اييات 

بيليية التصدير ، كما لنه من المتوق  لن تكون نتاةجهيا  ذات فاةيدة علميية وتس
 المجال  ونلسة انس د للمهتمين في هذا 

 
 مشكلة الدراسـة

 تكمن مشكلة الدراسة في محاولة اضجابة على األسةلة التالية:
ميييا هيييي لهيييم العواميييل الميييؤثرة فيييي تسيييعير الصيييناعات الكيمياةيييية  -1

 المصدرة في األردن؟ 
مييا مييدي التبيياين فييي األهمييية النسييبية المعسيياة للعوامييل المييؤثرة فييي  -2

نا  تجات الصناعات الكيمياةية المصدرة بسياسات تسعير )السعر النهاةي( من
على العصاة  الديم رافية للشركات الصناعية المدروسة؟ هذه العصياة  
هييي: عييدد العيياملين، والعبييرة التصييديرية ، ونسييبة مبيعييات التصييدير إلييى 

  المبيعات الكلية 
 

 أهـــداف الدراسـة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحليق األهداف التالية:
همية النسبية للعوامل المؤثرة فيي السيعر النهياةي لمنتجيات تحديد األ -1

 الصناعات الكيمياةية المصدرة وتحليلها 
للعواميل الميؤثرة   التعرف على مدي التباين فيي األهميية النسيبية  -2

فييي السييعر النهيياةي لمنتجييات الصييناعات الكيمياةييية  المصييدرة،  وذلييخ علييى 
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لين، والعبييرة التصييديرية، ونسييبة لسييام العصيياة  الديم رافييية )عييدد العييام
 مبيعات التصدير(  لهذه الصناعات المدروسة 

 
 وأمهيته مفهوم التسعري

لتيي تيم ايمثل السعر  بالنسبة للمستهلخ  "تليخ الليمية النلديية لو العينيية 
واةيد، فتحديدها من قبل المنتج ثمنا لسلعته او عدمته وميا تمثليه مين منياف  لو 

 لنييه تلييخ اللييوة الشييراةية التييي يوهرهييا المسييتهلخ ويمكيين النويير للسييعر علييى
[  وفييي 1للحصييول علييى السييلعة لو العدميية المر وبيية والمسلوبيية ميين قبلييه  

د وفي تعريف آعر يلصد بالسعر  "الليمة التبادلية للسلعة لو العدمة في السو
التبادلييية فييي األسييواد  مجييال التسييويق الييدولي فييلن سييعر المنييتج هييو قيمتييه

 [   309، 2العارجية"  
وللتسعير لهميية عاصية للمنشيست سيوا  العاملية فيي السيود المحليي لو 

 [: 198،  3األسواد الدولية وذلخ  لألسباب التالية  
يعتبر السعر من لسيهل عناصير ميىيج التسيويق ولكثرهيا ت ييرا و   -1

 تعدي  لملابلة السلب لو تصرفات المنافسين  
لجيودة مين وجهية نوير بعييض يعتبير ارت ياع السيعر مؤشيراً عليى ا  -2

 المستهلكين، فلد واحت بعض الدراسات لن هناخ ع قة إيجابية بين السيعر
و الجودة، ولعل ذلخ يعود إلى عامل ن سيي لو عواميل موايوعية و إن كيان 

  ثر جمي  المستهلكين  بذلخمن المؤكد عدم الت 
 وهناخ ع قية بيين السيعر و مليدار إييرادات المؤسسية و لرباحهيا   -3

سي  هذا لمر مهم ألن المؤسسة التي ال تحليق إييرادات لو ربحيا معينيا ال تسيت
 االستمرار في حياتها التجارية  

ن  ميإن السعر يعتبر لحد مجياالت  التنيافم بيين المؤسسيات إال انيه  -4
رات الم يد لن نتذكر عند تحلييل العواميل  والمشيك ت المرتبسية  باتعياذ قيرا

 التسعير التي تواجه المصدرين ما يلي:
عليى السليب لسعر مجرد لحد األدوات العدييدة المتاحية للتي ثير ا  -1

  وبالتالي على المبيعات
إن جمي  عناصر التسويق األعري )مثل المنتج ن سه وتوىيعيه   -2

البيييي  والتيييرويج( تسييياهم فيييي ىييييادة المبيعيييات، وذليييخ فييي ن  ومجهيييودات
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تعسيسها وتن يذها بشكل صحيح يامن النجا  في تحليق لهداف المنشي ة 
 التصديرية 
لتحديد األسعار يمكن لن يصيبح  يير نافيذ لو تحيل  إن لي قرار  -3

 محله قرارات لعري في لي وقت نتيجية ت ييرات التكل ية لو تبعيا لألعميال
رفات ها المنافسون لو ت ير عادات المستهلكين واتجاهاتهم لو تصالتي ين ذ

 الحكومات في األسواد المصدر إليها 
الصيعوبة بمكيان تصيحيح قيرار عياسئ تيم اتعياذه   قد يكون من  -4

فيي  عسييرة، فالتللبيات الم اجةيةسابلاً لتحديد األسعار بدون تحمل لارار 
ت ياها يمكن لن تعلق مشك سياسة التسعير سوا  لىيادة األسعار لو تع 

هيم رةيسية في التجيارة  ومي  المسيتهلكين، وبينميا يسيتلىم قيرار التسيعير ف
ن مييالعوامييل التييي يمكيين الييتحكم فيهييا والعوامييل المسييتللة لألسييعار ، فلنييه 

 المهم ليايا الت كيد مين لن هيذه الليرارات تتعيذ داعيل إسيار لهيداف معينية
تنسيوي عليى لعسيا  ومعياسر  وسياسة محددة  حي  إن قرارات التسيعير

 :[ كما يلي4 
ة عاسةيية بحييي  قييد تييؤدي إلييى نتيياةج  ييير ــييـون السياسـييـقييد تك )ل(  

 متوقعة لو  ير مر وبة 
قييد ال يكييون باضمكييان السيييسرة علييى السياسيية بحييي  ال توجييد  )ب( 

سريليية الكتشيياف مييدي التيي ثير الييذي تحدثييه وسييوف تحدثييه علييى المبيعييات 
 إلخ … والعواةد ولنصبة السود

قد يكون اللرار محيرا لو مربكا بحي  ال يمكن بوايو  معرفية  )جـ( 
النوير  كي ية اتعاذه وال لسبابه وبنيا  علييه تكيون الت ييرات ال حلية لو إعيادة

 فيه ب  معنى تلريبا 
تسييتعدم ل لييب الشييركات الناجحيية تولي ييه ميين األهييداف الرةيسيية  )د( 

 لييذلخ توجييد سياسييتان رةيسيييتان والثانوييية للوصييول إلييى قييرارات التسييعير   
 [ 5يمكن للشركات لن تعتار منها  

 
 أوال : التسعري وفقا للتكاليف

هو لبسس السياسات المتبعة ولكثرها  "التسعري زائد التكلفـة"ويسمى لحياناً 
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انتشارا والمبدل المعتمد في ذلخ هو احتساب التكل ة لكل وحدة مين اضنتيا  
سللة عليها لتحديد السعر  فالتحدييد ال عليي وتااف نسبة مةوية لو ىيادة م

للتكل ييية يعتميييد عليييى نيييوع المنشييي ة وميييدي إتليييان لسييياليب تليييدير التكل ييية 

 هي : "زائد التكلفة"المستعدمة  ولكثر السرد شيوعا لتسبيق سريلة 

هنييا تؤعييذ فييي االعتبييار كييل ميين التكيياليف  التســعري وفقــا  اــال التكلفــة. )أ( 

شيرة والمصروفات العامة الثابتة والتي تعيىي مبا المت يرة ذات الع قة

  (1) ة: ومـ  ييـتات هـال القر قـإلى اضنتا  وهامش اليربح المحيدد سيابلاً  
تراعييي عنييد تحديييد سييعر المنييتج لن يكييون م سيييا لكافيية بنييود التكل يية 

(  ي اييل اسييتعدامها حينمييا 2ماييافا إليهييا هييامش الييربح المسييتهدف  )
ه ليتماما بالنسبة للسيود العارجيية وال يوجيد يكون منتج الشركة جديدا 

(  ال يؤعيييذ فيييي 1) أمـــا أهـــا عيو ـــا:منيييافم لو مسيييتورد مييين العيييار   

ويلية االعتبار جانب السلب من المعادلة )اللدرة الشراةية للشريحة التس
ت التي تتعامل معها الشركة في العار ( وهذا يؤدي إلى إنتيا  الشيركا

(  تعصييييي  2لسييييعر الييييذي تحييييدده )لمنتجييييات ال تسييييتسي  بيعهييييا با
المصييروفات العاميية يتسلييب حسيين التلييدير ونليي  البيانييات التجريبييية 

 المتاحة يحد من واقعية التعصي  

التكاليف المباشرة هيي تكل ية الميواد والعميل  التسعري وفقا للتكلفة املباشرة. )ب( 

التيييي تيييدف  بال عيييل فيييي صييين  السيييلعة، لميييا التكييياليف الكليييية فتتايييمن 
لت مين كاليف المباشرة وجى اً من األعبا  اضاافية مثل: اضيجار، واالت

ول والن لييات البيعيييية واضداريييية  إن التسيييعير وفليياً لهيييذه السريلييية يحيييا
يف تصحيح عيوب التسعير وفلاً للتكل ة الكاملة عن سريق تحدييد التكيال

التي تع  مباشرة كل منتج معين ثم استعدام هذه التكاليف فيي واي  
يف سعار وهذا يؤدي إلى ىيادة حجم المبيعات لكثر من سريلة التكالاأل

 الكاملة كما يؤثر إيجابياً على األربا  
هي التكل ة المت ييرة الناتجية عين تن ييذ نشياس  التسعري وفقا للتكلفة احلد ـة. )ج( 

معين، وهي ملدار الت ير في إجمالي التكاليف عند ىييادة حجيم اضنتيا  
واحيييدة  هيييذا النويييام اعتميييده االقتصييياديون وهيييم  لمنيييتج معيييين بوحيييدة
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يحددون التكل ة الحدية لمصروفات إاافية الىمة ضنتا  وحدة إايافية 
من المنتج  وهم يعتلدون لن لي شركة تعميل فيي ويل ويروف تنافسيية 
وتعمل ب قل من ساقاتها اضنتاجية الكاملة يمكن ىيادة مساهمة كل منيتج 

يي  وحيدة إايافية مين ذليخ المنيتج بسيعر في األربا  على حيدة إذا تيم ب
يىيييد عيين التكل يية اضاييافية التييي تييم تحملهييا فييي إنتاجييه  وميين الناحييية 
العملية يشبه نوام التسعير وفلا للتكل ة الحدية نوام التسعير وفلا للتكل ة 
المباشرة تشابها كبيرا  ويعتمد استعدامها على عدد مين الويروف مثيل 

بعييض وعييدم وجييود لي قيييود نوامييية ان صييال األسييواد وبعييدها عيين 
 عليها  وتستعدم التكل ة الحدية في الحاالت التالية: 

تلرير ماذا كان سيتم التصدير لم ال  إن السعر المحلي الكامل  -1
لمنتج ما عال جيدا لدرجية تجعليه  يير منيافم فيي لسيواد الصيادرات  
 وإذا توفرت ساقة إنتاجية إايافية يمكين عيرض وتليديم لسيعار عاصية
بالتصدير بعد إاافة التكل ة الحدية، وهيذا يحيد  بعيد ت سيية التكياليف 

 *الثابتة بال عل من عواةد البي  المحلي 

تلرير تركيى جهد البيي  فيي اتجياه معيين عين سرييق التميييى   -2
 بين العسوس المربحة و ير المربحة 

 االعتيار من بين عدة سرد إنتا  بديلة    -3

 نات لو شراةها تلرير تصني  المكو  -4

 
 اثنيا: التسعري وفقا للسوق

وقد يكون التسعير على لسام السلب لو على لسام المنافسة  وتواجيه 
الشركات التي تعمل في األسواد الدولية عددا مين اللايايا منهيا: هيل لسيعار 
التصدير يجب لن تكيون لعليى لو مسياوية لو لقيل مين األسيعار المحليية؟ هيل 

في األسيواد المصيدر إليهيا متسياوية لو متباينية؟ هيل يجب لن تكون األسعار 

                                                           
إن البي  بنا  على التكل ة الحدية ليم نوييراً لغ يراد، فليوانين الحيد مين اض يراد توجيد   *

ثبيت في دول عديدة ولكنها نادراً ما تسبق  إن نصيو  ات اقيية الجيات تشيترس تليديم ميا ي
جيية بيي  باياة  مشييابهة لمشيترين مشييابهين بي على سيعر فييي بليد المنشيي ، )لي الدولية المنت

 للبااة ( وما يثبت حدو  ارر على ن م الصناعة في البلد المستورد 
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تتبيي  الشييركة سياسييات تسييعيرية منع ايية لم مرت عيية؟ هييذه اللاييايا متداعليية 
 وتتسلب من إدارة التسويق الدولي اتعاذ اللرارات المناسبة بش نها 

 

 العوامل احملددة يف تسعري الصادرات

 بيير نوعييا مييا لكثييرإن عملييية إدارة األسييعار والسياسييات التسييعيرية تعت
 ة تعليدا في مجال التسيويق اليدولي منهيا فيي مجيال التسيويق المحليي  إن فلسي

 وممارسة بنا  السعر الدولي ال تعتلف من حيي  األسيام عين تليخ التيي تتبي 
ر في بنا  السعر المحلي، فالمسيتهلخ سيوا  المحليي لو األجنبيي يجيب لن يشيع

عيه  وفيي ن يم الوقيت فيلن عليى ب نه قد حصل عليى قيمية كاملية ملابيل لميا دف
ألجل امدير التسويق الدولي لن يسعى إلى تحليق األربا  اللصيرة لو السويلة 
صير اعتمادا على فلس ة الشركة الكلية ولهدافها  فالتسعير هو عنصير مين عنا

المييىيج التسييويلي، لييذلخ فييلن قييرارات التسييعير يجييب لن تكييون متكامليية ميي  
مييىيج التسييويلي  لكييي نسييتسي  فهييم سبيعيية قييرارات العناصيير األعييري فييي ال

ى هيكل السعر نحتا   إلى فح  المحددات والعوامل األساسية التي تؤثر علي
مبسيس ألهيم هيذه المحيددات  وا  سياسة التسعير الدولية، وفيميا يليي عيرض

 ( :1999)الامور 

 التكاليف  -1
 إن مين األهيداف األساسييية لمنشيست األعمييال لنهيا تعمييل لتحلييق عواةييد

لربيييا  مناسيييبة،  ومييين الواايييح  لن المنشييي ة ال تسيييتسي  تحلييييق ذليييخ  لو 

عيذ  لاالستمرار بدون  لن ت سي تكالي ها  وهيذا يعنيي لنيه ببسياسة  ال بيد مين 

تسيعير التكاليف التيي تتكبيدها المنشي ة فيي تسيويق منتجاتهيا  باالعتبيار عنيد ال

 سوا  في السود المحلي لو األسواد الدولية  

 القلبظروف   - 2
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عليى إن المن عة لو الليمة التي ياعها المشيترون للسيلعة تحيدد الحيد األ

شيكل بللسعر  فعندما يحاول المدير بنا  قيمة للسلعة في السيود اليدولي، فهيو 

ي  لو آعر يحاول بنا  جداول للسلب على السلعة  فالليمة يجب قياسها من ح

مكيين تييالي فييلن التسييعير يمن عيية السييلعة التييي قييد تتييرجم إلييى قيميية نلدييية، وبال

عية النور إليه على لنه عملية مستمرة لتعديل سعر السيلعة حسيب تذبيذب المن 

 من وجهة نور المشتري األعير لكي يصبح عميي  لهيذه السيلعة  إن العواميل

ة األساسييية التييي تحييدد كيييف يلييوم السييود بتلييويم السييلعة فييي األسييواد الدولييي

عيييييادات والتلالييييييد، واالعتبيييييارات تتايييييمن العواميييييل الديمو رافيييييية،  و ال

 االقتصييادية، وكييل هييذا يتعلييق بلبييول المسييتهلخ واسييتعدامه للسييلعة، إال لن

ميا  سبيعة السلب كما يعبر عنها بمرونة السلب، ومرونة الدعل، وهكذا  البا

 تعتلف بشكل كبير من دوله إلى لعري 

 ظروف املنافسة   -3
األعلييى للسييعر، فييلن تحييدد وييروف السلييب والتكيياليف الحييد األدنييى و

وييروف المنافسيية تسيياعد علييى تحديييد بييين لي ميين هييذين الحييدين يليي  السييعر 

الحليلي  إن ردة فعل المنافسيين هيي العاميل الحاسيم اليذي ي يرض المحيددات 

العملية على بداةل التسعير الدولي  إن لسعار المنتجات المنافسة )لي البديلية( 

فاللرار الذي يجيب اتعياذه عيادة هيو  لها ت ثير على حجم المبيعات العارجية،

هل سيكون السعر لعليى لو ن يم لو لقيل مين لسيعار المنافسيين؟  إايافة إليى 

المنافسين الحاليين، فلنه يجب اعتبار المنافسيين المحتمليين، وميا يتعليق بيذلخ 

هييو درجيية ولهمييية العواةييق للييدعول والتنييافم، لي مييا مييدي سييهولة وتكل يية 
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نافسيية ب اعلييية  إن العواةييق التييي قييد يسييتعدمها الييدعول فييي  األعمييال والم

المسييود الييدولي كملجيي  ميين المنافسيية تتاييمن الحصييول علييى سييل  مميييىة، 

وشبكة توىي  جيدة بين وداعل الدولة والتيي تمنحيه قيوة تعاميل لفايل، ومين 

الوااح لنه كلما كانيت العواةيق لكثير فعاليية، كلميا ىادت حريية الشيركة فيي 

 التسعير 

 ني والنظا احلكوميةالقوان  - 4
إن الميييدير المسيييؤول عييين تحدييييد األسيييعار يجيييب لن ي عيييذ باالعتبيييار 

الوييروف السياسييية كمييا هييي موجييودة وكمييا هييي تعتلييف بييين دولييه ولعييري، 

فالعوامل السياسية والتشريعات اللانونية تعمل على تليييد حريية األعميال فيي 

ي اتعياذ الليرار تحميي تحديد األسعار  فاليوم ن حيو لن األميم ذات السييادة في

وتحلق الرفاهية للمجتم ، وم  لن هناخ عدم إجماع فيما إذا كانيت تصيرفات 

الحكوميية مناسييبة لم ال، إال لن علييى المييدرا  الييذين يحملييون مسييؤولية وايي  

فيييي االعتبيييار التشيييريعات  األسيييعار تلبيييل الواييي  كميييا هيييو موجيييود آعيييذين

كييية، وعواةييق االسييتيراد الحكوميية اييد سياسييات اض ييراد، والتعري ية الجمر

األعري  وعندما تتدعل الحكومة في لسواد العم ت، فيلن الواي  التنافسيي 

سيييت ير، فييلذا ع اييت الحكوميية عملتهييا فييلن المسييوقين لييذلخ السييود عليييهم 

تع يض  األسيعار حتيى يمكينهم المنافسية مي  المنتجيين المحلييين، وفيي ن يم 

درين علييى العمييل بصييوره الوقييت، فييلن مصييدري الدوليية سيييجدون لن سييهم قييا

لفال في لسواد التصدير، حينميا تصيبح لسيعارهم منع اية، فالمصيدر فيي 
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مثل هذه الحالة سيجد ن سه قادرا على تحسيين وايعه التنافسيي فيي األسيواد 

 الدولية 

 أهداف املنظمة وعناصر املت ج التسو قي األخرى  -5
لهييييدافها،  تتييي ثر عمليييية التسيييعير اليييدولي بال لسييي ة العامييية للشيييركة و

والسياسيييات اضداريييية والتنويميييية  وبشيييكل مثيييالي، فيييلن جميييي  الليييرارات 

التسويلية اللصيرة والسويلة األجل يجب إدارتهيا عليى لنهيا قيرارات متداعلية 

ومعتمييدة علييى بعاييها، ولكيين ميين ناحييية عملييية فييلن بعييض اللييرارات يجييب 

ري  ومثييال اتعاذهييا لوال، ويجييب لن تسييتعدم ك سييام التعيياذ اللييرارات األعيي

ذلخ، إن الهيكل التنويمي للشركة يجب بناؤه ل ترة ىمنية معينية، وفيي عي ل 

هذه ال ترة يجب تن يذ األنشسة األعري امن حدود هذا التنويم، فالتسعير ال 

يمكن فصله عن االعتبيارات المتعللية بالسيلعة لو التوىيي  لو التيرويج، حيي  

ي المسيتهلخ وتلويميه للسيلعة مين يجب على اضدارة  األعذ بعيين االعتبيار رل

ناحيييية جودتهيييا والعصييياة  األعيييري ذات الع قييية بالسيييعر  إن الليييرارات 

المتعلليية بسبيعييية السييلعة، الت لييييف، الجييودة، وتيييوافر تشييكيلة ال تتييي ثر فليييس 

بالتكل ة ولكن لياا بمدي ر بة المستهلخ في الدف ، وكذلخ على درجة ميدي 

بديليه  وميا ييدعى باتجاهيات المشيترين  ت ايل المنتجيات المنافسية كمنتجيات

نحييو بلييد المنشيي  للمنتجييات قييد تييؤثر علييى السريليية التييي ت سيير فيهييا األسييعار 

الدولية في األسواد العارجية، وللد اقتر  من قبيل لحيد المسيؤولين لن ردود 

فعيييل المسيييتهلكين للسيييعر وعليييى الحكيييم اليييذي يتعذونيييه بشييي نه سيييوف يتييي ثر 

بليييد المنشييي  للسيييل  المسيييتوردة  كميييا لن اللنييياة بنويييراتهم واتجاهييياتهم نحيييو 
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التوىيعية الدولية المستعدمة تؤثر عليى السيعر، فيبعض قنيوات التوىيي  مثيل 

المؤسسات التجارية قد تتسلب هامش  ربيح لعليى مميا يسلبيه اليوك    وهيذا 

بالسب  يعتمد على سبيعة السلعة، واألسواد المستهدفة، وتكل ة لدا  الوواةف 

فلذا تم اعتيار هاتين اللنياتين، وكانيت لسيعار الوسيسا  التسيويليين المسلوبة  

هييي لسييعار رسييمية، فييلن السييعر للمسييتعدم النهيياةي ميين المحتمييل لن يكييون 

معتل ييا، لمييا إذا اعتل ييت لسييعار الوسييسا  بنسييب تلريبييية العييت ف تكييالي هم 

دمين التش يلية فلنه من الممكن تحليق درجة من االنتوام في األسعار للمسيتع

لو المستهلكين النهاةيين،  إال لن مثل هذا يؤدي ألن يكون هيكل السعر معليدا 

 وصعب تن يذه والمحافوة عليه 

 
 الدراسات السابقــــة

حويييت دراسييات سييلوخ التصييدير باهتمييام كبييير ميين قبييل البيياحثين فييي 
الييدول المتلدميية، وذلييخ بهييدف التعييرف علييى العوامييل المييؤثرة فييي عملييية 

م ألدا  التصييديري، إال لن مثييل هييذه الدراسييات لييم تحييو باالهتميياالتصييدير وا
د قلييل الكافي من الباحثين في الدول العربية وبالذات في األردن باسيتثنا  عيد

  جدا منهم  وقد جا ت الدراسات  األردنية في مجال التصدير لتسيليس الايو
 ودراسية لعيري [7فلس على بعض المحيددات ليدواف  ومشيك ت التصيدير   

، [8تناولت استراتيجية تسويق الصادرات فيي المنشيست الصيناعية األردنيية  
لمييا معومهييا فلييد كييان ي عييذ جانييب التحليييل الكلييي ضحصييا ات الصييادرات 

 األردنية    
وعلى الر ـــم من لهمية قرارات التسعير، إال لن البحيو  والدراسيات 

ـويق اليدولي ال ىاليت التي تنـــاولت قاياياه وممارستــيـه فيي مجــيـال التســي
[ حي  ركىت معوم الدراسات حوله على قاية 9،10نسبيا معلدة ومعتدلة  

[ وتناوليييت دراسيييات لعيييري 11تحوييييل األسيييعار ليييدي الشيييركات العالميييية  
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العسوس العامة للرارات التسعير وركىت على لهمية البيانات المحاسبية فيي 
لتكل ــة المباشـــرة عند تحديد التسعير التصديري ولهميــة استعدام سريلـــة ا

[  ودراسات لعري حيول ردود فعيل العمي   لألسيعار  و 12السعر النهاةي  
 [ 15-13مشك ت التسعير  

وقد تعىا قلة الدراسات فيي مجيال التسيعير فيي مجيال التسيويق اليدولي 
لمحليي ( إن التسعير الدولي مثل التسعير فيي السيود ا1إلى األسباب التالية: )

 ( إن2[، )16إليه على لنه ووي ية اقتصيادية لكثير مين نشياس تسيويلي   ينور
ويلية بحو  التسعير نوعا ما لكثر تعليدا ولقل إثيارة ملارنية بالمواايي  التسي

( إن عييدم تييوافر العديييد ميين دراسييات التسييعير، لييم يكيين  يشييج  3األعييري، )
 [ 17البعض  ألجرا  دراسات إاافية  في ن م المجال  

لي امل التسعير  ك حد العوامل المهمة ورا  النجيا  التسيويوقد  ذكر ع
 [ ، وألن  من لهيداف الدراسية الحاليية  إجيرا 18،19للشركات  المصـدرة  

احية مراجعة ألدبيات التسعير في مجال التسويق الدولي،  فيلن الدراسيات المت
عنهييا ال ىالييت محييدودة كمييا لن معومهييا عبييارة عيين نميياذ  نورييية لييم يييتم 

 فيي هيذا رها ميدانيا،  كما لنه ال تتوافر دراسات عربية لو لردنية سيابلةاعتبا
المجييال  وبالتييالي معوييم هييذه الدراسييات  لجريييت فييي بيةييات دول صييناعية 

  متلدمة، وفيما يلي  استعراض ألهم  هذه الدراسات المتاحة وهي كسالتي:

 [14،15] (Piercy, N., 1981)  بريسي دراسة -1
ي يييية  التيييي تسيييتعدمها الشيييركات الصيييناعية تناوليييت هيييذه الدراسييية الك

البريسانية المتوسسة الحجم  في التسيعير للعيار   وقيد  لوهيرت دراسيته إن 
معوم الشركات المدروسة تؤكد على لهمية التسعير التسويلي كس   تنافسي 
في األسواد الدوليية ملارنية بسيرد المنافسية  يير السيعرية )اضعي ن والبيي  

يس البييي ( ، كمييا  لوهييرت دراسييته  لن  البييية  هييذه الشعصييي ووسيياةل تنشيي
الشركات  تعتمد في تسعير الصيادرات عليى األسيعار المحليية إال لن ال البيية 
العومى منهم تتلااى  لسعارا معتل ة فيي التصيدير ملارنية بالسيود المحليي 
وفي معتلف لسواد التصدير   وقد انلسم مجتم   الدراسة المبحيو  بصيورة 

ن لولةخ الذين يستعدمون سرد التكل ية باضايافة  و لولةيخ اليذين متساوية بي
يستعدمون سرد السود السياةدة فيي األسيواد التصيديرية  وقيد فسير الباحي  
هييذا االعييت ف فييي سييرد التسييعير  إلييى األنميياس المعتل يية لسييلوخ الشييركات 
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المصدرة ودرجة ت ل لها فيي األسيواد التصيديرية     لميا فيميا يتعليق  بنيوع 
لعملة المستعدمة لدف  قيمة البااة  المصدرة ، فليد  لوهيرت نتياةج دراسيته ا

إلييى لن العمليية الوسنييية )اضسييترليني(  هييي األكثيير اسييتعداما لييدي ال البييية 
العومى من الشركات و قليل من يستعدم عم ت لجنبية  وذلخ بهدف تجنيب 

تيجيات المعيياسرة ،  ولن ممارسيية ذلييخ يعتمييد علييى نشيياس التصييدير واسييترا
 التركيى السوقي للشركات المصدرة 

 [11] (Burns, 1981) ابرنس دراسة  -2
هييدفت دراسييته إلييى التعييرف علييى لثيير مجموعيية ميين المت يييرات علييى 

ميل قرار تحويل وت يير  األسعار لدي الشركات الصناعية األمريكيية التيي تع
الايراةب التيي ت رايها الحكومية  على المستوي الدولي ومين هيذه العواميل:

ألمريكيييية، وحيييوافى التصيييدير ، والمنافسييية فيييي األسيييواد المصيييدر  إليهيييا، ا
ووروف السود فيي الدولية المصيدر  إليهيا، ومحيددات االسيتيراد، الويروف 

( دعم االقتصادية ،  ولسعار الصرف وقد  لوهرت دراسته النتاةج التالية:  )ل
ي االفتييراض الييذي يلييول إن قييرارات تسييعير الصييادرات يتيي ثر بشييكل جييوهر

بعدة عوامل عارجية ، ولن  قرارات تحويل سيعر الصيادرات تتي ثر بصيورة 
ار لساسية با وس عارجية قد  تىيد من احتمالية إجرا  تعديل في هذه األسع
)ب( ع ل عملية التدقيق المحاسبي التي تجريها مصلحة اضييرادات الداعليية 

ارات تسييعير إن لاييراةب الييدعل األمريكييية واألجنبييية تيي ثيرا لكبيير علييى قيير
 الصادرات 

 [20] (Samiee, 1987) سيمي دراسة -3
وقييد هييدفت دراسييته إلييى لجييرا  ملارنييه بييين دور التسييعير فييي عسييس 

  دة  وقدالتسويق لدي الشركات األمريكية واألجنبية العاملة في الواليات المتح
لوهييرت دراسييته آن الشييركات األجنبييية تعسييي لهمييية لقييل للييرارات التسييعير 

مليية المحليين في هذه الشركات يتمتعون باستل لية لكثر فيي ع ولن المديرين
ال  التسعير من ميديري الشيركات األمريكيية ، إال لن األهيداف التسيعيرية لهيا

 تعتلف لدي كل منهما 

 [21] (Christensen et al. 1987)  كر ستنس   دراسة -4
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ة تناولت هذه الدراسة العواميل الميؤثرة عليى نجيا  الشيركات البراىيليي
رة ، وميين لهييم المت يييرات التييي اعتبرتهييا الدراسيية قييرارات المييىيج المصييد

  التسويلي، ومن ايمنها عمليية تحدييد األسيعار، فليد  لوهيرت نتياةج الدراسية
ى لن الشركات البراىيليية المصيدرة الناجحية تعتميد فيي تسيعير منتجاتهيا  علي

لييية داعاألسييعار التنافسييية الدولييية ، كمييا لنهييا تعسييي لهمييية لكبيير للعوامييل ال
ل للتسعير ، وهي تلخ العوامل التي يمكين إليى حيد ميا السييسرة عليهيا مين قبي

الشيييركة  وتتايييمن العواميييل الداعليييية تكييياليف اضنتيييا ، واسيييتعدام لو عيييدم 
استعدام الحوافى الحكومية، ولهمية الايراةب،  والتعيويض الايروري عين 

سيعير لعارجيية للتالمعاسر  ير العادية في  التجيارة األجنبيية  لميا العواميل ا
ر الدولي فتتامن األسعار الدولية، عصاة  المنتج، السلب المحلي واألسيعا
 فيييي البراىييييل  إن الت سيييير المحتميييل ل هتميييام بالعواميييل الداعليييية مييين قبيييل
 المصدرين الناجحين يمكن لن يعىا لوجود لنومة محاسبية على درجية عاليية

داعلية باالعتماد على العوامل المن الك ا ة تستسي  لن تحلل وتتعذ اللرارات 
 ملارنة بنواةرها  ير الناجحة  حيي   إن هيذه الشيركات تعتميد عليى عواميل
عارجييية لعييدم ك ييا ة المعلومييات عيين العوامييل الداعلييية  كييان هييذه الشييركات 

تالي تستعدم ن م سياسة األسعار المحلية في تسعير منتجاتها المصدرة ، وبال
دام لقل باالعتماد على المبيعات المحليية واسيتعفهي تا   لسعارها لعلى لو 

 . الساقة اضنتاجية
 [22] (Seifert & Ford, 1988)  سيفرت وفورد دراسة -5

حاولييت هييذه الدراسيية اضجابيية علييى سييؤال مييا مييدي التييىام الشييركات 
المصيييدرة بيييلجرا  التعيييدي ت عليييى سياسييياتها المتعللييية بيييالمنتج والتسيييعير 

 فيمييا يتعلييق باألنميياس  التسييعيرية والتييرويج؟ وقييد  لوهييرت نتيياةج الدراسيية
لمنتجيييات الشيييركات الصيييناعية األمريكيييية مواييي  الدراسييية فيييي األسيييواد 

فيي والتصديرية ملارنة ب سعارها في السود المحلي ب نها واحدة، لي نمسية  
ليى محاولة الدراسة  لياا التعرف على ما إذا كانيت لنمياس التسيعير تعتميد ع

ود ية،  لوهرت نتاةج تحليل التباين عدم وجيحجم الشركة لو عبرتها التصدير
فييرود ذات دالليية فييي لنميياس التسييعير بييين الشييركات المدروسيية سييوا  علييى 
لسييام حجمهييا لو عبرتهييا التصييديرية، ولن  لسييعارها  التصييديرية هييي ن ييم  

 لسعارها في السود المحلية 
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 [23] (Walters, 1989)  وولرتز دراسة -6 
وصييي ي لتعسييييس األسيييعار  قيييام ولتيييرى فيييي دراسيييته بتسيييوير نميييوذ 

 التصديرية وصنف المت يرات ذات الع قة والتيي يجيب اعتبارهيا عنيد اتعياذ
الليرارات التسيعيرية فيي ثي   مجموعيات: )ل( عواميل تتعليق بييالمنتج، )ب( 

ذي عوامل تتعلق بالسود  و ) ( عوامل تتعلق بالشركة  وقد ركى النموذ  ال
( الحاجيية واالسييتجابة 2رية )( لهمييية تسييوير سياسيية تسييعي1سييوره علييى: )

نسييق ( الحاجة لت3لوروف البيةة المحلية واقتصاديات إنتا  وتوىي  المنتج )
ي في( لهمية البنيود المرتبسية 4وتكامل السياسة التسعيرية من سود آلعر و )

همييية العليود التصيديرية   إال لنيه ليم يعتبير هييذا النميوذ  عملييا وليم يحيدد األ
 عند اتعاذ اللرار التسعيري النسبية لهذه العوامل 

 [24] (Koh, A, 1990)  كو  دراسة -7
تناولييت هييذه الدراسيية الع قيية بييين العصيياة  التنويمييية واسييتراتيجية 
التسويق واألدا  التصديري للشركات الصناعية األمريكية ، وكانيت مين بيين 

( لن األدا  التصديري ذو ع قة بيالت ير فيي التسيعير التصيديري 1نتاةجها: )
( يكون  األدا  التصديري لفال حينما يكون البي  2ستراتيجيات التوىي  )وا

للمنتجات في العار  بسعر لعلى نسيبيا مين  لسيعارها فيي السيود األمريكيي 
(  مستوي التسعير )لعلى ، لقل لو مساو( يرتبس بدواف  اضدارة بالتصدير 3)

ولييية، إن وسياسيية الشييركة التصييديرية ومسييتوي وتكييرار بحييو  التسييويق الد
التسعير يكون لعلى لدي الشركات التيي تعسيس وتلتيىم بالتصيدير وتليوم فيي 
بحو  التسويق الدولية بصورة مكث ة، إال لن التسعير ليم له ع قة بالعل ية 
(  4العلمييية لمييديري التصييدير وجهييود التصييدير وعصيياة  المنييتج النييادرة )

الشييركة فييي تحديييد  لوهير تحليييل الع قيية بييين العصيياة  التنويمييية وسريليية
السعر التصديري  لن الشركات المنتومة في التصدير وتبي  منيتج ممييى فيي 
العار  وتلوم بنشاس بحو  التسويق بصورة مكث ة  تميل الستعدام األسيعار 

(  وجيدت الع قية 5التنافسية لكثر من اعتمادها على قاةمة األسعار المحليية )
ر التصديري الملتبسة لكثر تعلييدا ، بين العصاة  التنويمية وسريلة التسعي

فالشركات التي تستعدم السعر الملتيبم عليى لسيام الكل ية ، التي مين ولجيور 
الشييحن لو كل يية لجييور الشييحن هييي التييي لييديها تجربيية فييي األعمييال الدولييية 
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وتعتبر التصدير لكثر لهمية لها من البي  في السود األمريكيي وتتيولى اللييام 
ث ة،  بينما الشركات األقيل التىاميا بالتصيدير تمييل ببحو  السود بصورة مك

 الستعدام السعر الملتبم على لسام التسليم على وهر الباعرة     

 [17] (Coskun S., & Laurance, J., 1994)  كوسك  ولورانس  دراسة -8
اسيييتسلعت هيييذه الدراسييية ممارسيييات التسيييعير المتبعييية ليييدي الشيييركات 

ر نهيا تسيتعدم سياسية األسيعام %70األمريكية المتعيددة الجنسيية، وتبيين لن 
النمسييييية فييييي األسييييواد الدولييييية ،لي "سياسيييية التسييييعير المتشييييابهة لجمييييي  
األسيييواد"  ليييذلخ فلنهيييا تيييدعى شيييركات عالميييية ألنهيييا تميييارم اسيييتراتيجية 

 التسويق العالمية العاصة بتوحيد جمي  لنشستها التسويلية 

 [ 25](Mathew,  B. 1997)     ماثيو دراسة -9
ة جرا  ملارنة لعملية التسيعير بيين الشيركات الصيناعيتناولت دراسته ل

األمريكييية والشييركات الصييناعية المكسيييكية، وهييدفت الدراسيية إلييى معرفيية 
سياسات التسعير لدي الشركات المصدرة وكي ية وا  لهداف التصدير بنيا  

ون دعلى هذه االستراتيجيات ، باضاافة إلى معرفة لهم العواةق التي تحيول 
بة سييات التسييعيرية وكي ييية اعييت ف هييذه العوامييل وت ثيرهييا بالنسييتسبيييق السيا

ليى إلكل من الواليات المتحدة األمريكية والمكسيخ  وقد صن ت هذه العواميل 
 نوعين من حي  ت ثيرها على التسعير: 

عوامل عارجية واشتملت على الليوانين والتشيريعات الحكوميية،  )ل( 
افسة في السود العيارجي، والليوة والتللبات في سعر الصرف، ومستوي المن

رفية الشراةية لدي المستهلخ، والرقابة على السعر امن قنوات التوىي  والتع
 الجمركية 
عوامل داعلية: واشيتملت عليى تكياليف الميدع ت  كل ية المنيتج،  )ب( 

وصيييعوبة الحصيييول عليييى المعلوميييات واعيييت ف وجهيييات نوييير الشيييركات 
 ولهدافها 

 
 اسة احلالية ع  الدراسات السابقةأها ما  تتميت به الدر 

إن معويم الدراسييات السيابلة قييد لجريييت  عليى الشييركات الصييناعية  -1
 في بيةات الدول ال ربية وبالذات في الواليات المتحدة األمريكية  
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عييدم تييوافر دراسييات سييابلة فييي هييذا المجييال  بالتحديييد فييي الييوسن  -2
 العربي بصورة عامة واألردن بصورة عاصة  

فتلار معوم الدراسات السابلة إلى وجود إسار  يشمل كافة العوامل ا -3
 البيةة المؤثرة على سياسات تسعير  الصادرات 

إنها الدراسة األولى  )لحد علم الباح ( التي  تحاول دراسة  معويم  -4
ة العوامييل المييؤثرة علييى سياسـييـات تسعـييـير الصييادرات للشـييـركات الكيمياةييي

 حليلية بصور لكثر شمولية  وت
 

 التعر ف ا جرائي للمتغريات وكيفية قياسها
لتياب  اتتكون الدراسة  الحالية من ث ثة لنواع من  المت يرات: المت يير 

 والمت يرات الوسيسة والمت يرات  المستللة:

 ملتغري التابع: السعر النهائيا -1
 يلصييد بالسييعر  "الليميية التبادلييية للسييلعة لو العدميية فييي السييود" وفييي

د ال السييود الييدولي، فييلن سييعر المنييتج هييو " الليميية التبادلييية فييي األسييوامجيي
تهلخ العارجية " وفي تعريف آعر للسعر " إنه كمية النلود التيي ييدفعها المسي

ةي ملابل حصوله على المنتج"   وفي هذه الدراسة فليد تيم قييام السيعر النهيا
 ي  الجى  الثان للمنتجات الصناعية المصدرة  من ع ل األسةلة الواردة في

 ملتغريات الوسيقة: اخلصائص التنظيمية للمنشآت املصدرةا -2
يلصييييد بالعصيييياة  التنويمييييية )الديم رافييييية( للمنشييييست الصييييناعية 

صيدير المشمولة بالدراسة عدد العاملين والعبرة التصديرية ونسبة مبيعات الت
 1،2،3ول: إلى المبيعات الكليية، وتيم قياسيها مين عي ل األسيةلة ) الجيى  األ

 (  الواردة في  االستبانة  4و
 

 املتغريات املستقلة -3
 )أ( عوامل تتعلق ابملنشأة

ال شييخ لن هنالييخ العديييد ميين األهييداف التييي تسييعى  * أهــداف التســعري:

الشركات إلى تحليلها من ورا  تسعير منتجاتها سوا  فيي السيود المحليي 
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هييداف الشييركات دورا لو األسييواد الدولييية  وفييي لدبيييات التسييويق فييلن أل
كبييرا فييي كي ييية تسيعير منتجاتهييا  إن تحديييد  األهيداف للمنشيي ة التسييعيرية 

[  26يعتبيير متسلبييا سييابلا العتبييار ال رايييات المتعلليية بلاييايا التسييعير  
وتلخ األهداف تعتليف ميا بيين الشيركات بحيي   ال يوجيد سيبب  ل عتلياد 

ت الدراسيات السيابلة  ب ن جميي  الشيركات تتبي  ن يم األهيداف ، وقيد حيدد
لهمية بعض األهداف مثل  تحليق عاةيد ملبيول عليى االسيتثمار، ىييادة لو 
الح او على الحصية السيوقية، تعوييم األربيا   لو البيي  ب يرض اليتعل  

[ ، وتيييم قييييام هيييذه 20،27مييين ال ييياةض عييين حاجييية السيييود المحليييي  
 (  1المت يرات  من ع ل األسةلة الواردة في الجى  الثال  )

عر تعييدا التكيياليف ميين العوامييل المهميية فييي تحديييد السيي  * هيكــل التكــاليف:

دييد النهاةي للمنتجات  فالتكاليف تمثيل الحيد األدنيى "لرايية السيعر" عنيد تح
  السعر النهاةي للمنتجات الواجب ت سيتها من لجل تحلييق اليربح المر يوب 

و هي   ومنهيا ميا والتكاليف لنواع منها ما هيو ثابيت ال يت يير مي  حجيم اضنتيا
ي مت ير حسب مستويات اضنتيا ، وبالتيالي فيلن السيعر النهياةي يعتميد عليى ل
يل  نوع من لنواع التكاليف الواجب ت سيته في المدي اللصير لو المدي السو

 ،وهذا في الواق  يعتمد على عدة عوامل لعري ك هيداف المنشي ة التصيديرية 
ه التكيياليف: تكل يية المنييتج ووييروف السلييب والمنافسيية و يرهييا  وتشييمل هييذ

ت يير وتسويره وتكاليف البي  والتوىي  وتكاليف الترويج،  وتم قييام هيذا الم
 (  2من ع ل األسةلة الواردة في االستبانه ) الجى  الثال ،  فرع

 مييل التيييتعتبيير درجيية التكنولوجيييا المسييتعدمة ميين العوا * التقنيـة املتبعــة:

رلسييمالي فييي اآلالت لو قييد تعمييل علييى  تييؤثر علييى تكل يية اضنتييا  كاسييتثمار
نتيا  تع يض كل ة اضنتا  إذا ما اقترن ذلخ تسوير لغجرا ات المتبعة فيي اض

 ( 21لو التصني  )الجى  الثال ، سؤال رقم 

  ادة ميين البيا مييا تمييل الشييركات ل سيت :* الصـورة الاهنيـة  لـدى املســتهل 

عليى  صيناعتها وبالتيالي تعميلالصورة الذهنية المبنية عن الماركة التجاريية ل
كين تسعير منتجاتها بما يتناسيب وهيذه الصيورة الذهنيية المكونية ليدي المسيتهل

 ( 22في األسواد المصدر  إليها )الجى  الثال  ، السؤال رقم 
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 )ب( العوامل البيئية التنافسية
 بينمييا تحييدد وييروف السييود والتكيياليف الحييد األدنييى * ظــروف املنافســة:

،  فلن وروف المنافسة تساعد على تحدييد بيين لي مين هيذين واألعلى للسعر
لحاسيم الحدين يل  السعر النهاةي للمنتج  إن ردة فعل المنافسيين هيي العاميل ا

 الذي ي رض المحددات العمليية عليى بيداةل التسيعير فيي األسيواد العارجيية 
 ف سييعار المنتجييات المنافسيية لهييا تيي ثير علييى قييدرة تحليييق األهييداف البيعييية

ن الربحية  وبالتيالي ، فيلن الليرار اليذي  يجيب اتعياذه  عيادة هيو هيل سييكوو
عليى  السعر لعلى لو لقل لو ن م  لسعار المنافسين  وهذا اللرار لياا يعتميد

ليخ  إ   [ 28عوامل كثيرة منهيا عيدد وحجيم المنافسيين الحياليين والمتيوقعين  
ثر ين المنتجيين تيؤ(  لن المنافسية بي1993للد لواح مركى التجارة الدوليية )

إال  على األسعار ومستوياتها و البا ما تا س المنافسة الحيادة عليى األسيعار
 إذا انتلييل مجييال المنافسيية إلييى الجوانييب التسييويلية األعييري مثييل اضعيي ن،

فيلن  وترويج المبيعات ، والعدمية، ومراقبية الجيودة ، إذا ليم تتمييى المنتجيات
منافسيييين   ويمكييين قييييام مت يييير الشيييركة مايييسرة إليييى مجييياراة  لسيييعار ال

كييون ( سبيعيية المنافسيية وهييي إمييا لن ت1المنافسيية ميين عيي ل األبعيياد التالييية: )
سيييعرية: لي عليييى لسيييام سييير  المنتجيييات فيييي األسيييواد الدوليييية  ب سيييعار 
منع ايية )لقييل ميين المنافسييين(  لو   ييير سييعرية : لي اسييتعدام ن ييم لسييعار 

 تميييى عين منتجيات المنافسيين مينالمنافسين لو لعليى ولكين  إوهيار عاميل ال
( 3( وعييييدد المنافسييييين الحيييياليين و )2عيييي ل اسييييتعدام لسيييياليب التييييرويج )

 ( 19و 18، 2المنافسين المتوقعين )الجى  الثال ،  األسةلة 

تيدفلات ر فيي الإن االسيتلرا  * درجة املخاطرة يف األسواق الدوليـة املسـتهدفة:

ي فييحديييد السييعر النهيياةي للمنتجييات النلدييية للشييركة ت عييذ فييي االعتبييار عنييد ت
 األسييواد الدولييية المسييتهدفة   وتييرتبس درجيية االسييتلرار فييي هييذه التييدفلات
النلدييية بعييدد ميين المعيياسر،  لهمهييا سييعر الصييرف ونييوع العمليية   إلييخ  وتييم 
قيييييام هييييذا المت ييييير ميييين عيييي ل األسييييةلة الييييواردة فييييي  الجييييى  الثاليييي   

(11،14،24  ) 
 

 سواق الدولية)ج( ظروف السوق أو األ
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ثير لوهرت لدبيات التسويق وجود تي  * حجا القلب يف السوق املسـتهدف:

ة   لحجم السلب في األسواد المستهدفة على السعر النهاةي للمنتجات المسيوق
ن إن  مستوي السلب على المنتجات فيي األسيواد المسيتهدفة يتي ثر بالعدييد مي

ية، لعميي  ، اللييدرة الشييراةالعوامييل البيةييية التييي ميين لهمهييا لذواد ور بييات ا
ليواردة اتوافر البداةل  إلخ  وتم قيام مت يرات هذا العامل من ع ل األسةلة  

 ( من  االستبانة 4،7،25في الجى  الثال  )

را وليية دوتلعب الحكومات فيي األسيواد الد * القوانني واألنظمة احلكوميـة :

يعتميد ع فيي لسيواقها   وكبيرا في تحديد األسيعار النهاةيية للمنتجيات التيي تبيا
ة هذا الدور  للحكومات في تحديد األسعار  عليى ميدي تيدعلها فيي تليييد حريي

األعمييال فييي لسييواقها  حييي  تتبنييى الحكومييات فييي األسييواد الدولييية سرقييا 
ام ولدوات تشريعية معتل ة للتدعل والرقابة على قيرارات التسيعير   وتيم قيي

لييواردين فييي الجييى  الثاليي   ميين ( ا6و5هييذا المت ييير ميين عيي ل السييؤالين )
 االستبانة 

 يييية وتشييييمل هييييذه العواةييييق التعري * مـــدى وجـــود عوائــــق للتجـــارة اخلارجيــــة:

الجمركية لو مدي وجود دعم سوا  من حي  المساعدات المالية لو من حيي  
ذا الحمايية للصييناعات المحلييية فييي األسييواد الدوليية المسييتهدفة  وتييم قيييام هيي

جيى  ( فيي ال17و 12ة الواردة في استبانة الدراسة )المت ير من ع ل األسةل
 الثال  

لن سيي االعاميل   [ 29لليد عيرف كيوتلر   * أثـر العامـل النفسـي يف التسـعري:

ـيـر ار األثللسعر لو التسعــير الن سي  ولكــد على لنه يجــب األعــذ باالعتبـيـ
انيت كالسيعر   الن سي ، ومن المعتلــد ب ن المستهلكين يعتبرون لنيه كلميا ىاد

سيــيـة الجــودة لفال، وهذا يعني ارت اع السعــر لو انع ااه يعكم لثياراً ن 
 ( 20على الجودة المدركة من قبل المستهلخ )الجى  الثال ، 

 

 )د(  العوامل املتعلقة ابملنتج
تمر المنتجات بمراحل حياتية تبدل من مرحلة التليديم  * دورة حياة املنتج :

دار  وكييل مرحليية ميين هييذه المراحييل  تتسلييب اسييتراتيجية حتييى مرحليية االنحيي
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تسعيرية تتناسب وسبيعة متسلباتها ووروفها التسويلية  وبالتالي من المتوقي  
ليييييييييدورة  يكييييييييييييون  لن 

تحدييييييييييييد  المنيييييتج دورا فيييييي  حييياة 
المت يييييييير  السعر النهاةي للمنتجات  الكيمياةيية المصيدرة   وتيم قييام هيذا 
د فيي الجيى   الثالي  مين ( فيي اليوار8من عي ل السيؤال رقيم ) االستبانة 

حيييييييييييييي  إن عصييياة  المنتجيييات البديلييية مييين  * املنتجـــات البد لـــة:

السييييييييييعر  جودتها ومنش ها المدرخ مين المتوقي  لن يكيون لهيا تي ثير عليى 
المشترون  النهيياةي للمنتجييات الكيمياةييية المصييدرة   ومييا يييدعى باتجاهييات 

التي تحيدد فيهيا األسيعار فيي  نحو بلد المنش ة للمنتجات قد تؤثر على السريلة
األسييواد العارجييية، وللييد  لوهييرت لدبيييات التسييويق علييى لن ردود ال عييل 
للمستهلكين للسعر وعليى الحكيم اليذي يتعذونيه بشي نه سيوف يتي ثر بنويراتهم 
واتجاهاتهم نحو بلد المنش ة للمنتجات  المستوردة  وقد تم قيام  هيذا المت يير 

 لواردين في الجى  الثال  في االستبانة  (  ا10و 9من ع ل السؤالين )

 

 منوذج الدراسة
إليى  اعتمادا على الدراسات السابلة واألدبيات المتعللة بهيا تيم التوصيل

 بنا  نموذ  الدراسة التالي:
  

     
 

املتغريات 

 املستـــقلة

املتغريات املعدلة 

 "الوسيطة"

 املتغري التابع
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(. منوذج  بني 1الشكل رقا )
 غري التابعاملتغريات املستقلة واملعدلة اليت تؤثر على املت

 فرضيات الدراسـة
 تبنى هذه الدراسة على ال رايات التالية:

 
 الفرضية األوىل

ال يوجييييييد للعوامييييييل المحييييييددة بنمييييييوذ   
الدراسييييييية )لهيييييييداف التسيييييييعير، والتكييييييياليف، 

(  لية ع قة ذات داللة …والتشريعات واللوانين
إحصاةية  بالسيعر النهياةي  للمنتجيات الصيناعية 

 ذلخ إذا لعذت تلخ العوامل بصورة مجتمعة الكيمياةية المصدرة و

 

 ةعوامل تتعلق ابملنشأ -1
 لهداف التسعير -
 هيكل التكاليف -
 التلنية المتبعة -
 الصورة الذهنية  للمستهلخ                           -
 ظروف املنافسة  -2  
 سبيعة وعدد المنافسين -
درجـة المعاسرة )سعر  -

 الصرف، نوع العملة  (
    ظروف السـوق -3
 سبيعة السلب في السود  -

 كوميةاللوانين واألنومة الح -
 عواةق التجارة الدولية -

 طبيعة املنتج -4
 دورة حياة المنتج -
 المنتجات البديلة -
 عصاة  المنتج -

 عناصر املت ج التسو ق األخرى -5

 عدد العاملني
 اخلربة التصد ر ة

نسبة مبيعات التصد ر 
 إىل املبيعات الكلية

 السعر النهائي



 138 هاني حامد الامور

 الفرضية الثانية
ال يوجييييد للعوامييييل المحييييددة بنمييييوذ   الدراسيييية )لهييييداف التسييييعير،  

لسعر ( لية ع قة ذات داللة إحصاةية  با…والتكاليف، والتشريعات واللوانين
ة النهياةي  للمنتجييات الصيناعية الكيمياةييية المصيدرة وذلييخ إذا لعيذت  بصييور

  مستللة

 
 الفرضية الثالثة

لسيعر اال تعتلف األهمية النسبية للعوامل المعساة  للعوامل المؤثرة في 
النهييياةي  لمنتجيييات الصيييناعات الكيماةيييية المصيييدرة بييياعت ف العصييياة  

عييات الديم رافييية التنويمييية )عييدد العيياملين، والعبييرة التصييديرية، ونسييبة مبي
 التصدير( في الشركات موا  الدراســة 

 

 ية الدراسـةمنهج
 أوال: جمتمع الدراسـة

يشييتمل مجتمييي  الدراسيية عليييى جميييي  الشييركات الصيييناعية الكيمياةيييية 
األردنية المصدرة  ولتحليق لهيداف الدراسية تيم إجيرا  مسيح شيامل لمجتمي  

ة تيم شيركة وفليا للاةمي 65الدراسة، ويبلغ عدد الشركات الصناعية الكيمياةية 
ادرات والمراكيييى التجاريييية فيييي الحصيييول عليهيييا مييين مؤسسييية تنميييية الصييي

شييركة وقييد تييم  59م   لمييا الشييركات المصييدرة فلييد بلييغ عييددها 1999|8|1
ييد  توىي  استبيانات الدراسة على المسؤولين وذوي الع قية الرسيمية فيي تحد

 لسيعار المنتجــييـات فيي كييل شركــييـة )ميديري التصييدير والمبيعيات(، وقييد تييم
  اسيتبانات منهيا نويرا لينل 3م إسيلاس اسيتبانة منهيا، بينميا تي 55استرجاع  

المعلومييات فيهييا  وبالتييالي لصييبح المجمييوع لعييدد الشييركات التييي عاييعت 
ميين مجتميي   %80شييركة ، لي  تلريبييا مييا نسييبته   52للتحليييل اضحصيياةي 

 الشركات الكيمياةية المصدرة   

 
 لية:اب التاوقد اقتصر جمتمع الدراسة على ققاع الصناعات الكيميائية لألسب
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ردنيية، ة مساهمة  هذا اللساع فيي حجيم الصيادرات األـارت اع نسب  -1
فيي  ل مكانية مهميةـاةية يش يـيـات الكيميـيـناعـاع الصــروف لن قســفمن المع

ة ــييية عاليـيييـيى بلنتاجيـيييـه يتمـيييـعمليييية التنميييية االقتصيييادية فيييي األردن ألن
ن ـيـة امـيـة عاصـيـوى هذا اللساع في األردن ب هميـار كبير ، ويحــواستثم
لييية لمييا لييه ميين دور فييي دعييم قسيياع الصييناعة وتنشيييسه اعات التحويـييـالصن

م  1998[،  انويييير فييييي إحصييييا ات البنييييخ المركييييىي األردنييييي لعييييام 39 
 م 1999و

ن هييذا ىيييادة عييدد الشييركات الصييناعية الكيمياةييية المصييدرة اييم  - 2
 1998اللساع الصناعي  في تلرير لمؤسسة تنمية الصادرات األردنيية لعيام 

 سييبة الشييركات الصييناعية الكيماةييية المصييدرة بنسييبة لشييار إلييى تىايييد  فييي ن
 تلريبا   15%

مين نيوع  للت لب على مشكلة عدم التجانم في حالية اعتييار لكثير  - 3
 من اللساعات الصناعية ، حي  تعتلف سبيعة كل قساع صناعي عن اآلعر   

( التالي توىي  عصاة  مجتم  الدراسة اليذي تيم 1ويبين الجدول )رقم 
 في تحليق لهداف الدراسة  استعدامه 
 ة(. توز ع مفردات جمتمع  الدراسة على أساس اخلصائص التنظيمي1اجلدول رقا )

 اخلصائص الفـــئـــات العـــدد النسبة املئو ة
 العمر منا التأسيس سنوات 5اقل من  11 21.1%
  نواتس 10 – 6 18 24.6%
  سنة 11-15 13 25%
  سنة 15لكثر من  10 19.2%
 اجملمــوع  52 100%
 عدد العاملني عامل ولقل 25 19 36.2%
  عامل 26-50 17 32.7%
  املع 100– 51 10 19.2%
  عامل 100لكثر من   6 11.4%
 اخلربة التصد ر ة سنوات ف قل 3 12 23.1%
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  سنوات 7  -  4 17 32.7%
  سنوات 10   -  8 13 25%
  سنوات 10لكثر من  10 19.2%
 نسبة مبيعات التصد ر ولقل 5% 22 42.3%
17.3% 9 6 -10%  
17.3% 9 11-15%  
  %15لكثر من  12 23.1%
 اجملمــوع  52 100%

 اثنيا: أساليب اع البياانت وتصنيفها
تصيينف البيانييات التييي اسييتعدمت فييي الدراسيية إلييى صيين ين رةيسييين : 

األدبيييات  ثانوييية ولولييية البيانات الثانوييية التييي اسييتعدمت فييي الدراسيية هييي
وتستعدم هذه البيانات في تكوين  المنشورة التي لها ع قة بمشكلة الدراسة   

فهم وااح ألبعاد مشكلة الدراسة وتحديد البيانيات المسليوب الحصيول عليهيا 
ولفاييل السييرد لييذلخ  وتييم االسييتعانة بهييذه البيانييات  فييي  تصييميم اسييتبانة 

نييات األولييية للدراسيية  وتييم الدراسيية التييي ميين ع لهييا تييم الحصييول علييى البيا
 توىي  هذه االستبانة بعد إعدادها بشكلها النهاةي على لفراد مجتم  الدراسة 

 
 اثلثا: صدق األداة وثباهتا

صيييدد األداة )االسيييتبانة( هيييو درجييية االسيييتبانة وقيييدرتها عليييى قييييام 
المت يييرات لو الجوانييب التييي صييممت للياسييها، وعلييى هييذا األسييام فلييد تييم 

نة عليييى لكثييير مييين جهييية متعصصييية فيييي مجيييال الدراسيييات عيييرض االسيييتبا
التسيييويلية والتحلييييل اضحصييياةي  وعليييى عيييدد مييين األشيييعا  ذوي العبيييرة 
واالعتصييا  وتييم تعييديل بعييض ال لييرات بنييا  علييى توصييياتهم   لمييا ثبييات 
األدا  فيلصد به مدي الحصول على ن يم النتياةج  لو نتياةج قريبية منهيا فيميا  

وف مشيابهة  وتيم اسيتعدام اعتبيار كرونبياا لل يا لو كررت الدراسة  في وير
(Cronbach Alpha)   لتحديد درجية االعتماديية  )ثبيات األداة( عليى االسيتبانة فيي

الحصـول على البيانات ال ىمة ويليوم هيذا االعتبيار عليى  إيجياد نسيبة تبيين 
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ميدي االعتمياد عليى البيانيات اليواردة فيي االسيتبانة، فيلذا وجيدت هيذه النسيبة 
تعدا درجية ثبيات األداة ملبولية، وعنيد اسيتعدام هيذا االعتبيار  %60بر من لك

 ، وهذا يعني ثبات األداة المستعدمة     %82وجد لن قيمة لل ا هي 
 

 رابعا: أدوات التحليل ا حصائية
تيييم اسيييتعدام بعيييض لسييياليب اضحصيييا  الوصييي ي والتحليليييي لمعرفييية 

تلع  هييذه األسيياليب عصيياة  عينيية الدراسيية ، واعتبييار فراييياتها   وتيي
 ومجاالت استعدامها بما يلي :

 دراسة التكرارات والتكرارات النسبية ، ضوهار عصاة  عينة ال  -1
 ( لليام االعتمادية  (Cronbach Alphaمعيار كرونباا   -2

 لسلوب تحليل  االنحدار المتعدد المتدر     -3
 لسلوب التحليل التمايىي  -4
ة البيانييات ، لي ( للت كييد ميين اعتماديييKolmogrov - Smirnov (اعتبييار  -5

للت كييد ميين لن البيانييات تتصييف بييالتوىي  السبيعييي بالشييكل الييذي يمكيين ميين 
 تسبيق األساليب اضحصاةية المستعدمة 

 
اللتيه ( التي كانت مسيتويات د  K-Sوتم استعدام االعتبار اضحصاةي ) 

ن البيانييات ، وجمييي  (  ممييا يييدل علييى ل 0.05لجمييي   العوامييل لكبيير ميين )
[ علمييا بيي ن مسييتوي الدالليية 31عوامييل الدراسيية ، موىعيية توىيعييا سبيعيييا  

 (   0.05المستعدمة في هذه الدراسة هو ) 
 

 ( ملتغريات الدراسة k-sنتائج اختبار )  .(2اجلدول رقا )
 املتغريات ) الدالئل ( مستوى الداللة
ليف عوامل تتعلق بالمنش ة  )األهداف ، التكا 0.005

000) 

 عوامل تتعلق بالمنافسة  0.007

 عوامل تتعلق بالسود 0.0012

 عوامل تتعلق بالمنتج  0.006
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 حتليل نتائج الدراسـة

 فيما يلي استعراض لنتاةج اعتبار فرايات الدراسة:

ال  وجد  للعوامـل احملـددة بنمـوذج  الدراسـة )أهـداف التسـعري، "   الفرضية األوىل:
ــــة عذقــــة ذا. . .افســــة  والتشــــر عات والقــــواننيوالتكــــاليف، واملن ــــ(  أ  ة إحصــــائية  ت دالل

  العوامــل خــات تلــابلســعر النهــائي للمنتجــات الصــناعية الكيميائيــة املصــدرة وذلــ  إذا أ
 ".بصورة جمتمعة

(  نتييياةج  اسيييتعدام تحلييييل االنحيييدار المتعيييدد 3يوهييير  الجيييدول رقيييم )
 ذ   االنحييدار المتعييدد المحسييوبة لنمييو Fالمتييدر  ، حييي  ي حييو  لن قيميية 

 0.605الييذي يتكييون ميين العوامييل المييؤثرة علييى األسييعار التصييديرية  هييي 
( ، ممييا يعنييي رفييض ال راييية العدمييية وقبييول  0.022بدالليية إحصيياةية )

سيعير، ال راية البديلة   وهذا يعني لن العوامل المستللة مجتمعة )لهيداف الت
 ليييى السيييعر النهييياةي للمنتجييياتوالتكييياليف ، والمنافسييية والمنيييتج   ( تيييؤثر ع

فيية الكيماةييية المصييدرة   وتعتبيير هييذه النتيجيية منسلييية ومتوقعيية نوييرا ألن كا
العوامل تؤثر على بعاها  ولعذ هذه العوامل بصيورة كليية يىييد مين درجية 

نتياةج  ت ثيرها على المت ير التاب  وقد جا ت هذه النتيجة متشابهة إلى حد مي 
  1993ولت  المواوع مثل دراسة الجوالنيالدراسات السابلة التي تنا

 
  تمعةجمد ر ة عار التص(. نتائج التحليل املتعدد املتدرج للعوامل املؤثرة على األس3اجلدول )

 
 
 

R 
R 

Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 
Estimate 

Change Statistics 

Model 
 

 

R Square 

Change 
F 

Change 
1Df 2fd 

*Sig. F 

Change 

1 0.603(c) 0.363 0.323 0.9286 0.074 5.605 1 48 0.022 

 0,05الت ثر ذات داللة إحصاةية عند مستوي داللة اقل من  *
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يير هيذا وقيد بليغ معاميل االرتبياس بيين العواميل المسيتللة مجتمعية والمت 
د وهذا يدل على وجود ارتباس   موجيب بيين المت ييرين ، وقي %60,3التاب  

مما يدل عليى لن العواميل المسيتللة مجتمعية ت سير  2R  36.3% بل ــت قيمة
ا من الت ير في سلوخ المت ير التاب  ويعجى عن ت سيير مي %36.3ما قيمته  

( 4من الت ير في سلوخ المت ير التاب   ويشير الجيدول رقيم ) %67.7قيمته 
:   حسيب لهميتهيا إلى العوامل التي دعلت في  النموذ  التحليــلي وهيي مرتبية

( عاميييل 3( عاميييل المنافسييية و )2( التشيييريعات والليييوانين الحكوميييية و )1)
 التكاليف 

 
 موذج(. ملخص نتائج حتليل منوذج االحندار للعوامل اليت دخلت الن4اجلدول رقا )

 العوامل املستقلة معامذت املعا رة T املؤلف
 بيتا

0.00
4 

يعات   اللييييييوانين والتشيييييير1 0.394- 3.027-
 الحكومية

0.00
3 

   المنافسة2 0.377- 3.122-

0.00
4 

   التكاليف3 0.366 0.366

 
لتســعري،  )أهــداف ا ال  وجــد  للعوامــل احملــددة بنمــوذج  الدراســة  الفرضــية الثانيــة:

ــة عذقــة ذات داللــة إحصــائية…والتكــاليف، والتشــر عات والقــوانني ابلســعر النهــائي   (  أ 
  .لةيميائية املصدرة وذل  إذا أخات  بصورة مستقللمنتجات الصناعية الك

( نتاةج  استعدام معامل ارتبياس بيرسيون ونتياةج 5يوهر الجدول رقم )

الثناةي للع قية بيين العواميل الميؤثرة  عليى العاميل التياب    Tاستعدام اعتبار 

"السييعر النهيياةي للمنتجييات المصييدرة  ) وذلييخ عنييد لعييذ كييل منهمييا بصييورة 

%( و جيود فليس  0.05مستوي داللة إحصاةية لقل لو يساوي  مستللة  وعند

عيام ( التيي تييم  13عمسية عواميل مسيتللة  مين لصيل  مجموعية العواميل  )
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تحديدها في إسار الدراسة لها ت ثيرات ذات لهمية على العاميل التياب    وهيذه 

( حجيم 4( درجة المعياسرة، )3( المنافسة، )2( التكاليف، )1العوامل هي: )

( التشيييريعات واألنومييية الحكوميييية والعواةيييق األعيييري  بينميييا 5ب و)السلييي

العوامييل األعييري كسبيعيية األهييداف، عصيياة  المنييتج ومواصيي اته، التلنييية، 

الصورة الذهنية، توفر المعلومات والعاميل الن سيي  ليم يوجيد  لهيا  لي تي ثير 

ها ذي لهمية على قرار التسعير النهاةي للمنتجيات المصيدرة  وذليخ عنيد لعيذ

 بصورة مستللة 

ر وهذا يعني لن بعض العوامل لها ت ثير لقوي على التسعير حينما ينوي

إليها بصورة مستللة لكثر من عند لعذها بصورة مجتمعية ومثيال ذليخ عاميل 

المعيياسرة ، وهييذه النتيجيية قييد  تعنييي لن علييى المصييدرين عييدم إهمييال عامييل 

متوقعيية عنييد تحديييد المعيياسر )كتللبييات لسييعار الصييرف  ونييوع العمليية  ( ال

 لسعار منتجاتهم ل ايات التصدير 
 

 (. نتائج معامل االرتباط بريسون5اجلدول رقا )

 العوامل املتوسط االحنراف املعياري معامل ارتباط بريسون
 لهداف الشركة - 3.1250 0.5992 0.288-

 التكاليف - 3.1077 1.0105 **388
 التلنية - 3.9423 1.0556 0.048

 ةالصورة الذهني - 3.9423 1.0740 0.248-
 لوماتتوافر المع  - 3.3269 1.0426 0.195-

 المنافسة - 3.9423 0.5894 *0.315

 درجة المعاسرة - 3.5192 0.8458 *0.308
 حجم السلب - 3.7212 0.6036 **0.361-

 ألنومةاللوانين وا - 3.5192 0.7187 **0.394-
 سيالعامل الن  - 3.3208 1.1651 0.048
 لمنتجدورة حياة ا - 3.0577 1.0368 0.034
 بديلةالمنتجات ال - 3.3077 1.0943 0.132
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 جمواص ات المنت - 3.7692 0.9207 0.155

  0.05الت ثر ذو داللة إحصاةية عند مستوي داللة لقل من  *

 ل املـــؤثرة يفللعوامـــ  ال ختتلـــف  األمهيـــة النســـبية للعوامـــل املعقـــاة الفرضـــية الثالثـــة:
لدميغرافيــة صــائص االســعر النهــائي ملنتجــات الصــناعات الكيميائيــة املصــدرة  ابخــتذف اخل
ـــة )عـــدد العـــاملني، واخلـــربة التصـــد ر ة ، ونســـبة مبيعـــات التصـــ  الشـــركات د ر( يفالتنظيمي

 موضع الدراسة.
للد تم  تلسيم هذه ال راية إلى ث   فراييات فرعيية بنيا  عليى عيدد 

 العياملين ، والعبيرة التصييديرية ونسيبة مبيعيياتالعصياة  التنويميية  )عييدد 
 التصدير( التي حددت في نموذ  الدراسة وهي كالتالي:

لميؤثرة فيي اال تعتلف  األهمية النسبية للعوامل المعسياة  للعواميل   -1
ت ف السعر النهاةي لمنتجات الصناعات الكيمياةية فيي األسيواد الدوليية  بياع

 وسة  عدد العاملين في الشركات المدر
ل الميؤثرة فيي ال تعتلف  األهمية النسبية للعوامل المعسياة  للعوامي - 2

ت ف  السعر النهاةي لمنتجات الصناعات الكيمياةية فيي األسيواد الدوليية  بياع
 العبرة التصديرية للشركات المدروسة 

ثرة فيي ال تعتلف األهمية النسيبية للعواميل المعسياة  للعواميل الميؤ - 3
ت ف ي لمنتجات الصناعات الكيمياةية فيي األسيواد الدوليية  بياعالسعر النهاة

  نسبة مبيعات التصدير للشركات المدروسة

 (. نتائج اختبار الفرضيات الفرعية ابستخدام  التحليل التما تي6اجلدول )
Sig.* Df Chi-

square 
Wilks' 

Lambda 
Canonical 

Correlation 
Eigenvalue الفرضيات الفرعية 

 دد العاملنيع  -1 )ل(0.241 0.441 0.838 8.656 2 0.013
 خلربة  التصد ر ةا -2 )ل(0.193 0.402 0.838 8.656 2 0.013
0.006 2 10.26

3 

 سبة مبيعات التصد رن -3 )ل(0.233 0.435 0.811

 0.05الت ثر ذو داللة إحصاةية عند مستوي داللة لقل من  *
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الناتج آليياً   (CHI-Square)صاةيوقد لوهرت نتاةج اعتبار مرب  كاي اضح
الملعصيية فييي   (discriminat analysis)ميين اسييتعدام تحليييل التمييايى اضحصيياةي 

( رفييض ال رايييات العدمييية ال رعييية الييث    وهييذا يعنييي 6الجييدول رقييم )
وجييود اعييت ف فييي األهمييية النسييبية المعسيياة  للعوامييل المييؤثرة فييي السييعر 

لمصييدرة  وذلييخ سييوا  صيين ت هييذه الشييركات النهيياةي للمنتجييات الكيمياةييية ا
هيا المدروسة على لسام عيدد العياملين لو العبيرة التصيديرية لو نسيبة مبيعات

التصديرية  ف ي حالة تصنيف الشركات على لسام عبرتها التصيديرية تبيين 
لن العامييل الييذي تتبيياين بييه  الشييركات فييي مييدي لهمييية تيي ثيره علييى  السييعر 

 لعاميلا لعامل المتعلق بالمنافسة ، حي  تبيين لن هيذا النهاةي لمنتجاتها هو  ا

ليه لهمييية لكبير لييدي الشيركات  ذات العبييرة المتوسيسة والسويليية  فيي مجييال 
 سنوات(  5التصدير )لي الذين تىيد عبراتهم في مجال التصدير عن 

لميا فييي حالية تصيينيف الشييركات المدروسية علييى لسيام عييدد العيياملين 
ميية د تعتلف الشركات في ما بينها في ملدار األهفيها، تبين وجود عامل واح

اميل عالنسبية المعساة له في مدي ت ثيره على السيعر النهياةي لمنتجاتهيا وهيو 
لتيي التكاليف ، حي  وجد لن األهمية النسبية المعساة ليه مين قبيل الشيركات ا

عييام  لكبيير ميين الشييركات التييي يىيييد عييدد  25يلييل عييدد العيياملين فيهييا عيين 
  عام   25فيها عن  العاملين

بينما في حالة تصنيف الشركات على لسام حجيم مبيعاتهيا التصيديرية 
جييم ، فلييد تبييين لن العامييل الرةيسييي الييذي لييه لهمييية فييي التمييييى بينهمييا هييو ح

السلب في األسواد المصدر إليهيا، حيي  تبيين لن الشيركات التيي يىييد حجيم 
همييية نسييبية فييي التيي ثير تعسييي هييذا العامييل ل %10مبيعاتهييا التصييديرية عيين 

سيبة نعلى السعر النهاةي لمنتجاتها المصدرة لكبر من نواةرها تلخ التي تليل 
  %  10حجم مبيعاتها التصديرية عن 

 
 النتـائج
 توصلت الدراسة إلى النتاةج التالية:

ة )عوامل تتعليق بالتكياليف ــير للعوامل المستللة مجتمعــوجود ت ث  -1
واللوانين والعوامل المتعللة بالمنتج( على  المت ير التشريعات و ،،و المنافسة

ل االرتبيياس بييين ـغ معامييـييـدرة   وقييد بلـييـالنهيياةي للمنتجييات الكيمياةييية المص
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و ارتبيياس قييوي وموجييب   وقييد لوهيير اسييتعدام  تحليييل وهيي %63المت يييرات 
( 1االنحدار المتعدد التيدريجي لهميية العواميل التاليية وهيي حسيب لهميتهيا: )

( عامييييل 3( عامييييل المنافسيييية و )2ة، )ـييييـين الحكومياللييييوانريعات وـييييـالتش
 التكاليف  
لة )عنيد لوهرت نتاةج تحليل بيرسون للع قية بيين العواميل المسيتل  -2

 لعذ كل منهما عليى حيده( والمت يير التياب  وجيود فليس عمسية عواميل مسيتللة 
ة عام ( التي تم تحديدها في إسار الدراس 13من لصل  مجموعة العوامل  )

تكاليف ( ال1ا ت ثيرات ذات لهمية على العامل التاب    وهذه العوامل هي: )له
( التشيييريعات 5( حجيييم السليييب و )4( درجييية المعييياسرة )3( المنافسييية )2)

واألنومييية الحكوميييية والعواةيييق األعيييري  بينميييا العواميييل األعيييري كسبيعييية 
فر األهداف و عصياة  المنيتج ومواصي اته والتلنيية والصيورة الذهنيية وتيوا
ار المعلومات والعاميل الن سيي  ليم يوجيد  لهيا  لي تي ثير ذي  لهميية عليى قير

 التسعير النهاةي للمنتجات المصدرة   
ثرة فيي وجود اعيت ف فيي األهميية النسيبية المعسياة  للعواميل الميؤ -3

ات السعر النهاةي للمنتجات الكيمياةية المصدرة  وذلخ عنيد  تصينيف  الشيرك
لسييام عييدد العيياملين لو العبييرة التصييديرية لو نسييبة موايي  الدراسيية  علييى 
 مبيعاتها التصديرية  

)ل( عنييد  تصيينيف الشييركات علييى لسييام عبرتهييا التصييديرية تبييين لن 
نهياةي العامل الذي تتباين به  الشركات في مدي لهمية  ت ثيره على  السيعر ال

 عسى لهامل يلمنتجاتها هو  العامل المتعلق بالمنافسة ، حي  تبين لن هذا  الع
لهمييية لكبيير لييدي الشييركات  ذات العبييرة المتوسييسة والسويليية  الييذين تىيييد 

 سنوات  5عبراتهم في مجال التصدير عن 
)ب( و في حالة تصنيف الشركات المدروسة على لسام عدد العاملين 

ميية فيها، تبين وجود عامل واحد تعتلف الشركات في ما بينها في ملدار األه
اميل عله في مدي ت ثيره عليى السيعر النهياةي لمنتجاتهيا  هيو  النسبية المعساة

لتيي التكاليف ، حي  وجد لن األهمية النسبية المعساة ليه مين قبيل الشيركات ا
عييام  لكبيير ميين الشييركات التييي يىيييد عييدد  25يلييل عييدد العيياملين فيهييا عيين 

 عام    25العاملين فيها عن 
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جيييم مبيعاتهيييا ) (  و فيييي حالييية تصييينيف الشيييركات عليييى لسيييام ح 
ى التصييديرية ، فلييد تبييين لن العامييل الرةيسييي الييذي يعسييي  لهمييية فييي التميييي

بييينهم كييان هييو حجييم السلييب فييي األسييواد المصييدر إليهييا، حييي  تبييين لن 
تعسيي هيذا العاميل  %10الشركات التي يىيد حجم مبيعاتها التصيديرية عين 

ن هييا المصييدرة مييلهمييية نسييبية لكبيير فييي التيي ثير علييى السييعر النهيياةي لمنتجات
  %  10نواةرها تلخ التي تلل نسبة حجم مبيعاتها التصديرية عن 

 
 التوصيـات

 بنا  على النتاةج السابلة يمكن تلديم التوصيات التالية:
علييى الشييركات محييل الدراسيية األعييذ فييي االعتبييار كافيية العوامييل  -1

هميية المؤثرة على السعر  النهاةي لمنتجاتهيا وعصوصيا تليخ التيي لوهيرت ل
 واايييحة فيييي التييي ثير عليهيييا،  مثيييل العواميييل المتعللييية بالتكييياليف والمنافسييية
ب واللييوانين والتشييريعات الحكومييية فييي البلييدان المصييدر إليهييا   وهييذا يتسليي

دراسة هيذه العواميل وجمي  المعلوميات عنهيا باسيتمرار لكيي تكيون قراراتهيا 
 لفال منها في حالة عدم توافر المعلومات عنها 

شركات محل  الدراسة االهتمام بدرجة المنافسة في األسيواد على ال -2
الدوليييية وواييي  السياسيييات واألهيييداف التيييي تعميييل عليييى تحلييييل المنافسيييين 
 وسياساتهم التسعيرية وذلخ من عي ل التحلييل االسيتراتيجي "تحلييل مصيادر
الليييوة والايييعف للمنافسيييين" وت عييييل ووي ييية االسيييتعبارات التسيييويلية لهيييذه 

 المهمة 
يجييب إعسييا  لهمييية  لكبيير لألنوميية والتشييريعات الحكومييية وحجييم  -3

ات السلب في البليدان المصيدر إليهيا قبيل اللييام بواي  لسيعار المنتجيات ل ايي
التصييدير  إن الحاجيية تييدعو إلييى معرفيية مييدي تييدعل حكومييات الييدول فييي 
،   األسعار في األسيواد المسيتهدفة وذليخ التبياع السيرد التسيعيرية الم ةمية

ة التحويليية للصييادرات التييي تتبعهييا الشييركات العالمييي اسييات التسييعيريةفالسي
 ادة  تعتمد على مدي تدعل الدولة في التسعير   وفي هذا المجال  يمكين االسيت

 من كتب التسويق الدولي    
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يجييب علييى الشييركات محييل الدراسيية األعييذ فييي االعتبييار المعيياسر  -4
نيد نلديية والعملية المسيتعدمة عالسوقية كتللبات لسعار الصرف والسياسيات ال

ابعية تحديد لسعار منتجاتها في األسواد الدولية  وهذا يحتا  من الشيركات مت
لى لسعار الصرف  وتوقعاتها في األسواد العالمية  ودراسة درجة ت ثيرها ع
فليد    قدرة الشركة التسيويلية  والبحي  عين البيداةل التسيويلية للتعاميل  معهيا 

ات اعتميياد سيرد اليدف  بييالعم ت األكثير اسييتلرارا يتسليب مين بعييض الشيرك
ا فيي ولقل تذبذبا  عند تسعير منتجاتهيا  وباليذات فيي األسيواد األقيل اسيتلرار

 لسعار عم تها   
يجييب علييى الشييركات ذات العبييرة التصييديرية اللليليية فييي  مجييال  -5

 التصيدير التركييى لكبير عليى عاميل المنافسية فيي تحدييد لسيعار منتجاتهيا فيي
ألسييواد التصييديرية والعمييل علييى جميي  معلومييات عيين منتجييات المنافسييين ا

 وسرد تسعيرهم حي  إن المنافسة الشخ لها ت ثير كبير عليى قيدرة مثيل هيذه
ة فيي الشركات في تحليلها  ألهدافها   وبالسب  هذا يعتمد عليى هيكيل المنافسي
 منتجياتاألسواد الدولية المسيتهدفة وعليى ويروف السيود والليوة التنافسيية ل

 الشركة  وعصوصا في األسواد التي  يتي ثر السليب فيهيا بليوة بعاميل السيعر
حييي  إن اتبيياع وسيياةل  ييير تسييعيرية فييي المنافسيية قييد ال تكييون لحيانييا ذات 
 جدوي الجتيذاب العمي   لو المحافوية علييهم  والبيديل اآلعير لن تبحي  مثيل

ة معتل يية عيين هييذه الشييركات عيين إمكانييية تسييوير منتجاتهييا وتسييويلها بسريليي
 المنافسين 
لين علييى الشييركات ذات الحجييم الصيي ير )تلييخ التييي يلييل عييدد العييام -6
عام ( إعسا  لهمية لعاميل التكياليف وذليخ عين سرييق البحي   25فيها عن 

في  إيجاد سرد لتع يايها  وذليخ عنيد تسيعير منتجاتهيا أل يراض التصيدير  
 ة ووايي  معييايير رقابيييةويمكيين االسييت ادة ميين تسبيييق معييايير الجييودة الشييامل

   فعالة على مدع ت اضنتا 
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Abstract. This study aims at exploring and determining the relative importance of the factors 

which influence the price of exported industrial products either taken together or separately. It 

also aims at determining whether there are significant differences among Exporting Chemical 

Industries in terms of the relative importance of the effect of these factors upon the price of 

exported products. 

The findings of the study showed that the relative importance of the factors  (export price 

objectives, competition, costs, market conditions, and product characteristics) affecting the final 

price of exporting products was found to be significant when taken together. However, five 

factors (costs, competition, risks, government regulations, and market demand) only found to be 

significant when they were taken separately.  

It also showed that that relative importance of these factors were found to significantly 

different among exporting chemical industries whether they were classified on the basis of the 

number of employees, exporting experience or percentage of exporting sales. 

 

 


