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 العراق

 

 الملخص
دراسة الى بيان العالقة التأثيرية بين كل من التسويق الرمادي واستراتيجيات التسعير في مجموعة تهدف هذه ال

التجميلية في غازي مول والذي يمثل احد المجمعات  لمستحضراتمن محالت التجزئة المتخصصة ببيع ا

تسويق الرمادي، الكل من التسويقية الحيوية في محافظة كركوك، اذ تسعى هذه الدراسة الى بيان ماهية 

التجميلية، والتأثيرات التي يتركها االول في الثاني في  المستحضراتواستراتيجيات التسعير من وجهة نظر باعة 

سوق ذات تنافسية عالية، ولبلوغ الدراسة مراميها اعتمدت فرضية رئيسة مفادها "يؤثر التسويق الرمادي تأثيراً 

التجميلية في محافظة كركوك"، وإلثبات صحة  المستحضراتدة في بيع معنوياً في استراتيجيات التسعير المعتم

فرد من باعة ( 42) عينة الدراسة والبالغ عددها وزعت على ،هذه الفرضية تم تصميم استبانة اعدت لهذا الغرض

اعتمدت هذه االستبانة في التحليل ووالذين يتمركزون في غازي مول في محافظة كركوك.  هذه المنتجات،

صائي والذي مكن الدراسة من التوصل الى مجموعة من االستنتاجات والتي جاءت في مقدمتها صحة ثبات االح

التجميلية وارتفاع اسعارها. كما تمكنت الدراسة  المستحضراتالفرضية، فضال عن عدم وجود ربط بين جودة 

ي سوق محافظة كركوك بخاصة، من تقديم مجموعة من المقترحات والتي نامل ان تكون مفيدة للعينة المبحوثة ف

 والمحافظات العراقية بعامة. 

 

 

The Gray Marketing Impact in Pricing Strategy 
An Exploratory Study of The Opinions of A Sample of Cosmetic Products Sellers in Ghazi Mall in Kirkuk 

 

ABSTRACT 
This study aims to release the relationship between the influential both gray marketing and 

pricing strategies in a range of specialty retail stores selling cosmetics in the Ghazi Mall, 

which represents one of the vital marketing complexes in the province of Kirkuk، This study 

seeks to explain what gray marketing, pricing strategies from the point of view of cosmetic 

vendors, and the effects of the first in the second in a highly competitive market. In order to 

achieve this study, the main hypothesis was that "gray marketing has a significant impact on 

the adopted pricing strategies In the sale of cosmetics in the province of Kirkuk", To prove 

the validity of this hypothesis, A questionnaire was designed for this purpose prepared, 

distributed to the study sample of (45) of the individual sellers of these products, who are 

based in Ghazi Mall in the province of Kirkuk. This questionnaire was adopted in the 

statistical analysis, which enabled the study to reach a set of conclusions, namely the validity 

of the hypothesis stability, as well as the lack of a link between the quality of cosmetics and 

high prices. The study was able to provide a set of proposals which we hope will be useful for 

the sample in the market in Kirkuk province in particular, and the Iraqi provinces in general.  
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 المقدمة

هدت االسواق الدولية زيادة في عدد المنظمات التي الزمت انشاء قنوات توزيع مختلفة عن القنوات ش         

التقليدية المتعارف عليها، اذ تطلب هذا الكم الهائل من االسواق والمتاجر المختلفة وجود اليات حديثة تمكنها من 

عمليات بيع السلع ذات العالمات ير الى الحصول على المنتجات فكان المدخل لوجود التسويق الرمادي الذي يش

 يحدث( Pikard. 1996)لـ  وفقًااذ التجارية المشروعة من خالل قنوات غير مشروعة او غير مسموح بها، 

 في ،معين، ذي عالمة تجارية معينة منتج بيع في حصريًا حقًا األطراف أحد يمتلك عندما الرمادي التسويق

ببيع منتجات مماثلة او مشابهة لذات المنتج السابق وفي ذات  طرف اخرم في ذات الوقت يقوو معينة، منطقة

  المنطقة، وتحمل ذات العالمة التجارية.

منذ ثمانينيات القرن العشرين، وقد القت  التسويق الرمادي ممارسة تسويقية تمارس على الصعيد الدوليان        

دة الذين ال يتمكنون من االتجار بسلع ذات عالمات تجارية رواجا بين تجار التجزئة وتحديدا ذوي الموارد المحدو

فكان البديل االمثل لمثل هؤالء التجار التسويق الرمادي والذي يمثل  ،معروفة نتيجة ارتفاع سعر مثل هذه السلع

تسويقا موازيا يمكنهم من الحصول على سلع ذات عالمات تجارية معينة من خالل قنوات لم تحظى بموافقة 

فمن خالل التسويق الرمادي يتمكن التجار من الحصول على منتجات ذات  ت المصنعة لهذه السلع.الشركا

عالمات تجارية معينة دون ترخيص الشركة المنتجة لهذه السلعة متجاوزين بذلك االعراف والقيم التسويقية 

ة المنتجة. وبهذا يعد التسويق التقليدية، ومنتهكين االعتبارات االخالقية المحددة للعالقات بين التاجر والشرك

 مسموح به. الرمادي منهج تسويقي غير

ان التسويق الرمادي منهج عمل غير قانوني، يسوق منتجات معروفة في سوق معينة بطرق غير مصرح        

ذي بها قانونا، وبذلك تنخلق مخاطر محتملة يتحملها الزبون، والتاجر البائع، تنعكس هذه المخاطر في المجتمع ال

ذا المجتمع ، وبالتالي نوات التوزيع المعتمدة في اسواق هتنمو فيه مثل هذه المنتجات، اذ يمكن ترجمة اثاره في ق

الزبون نظير  يدفعهاالتي ، ويمكن مالحظة اثارها في اسعار هذه المنتجاتتحمل المجتمع بعامة كلف اضافية، ي

 رق الى هذا الموضوع من خالل االتي:وتأسيسا على هذا سيتم التطحصوله على هذه المنتجات. 

 المبحث االول: منهجية البحث.                     المبحث الثاني: االطار النظري.

 المبحث الثالث: الجانب الميداني.                  المبحث الرابع: االستنتاجات والمقترحات. 

 

 المبحث االول

 منهجية البحث 
 

 أوالً: مشكلة البحث

 تتمثل مشكلة البحث من خالل االجابة على التساؤل االتي:       

هذا النوع من التسويق في  اثرركون د)هل يدرك باعة المستحضرات التجميلية ماهية التسويق الرمادي؟ وهل ي

 استراتيجيات التسعير؟( 

 أهمية البحث ثانيا:

نظمة، وقوانين، واستراتيجيات، واليات تفرض التعامالت السوقية اعتماد المنظمات العاملة في االسواق ا     

عمل  تضمن الحماية الكافية لكل من اقتصاد الدولة، والمنظمة، والزبون، اذ توفر هذه االجراءات الضمانة الكافية 

لدخول المنتجات على اختالف انواعها من خالل قنوات توزيع قانونية مصرح بها، ومسموح التعامل معها، والتي 

أثيراتها وبشكل مباشر في حصول الزبون على منتج ذي خصائص معينة، وبسعر محدد، لذا بالتأكيد ستعكس ت

اقتضى التنويه لمنظمات االعمال كافة بالدور الذي يلعبه التسويق الرمادي في االسواق وتحديدا في الدول التي 

 ا.تضعف فيها ادوات الرقابة على السوق، وتأثيراته المحسوسة بخسارة المنظمات لزبائنه

 ً  البحث أهداف :ثالثا

 يؤمل من البحث تحقيق االهداف االتية:       

 واستراتيجيات التسعير. ،التسويق الرماديكل من  مفهومبف يالتعر -1
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بيان نوع العالقة التأثيرية بين كل من التسويق الرمادي واستراتيجيات التسعير في سوق المستحضرات  -2

 التجميلية في محافظة كركوك. 

 غناء المكتبة العربية بجهد علمي نرجو ان نكون موفقين فيه.ا -3

 رابعاً : فرضية البحث

ً في استراتيجي"يستند البحث على فرضية رئيسة مفادها         التسعير  ةيؤثر التسويق الرمادي تأثيراً معنويا

 .المعتمدة في بيع المستحضرات التجميلية في محافظة كركوك"

 خامساً :منهج البحث 

وفرضية، تم االعتماد على المنهج الوصفي في تحديد اإلطار النظري العام وذلك من البحث لتحقيق أهداف        

خالل االستعانة باإلطريح والرسائل الجامعية والدوريات والكتب والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث واساليب 

تماد االستبانة والتي مكنت البحث من تجميع ، وفي االطار الميداني تم اعالبحث الحديثة والشبكة العنكبوتية

المناسبة والتي اسهمت بخروج البحث  ستخدام برنامج التحليل االحصائي، والتي حللت باالبيانات الالزمة

، ولقياس اجابات المبحوثين تم اعتماد مقياس ليكرت بمجموعة من االستنتاجات التي اعتمدت كأساس لمقترحاته

اتفق بشدة، اتفق، اتفق لحد ما، ال اتفق، ال اتفق بشدة(، وبمعايير وزنية لكل قرات ) الخماسي والمكون من الف

  .(1،2،3،4،1اجابة والت تبدأ بـ )

 سادساً : مجتمع وعينة البحث

احد المجمعات التسويقية هذا المجمع كونه استهدف البحث اذ حدد مجتمع البحث بمجمع "غازي مول"،         

من كبير كم  الحتوائه علىي محافظة كركوك، اذ يرتاد هذا المجمع عدد كبير من الزبائن ذات الثقل التجاري ف

المحال التجارية ذات التخصص ببيع االلبسة، واالحذية النسائية، والرجالية، واالطفال، فضال عن المحال تجارية 

رفيه لألطفال التي تجذب ، كما انه يحوي مجموعة من المطاعم ومرافق التالمتخصصة ببيع مستحضرات التجميل

تحديد عينة البحث بمجموعة المحال التجارية  . وتمالعديد من ابناء المجتمع لزيارته واالستفادة من خدماته

( محل تجاري، تباع فيها مختلف المستحضرات 12المتخصصة ببيع مستحضرات التجميل والبالغ عددها )

نوعة من المصدر، ومن حيث جنسية االنتاج، والمنشئ، التجميلية ذات العالمات التجارية المختلفة والمت

( استبانة على االفراد العاملين 42واالستيراد، وتم اختيار الباعة العاملين في هذه المحال التجارية اذ وزعت )

 المتخصصين ببيع المستحضرات التجميلية في هذا المجمع التجاري.

 

 الثانيالمبحث 

 االطار النظري
 

 الرماديالتسويق اوالً: 

  التسويق الرمادي مفهوم  -1

"توزيع منتج او منتجات مصرح ببيعها نظاميا بأسواق معينة من قبل يعرف التسويق الرمادي على انه        

موزعين غير رسمين ال يمتلكون حق قانوني ببيع وتوزيع هذه المنتجات في اي سوق من االسواق المصرح بها 

 اقيات التوزيع المتعارف عليها، والتي يتم ابرامها بين المنتج والموزع" والمتفق عليها بموجب عقود واتف

(Chen, 2007, 248) توزيع منتجات حصل عليها الموزع من خالل قنوات غير مصرح له ، كما عرف بانه"

هذه ، بالمقارنة مع االسواق التي ستحول اليها اعلىبها، من اسواق او مصادر يتم فيها بيع هذه المنتجات بسعر 

المنتجات من خالل قنوات توزيع ال يمتلك هذا الموزع االخير حق التعامل بها، والتعاقد لشراء هذه المنتجات من 

التسويق وبناء على هذه التعاريف يعد . (222، 2112 العزاوي،)مصادرها ومن ثم توزيعها في االسواق" 

 تجات على اختالف انواعها وفقا لضوابطه وإجراءاته،الرمادي حقيقة قائمة عالميا، اذ يتم التعامل والتداول بالمن

فهو تسويق حقيقي، بمنتجات حقيقية غير مزيفة، ذات عالمات تجارية معروفة في السوق لكن عبر قنوات غير 

مشروعة، وهنا ينبغي ان نميز بين التسويق بمنتجات حقيقية، والتسويق بمنتجات مزيفة، فاألول هو تسويق 

ة عبر قنوات غير مشروعة، والثاني هو تسويق بمنتجات مزيفة عبر قنوات مشروعة، رمادي بمنتجات حقيق

والذي يعنينا هنا التسويق الرمادي الذي ينتهك حقوق المنتج في بيع منتجاته في اسواق معينة بموجب عقود 
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ن منح وتراخيص منحت لموزعين محددين يمتلكون حق بيع هذه المنتجات في مناطق جغرافية معينة، فضال ع

هؤالء الموزعين حق استخدام العالمة التجارية للمنتج في اماكن محددة وفقا لشروط وبنود العقد المبرم بين 

  الطرفين.  

 اهمية التسويق الرمادي -2

ينظر الى التسويق الرمادي على انه احد االدوات التي تمكن المنتج، او الموزع من اختراق اسواق معينة ال        

نتج، او الموزع الشرعي حق الولوج اليها لظروف، او عوامل معينة تمنع احدهما، او كالهما من يمتلك الم

الدخول الى هذه االسواق، فيتم االستعانة بموزعين اخرين يكونون الوسيلة لدخول هذه المنتجات الى اسواق 

حصص زبونية اكبر جديدة، في اماكن جديدة، وبالتالي يمكن الحصول على حصص سوقية جديدة، فضال عن 

المنتجات التي تباع وفقا للتسويق  . وهنا ينبغي االنتباه الى ان(Lee,2006,10) توفرها هذه االسواق للمنتجات

الرمادي في مثل هذه االسواق ستكون بسعر اقل عن ذات المنتج في االسواق المشروعة، وذلك لعدم تقديم 

ع المنتجات التي يتم الحصول عليها من خالل قنوات توزيع ضمانات وخدمات ما بعد البيع للزبون بالمقارنة م

مشروعة، وبالتالي فالزبون يتحمل كافة المخاطر التي قد تنجم نتيجة استخدامه لهذه المنتجات، وفي حال رغبة 

الزبون الحصول على الضمانات، والحماية الكافية ودرء المخاطر الناجمة عن شرائه واستخدامه لهذه المنتجات 

تحمل كلف اعلى تتمثل بأسعار اعلى يدفعها نظير حصوله على منتجات مضمونة والتي بالتأكيد تأتي من  عليه

 .(Pustylnick et, al., 2011, 104)خالل قنوات توزيع قانونية

 التأثيرات االيجابية والسلبية للتسويق الرمادي -3

ي تتعامل به، ومعه، اذ تترك االساليب للتسويق الرمادي تأثيراته الواضحة في جميع االطراف الت       

التي يعتمدها الموزعين في حصولهم على المنتجات بموجب ضوابط عمل التسويق الرمادي بصمة 

ختلف من طرف الى اخر، فالزبون تواضحة يمكن االستدالل اليها وبيانها، اال ان نوع هذه التأثيرات 

، والموزع ختلف عن المنتج، او الموزع الشرعيالذي يتداول هذه المنتجات يتلمس تأثيراتها بشكل م

لوجهة نظر كل ، وعليه سيتم التطرق الى هذه االثار االيجابية منها والسلبية وفقا لكل غير الشرعي

 بالمنتجات الموزعة وفقا للتسويق الرمادي. تتداولطرف من االطراف التي تتعامل او 

 تأثيرات التسويق الرمادي من وجهة نظر الزبون -أ

يتمكن الزبون من الحصول على العديد من المنتجات التي تدخل الى االسواق من خالل قنوات        

توزيع غير مشروعة، وهنا البد من االشارة الى ان الزبون غير معني بالبحث عن مشروعية هذه 

يترتب عن  تباع في االسواق المحلية والهذه المنتجات ما دامت  يها،القنوات، وكيفية حصول التجار عل

شرائها اي مشكالت قانونية. وهنا نرى بان الزبون يبحث عن منتجات معينة توفرها له قنوات التوزيع 

واقل من اسعارها الحقيقية في اسواق اخرى خارج محيطة الذي في اماكن معين وبأسعار يراها مناسبة 

  .ه المحليفي سوق وتتالءم ونوع المنتج الذي يرغب بالحصول عليهيعيش فيه، اسعار 

تنافسية بالمقارنة مع اسعار ذات المنتج في  وبأسعاران ما يوفره التسويق الرمادي من منتجات        

تنتقص من بلد اخر او سوق اخرى ال تعفي التسويق الرمادي من بعض السلبيات التي تعد عيوبا 

ن هذه المنتجات غير موثوقة المنتجات االتية من خالل التسويق الرمادي، اذ يرى البعض من الزبائن با

كونها غير مكفولة بالحماية، وضمانات، وخدمات ما بعد البيع. كما ان الزبون ال يمتلك اي معلومة عن 

صالحية نفاذ هذه المنتجات إلمكانية التالعب بها، فضال عن عدم وجود ضمان يؤكد بحقيقة كون هذه 

  .(Armstrong, et. al., 2000, 384)وقالمنتجات منتجات اصيلة غير مزيفة، او مكررة في الس

وبناء على ما تقدم نرى بان التسويق الرمادي يمكن الزبون من الحصول على منتجات ذات        

عالمات تجارية معروفة بأسعار اقل بالمقارنة مع اسعارها الحقيقة في اسواق مصرح ببيعها فيها، اال 

ة كون هذه المنتجات قد جاءت من خالل قنوات غير مسموح ان هذه الميزة غير مكفولة بالحماية القانوني

 التعامل معها قانونا وبهذا يمكن ان تحدث فيها خروقات يتحمل تبعتها الزبون فقط.

    تأثيرات التسويق الرمادي من وجهة نظر المنتج  -ب

جاته في اسواق يحقق التسويق الرمادي العديد من المزايا للمنتج، اذ يمكن لألخير من بيع منت       

جديدة دون تحمله كلفا اضافيا تتمثل بالضمانات، والحماية، والخدمات المرافقة لعملية البيع نظير اسعار 
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اقل من بيعها في اسواق اخرى تلزم المنتج بتقديم خدمات وضمانات وحماية للزبون الذي يشتري 

كلف  خفضارد مالية تسهم في منتجاته. كما ان البيع من خالل التسويق الرمادي يوفر للمنتج مو

البيع المؤكدة االيرادات الكافية للمنتج لتغطية نفقات االنتاج وما يرافقها من  االنتاج، اذ يوفر عمليات

 . (Huang, et. al., 2004, 600)عمليات وانشطة تلزم تسويق المنتج، وبيعه في االسواق

عن السلبيات التي تلحق العمل التجاري للمنظمة اال ان هذه المزايا التي تتحقق للمنتج ال تغني        

 . (Lim, et. al., 2001, 405) بعامة. والذي يمكن بيانه من خالل االتي:

تحمل المنتج خسائر مالية، اذ يمكن ان تبرم عقود توزيه منتجاته بشكل مباشر مع اطراف اخرى  -1

في ارباحه التي ينبغي ان يحققها من  غير المنتج، وبهذا تتأثر ايرادات المنتج، وتنعكس بشكل مباشر

 خالل بيعه لهذه المنتجات.

تعرض عالمة المنتج التجارية، واسمه التجاري، وسمعة المنتج، وسمعة المنتجات الى الخطر، اذ  -2

يمكن في التسويق الرمادي تقليد المنتجات االصلية وبيعها في االسواق االخرى على انها منتجات 

 اصلية.

السعر، اذ تسعر المنتجات المباعة في السوق بأسعار مختلفة، فالمنتجات التي تباع وفقا ازدواجية  -3

لقنوات توزيع مشروعة تباع بسعر يختلف عن نفس المنتجات التي تباع من خالل قنوات توزيع غير 

ي مشروعة االمر الذي ينتقص من مصداقية المنتج في تحديد االسعار واعتمادها في مختلف االسواق الت

 يتم فيها بيع وتداول منتجاته.

عدم تقديم الضمانات والخدمات للمنتجات المقدمة من خالل التسويق الرمادي يضعف من المكانة  -4

االيجابية للمنتجات، اذ يرغب اغلب الزبائن بالحصول على منتج مكفول، ومضمون االمر الذي ال يمكن 

انة الشركة في االسواق الى مخاطر البقاء للموزعين توفيره بالتسويق الرمادي والذي يعرض مك

 واالستمرار في االسواق.

 تأثيرات التسويق الرمادي من وجهة نظر المجتمع والدولة -ت

للتسويق الرمادي اثاره في المجتمع بعامة، اذ يمكن بيان اثاره االيجابية من خالل توفيره لمنتجات      

يها من خالل القنوات المصرح بها في االسواق ذات عالمات تجارية معروفة ال يمكن الحصول عل

المحلية، وبأسعار اقل مما هي عليه في اسواقها االصلية، اال ان هذه المنتجات غير مرفقة بضمانات، 

 وخدمات تقدم للزبون الذي يشترها.  

 ,Pikard) اما عن اثار التسويق الرمادي السلبية في المجتمع فيمكن تشخيصها من خالل االتي:       

1996, 422.) 

تباع اغلب المنتجات من خالل التسويق الرمادي دون ضريبة، االمر الذي يحمل الدولة والمجتمع  -1

 خسائر كبيرة تتمثل في خفض ايرادات الدولة المتأتية من الضرائب.

 تعرض العالقات التجارية الرابطة بين الدولة واطراف اخرى الى مخاطر اقتصادية واحيانا سياسية -2

اذ ان اغلب المنتجات التي يتم تداولها من خالل التسويق الرمادي منتجات تم الحصول عليها من خالل 

عقود غير قانونية، او بوسائل غير مسموح بها مما يعرض المجتمع بعامة الى اختبار ثقة من قبل 

 الزبون في موثوقية ما يدخل الى االسواق من منتجات ومدى صالحيتها لالستخدام.

منافسة المنتجات الداخلة الى االسواق من خالل التسويق الرمادي للمنتجات المصنعة محليا االمر  -3

الذي يؤثر سلبا في االنتاج الوطني نتيجة المنافسة السعرية غير المشروعة لهذه المنتجات التي تباع 

المحلي واالضرار بأسعار اقل بالمقارنة مع المنتج المحلي المناظر والذي سيؤدي الى كساد المنتج 

 بالصناعة الوطنية.

 استراتيجية التسعيرثانيا: 

 ، واهميتهمفهوم التسعير -1

التي يقدرها، او يقيمها، او يراها الزبون مناسبة  للقيمة الرئيسة المحددات أحد التسويقي المنظورالسعر من         

بادل الناشئة بين الزبون والمنتج، اذ يقدر الزبون للمنتج الذي يحقق حاجاته، ويلبي طلباته. فالقيمة جوهر عملية الت
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القيمة المدركة من السلعة او الخدمة التي يدفع للحصول عليها رقما معينا، وعليه يحدد ثمن السلعة او الخدمة بناء 

 (.222، 2112 ،واخرون زامع (على المنفعة المتحققة للزبون نظير شرائه لها

 & Kotlerالتي يدفعها المشتري نظير حصوله على السلعة او الخدمة" ) عرف السعر على انه "القيمة       

Armstrong, 2005, 346) كما عرف على انه "القيمة المتبادلة للمنتج )سلعة او خدمة( معبرا عنها في ،

النقدي المدفوع مقابل الحصول على كمية محددة من سلعة او خدمة"  لمقابلصورة نقدية" كما يعرف بانه " ا

  (.24، 2111حا، )شي

للتسعير اهمية واضحة وجلية لدى المهتمين في المجال التسويقي، اذ يمثل السعر المتغير الوحيد ان 

الذي يضمن ايرادات المنظمة، كما ان للسعر تأثيراته الواضحة في حجم المبيعات المتحققة فعال للمنظمة، 

ة خاصة كونه العنصر االول الذي يجذب اهتمام وبالتالي في ربحيتها، وعليه اولت المنظمات التسعير اهمي

الزبون الى السلعة او الخدمة، فضال عن كونه احد التسعير احد االستراتيجيات التنافسية التي يمكن ان تعتمدها 

، 2112، )البكري منهج عملها التنافسي بالمقارنة مع المنظمات المنافسة لها في السوقمنظمات االعمال في 

232 .) 

  ف التسعيـراهدا -2

تنصب اهداف االنشطة التسويقية، والمزيج التسويقي بعامة، واهداف التسعير بخاصة في تحقيق اهداف        

المنظمة التسويقية، ويمكن بيان اهداف التسعير التي بالتأكيد سيكون لها صدى واضح في عمليات المنظمة 

 ,Ritz)،(312 ،2113الالمي،) (،2111(،)الخطيب، ،1112: ) عقيلي، العبدلي، وانشطتها التسويقية وفقا لالتي

2013,36) (Yuan, Zhao, Hesamzadeh, 2016, 18) 

في السوق يعني بقاءها  المنظمة ، إذ ان نجاحواحدا من االهداف االساس لمنظمات االعماليعد : البقـا  -أ

في هذا  المنظمةويكون ضمن تخطيط واستمرارها في العمل لذلك يعد هدف البقاء اكثر اهمية من تحقيق االرباح، 

والبعض من الكلف الثانية وهذا  ،بعيد على تغطية القرارات السعرية للكلف المتغيرةالعمل على المدى الالجانب 

، وعليها ان تعلم جيداً منظمةيعني بقائها في السوق فضالً عن كون البقاء هو هدف بعيد االمد في استراتيجيات ال

 يمة بمجمل اعمالها يعني تعرضها للفشل واالنتهاء.بأن عدم إضافة أية ق

عبر هذا الهدف إلى تعظيم االرباح من خالل االسعار التي تضعها  المنظماتتسعى  :تعظيـم األربـاح -ب

لمنتجاتها مفترضة في ذلك تقديرها المسبق للطلب والكلف والبدائل السعرية المتاحة . ومن ثم اختيارها االسعار 

وهذا الهدف ليس من السهولة بمكان تحققه لما  ؛او العائد على االستثمار ،االرباح والتدفق النقدي التي تحقق لها

ً أن إدارة ال تتجاهل إلى حد كبير  منظمةيكتنفه من صعوبة تتجلى اوالً في الدقة لتقدير الطلب والكلف. وثانيا

ردود افعال المنافسين والقيود المفروضة  التأثيرات الحاصلة على بقية عناصر المزيج التسويقي االخرى. وكذلك

 على االسعار.

اسعارها لتعظيم العائد المتحقق من المبيعات وهذا الهدف  منظماتبعض التضع : تعظيـم العائـد الحالـي -جـ 

على تقدير حجم الطلب المتوقع على منتجاتها. وهي بذلك تدرك في سعيها لهذا  تهايرتبط إلى حد كبير مع قدر

 ان يقودها على االمد البعيد في تعظيم االرباح ونمو نسبة المساهمة في السوق. أنه يمكنالهدف ب

الحصة السوقية: تسعى العديد من منظمات االعمال الى تعظيم عدد الوحدات المباعة، كونها فرصة تعظيـم  –د 

اخذة بنظر االعتبار امكانية تسنح للمنظمة لخفض الكلف المترتبة على انتاج الوحدة الواحدة مع زيادة االرباح، 

 ليقين المنظمات بعامة ان السوق اكثر حساسية تجاه التغيرات الحاصلة في االسعار. تخفيض االسعار مستقبال

المنتجات التي  جودةتسعى البعض من المنظمات الى تسنم قيادة السوق من خالل  :المنتـج جودةقيادة  -هـ 

، وبالتالي فإنها تضع أسعار الجودةعلى أساس الربط مع م سياستها السعرية تتعامل بها في السوق، ووفقا لهذا تقو

المنتجات البديلة او المتشابهة في السوق،  بها على تفوقت جودةمرتفعة قياساً بالمنافسين لما تتميز به منتجاتها من 

 .ارتفاع اسعار منتجاتها تكون مبررةوبالتالي فإن 

كما هو في الجامعات التي هذا الهدف في المنظمات غير الهادفة الى للربح، : يمكن بيان أهداف سعرية اخرى -و

او المستشفيات التي تضع أسعار لتغطية كامل ، تضع أسعار معينة لخدماتها التعليمية لتغطية جزء من التكاليف

ة في والتي تسمى باألسعار االجتماعية والتي ترتبط بالتغيرات الحاصل  الكلفة فقط، او بعض الحاالت

 االفراد وتحت ظل مختلف الظروف والحاالت االجتماعية السائدة. دخول
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 استراتيجيات التسعير  -3 

جميع نقاط البيع في تسعى جميع المنظمات الى زيادة ارباحها من خالل احتالل منتجاتها الرف وبفاعلية        

ه المنظمات على تفعيل جميع االدوات التي ، وعليه ينبغي ان تعمل هذوتتواجد فيها منتجاتها التي تتعامل معها

تمكنها من بيع منتجاتها، وبأكبر كمية ممكنة، ويأتي في مقدمة هذه االدوات السعر الذي يعد واحد من المحددات 

ويرغبه في  ،المهمة في القرار الشرائي للزبون، وهنا على المنظمة ان تحدد السعر المناسب الذي يجذب الزبون

ضرورة مهمة تتمثل في تغطية الكلف، والنفقات المترتبة على هذا المنتج وتحقيق هامش ربح  الشراء، فضال عن

 مناسب للمنظمة من بيعها لهذه المنتجات.

فهو ، تستند على اسس علمية عملية مدروسة للمنتجات عملية غير ارتجالية بل ان تحديد السعر المناسب        

ادارة اذا ما ارادت الكبير في تحقيق االهداف التسويقية، وعليه  التأثيرات استراتيجية من استراتيجيات التسويق ذ

ت سعرية تنسجم مع اسياسات، وخطط، وقرار اعتماد تحديد استراتيجية تسعير تسعر بها منتجاتها عليها المنظمة

، ومستوى الدخل، دلألفراالمتغيرات البيئية وتحديدا السوق الذي تتعامل معه المنظمة من حيث القدرة االنفاقية 

، وبالتالي تحديد ومرونة الطلب، فضال عن االهداف االقتصادية التي تعكسها السياسات  والظروف االقتصادية

االستراتيجية التي تمكنها من وضع سعر تنافسي لمنتجاتها، سعر يمكنها من زيادة حجم مبيعاتها، وتولد المزيد من 

 بونية للمنظمة بل وزيادة هذه الحصة ان امكن. االرباح، فضال عن الحفاظ على الحصة الز

ان قرار اعتماد المنظمة الستراتيجية تسعير محددة لمنتجاتها واحد من القرارات االستراتيجية، وذلك        

، وعليه يعد قرار تحديد استراتيجية التسعير الذي الرتباطه الوثيق بأهداف المنظمة، ومواردها، وايراداتها

المنظمة من اعقد القرارات التي تواجهها، وذلك لتشعب، وتشابك هذا القرار مع قرارات اخرى  ستعتمده ادارة

ينبغي ان تتخذها ادارة المنظمة عند اعتماد استراتيجية تسعير بعينها لمنتجاتها دون غيرها. وهنا ينبغي االشارة 

يجيات التسعير التي تمكنها من وضع السعر الى ان المنظمة تمتلك العيد من الخيارات والمتمثلة بالعديد من استرات

المناسب لمنتجاتها، اال ان لكل استراتيجية تسعير شروط وضوابط تجعلها مناسبة ومتوافقة مع حالة معينة دون 

-222، 2114)الطائي،  غيرها، ومن ابرز االستراتيجيات التي يمكن ان تختار ادارة المنظمة واحدة منها االتي:

  (.12-12، 2111،)الشيباوي، كاظم، )3-2، 2111)النعيمي، (،22-24، 2111(، )شيحا، 222

وفقا لهذه االستراتيجية يتم تحديد سعر مرتفع وتحديدا للمنتج الجديد لحصاد أقصى  :استراتيجية قشط السوق -أ

الجديد  عائدات ممكنة من كل قطاعات السوق، ويتم البدء بالزبائن الذين ال يمانعون من دفع سعر مرتفع للمنتج

كنوع من التميز، والتفرد عن االخرين وتحقيق الذات، تضمن هذه االستراتيجية ارباحا عالية لكن بمبيعات 

منخفضة نسبيا. اال ان هذه مرحلة تنتهي بعد ان تتأكد ادارة المنظمة بانها قد سحبت جميع موارد الزبائن الفائضة 

مالية عالية، وتبدا هنا باستهداف فئات اخرى من الزبائن  من الفئة االعلى او االولى والذين يتمتعون بقدرات

، وتبدا بامتصاص ما لدى هذه الفئة من وتحديدا من ذوي الدخل االدنى، ويكون ذلك من خالل خفض االسعار

موارد مالية فائضة نظير حصولهم على منتجات، وتنتهي هذه المرحلة بانتهاء ما لدى هذه الفئة من موارد مالية، 

االدارة مرة ثانية باستهداف فئات من ذوي الدخل االدنى من سابقتها من خالل تخفيض االسعار للمرة الثانية وتبدا 

وتستمر بالتخفيض وصوال الى جميع فئات وقطاعات السوق وفقا لمستوى دخل كل فئة من هذه الفئات، الى يتم 

راتيجية من استراتيجيات التسعير الناجحة، تثبيت السعر عند اقل مستوى بلغ عنده سعر المنتج. وتعد هذه االست

 ويعود سبب نجاحها الى االتي:

تقديم المنتج دورة حياة المنتج وتحديدا في مرحلة  يكون السعر اقل مرونة للتغير في المراحل االولى من -1

 بعكس مرحلة النضج وظهور المنافسين. ،للسوق

لتقسيم السوق إلى أجزاء تختلف عن بعضها في درجة وسيلة فعالة تقديم منتج جديد للسوق بسعر مرتفع  -2

  .مرونة الطلب السعري

 تعد هذه االستراتيجية واحدة من صمامات امان المنظمة وتحديدا في بداية حياة المنتج. -3

االسعار المرتفعة عند البدء بطرح المنتج في السوق وفرة مالية عالية بالمقارنة مع بدء المنظمة بطرح تضمن  -4

 منتجاتها بأسعار منخفضة.

تستخدم بشكل عام عند تقديم منتج جديد للسوق والهدف منها التغلغل والنمو في  :استراتيجية التغلغل السوقي -ب

من خالل  ،لشكل الذي يؤدي إلى زيادة الربحية في األمد الطويلالسوق والحصول على أكبر حصة ممكنه با



 
 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.21 

 

 
353 

 
  

الحساسية العالية لنمو األسعار والستغالل  ياستخدام األسعار المنخفضة، وتالئم هذه االستراتيجية السوق ذ

اإلنتاج وفق اقتصاديات الحجم وعندما يكون السعر المنخفض عامالً غير مشجع لظهور المنافسة الفعلية أو 

 . حتملةالم

ً كبيرة قادرة على تحقيق ميزة اقتصاديات الحجم في ظل مرونة         ونجاح هذه االستراتيجية يتطلب سوقا

سعريه عالية تساعد المنظمة في بناء حصة سوقية بسرعة وتعالج هذه االستراتيجية مشكلة قشط السوق جراء 

خالل البدء بأسعار مخفضة لضمان التوسع  حجب البيع عن كثير من المشترين فيتم اللجوء إلى التغلغل من

واالنتشار في األسواق الكبيرة، وهذه االستراتيجية مالئمة خاصة عندما يكون من المتوقع مواجهة خطر منافسة 

مستعدين لدفع أسعار مرتفعة للحصول على أفضل  زبائنشديدة وسريعة وعندما ال يكون هناك سوق تتسم بوجود 

  . المنتجات

 ما ، او مجهزن خالل تحديد األسعار من قبل منظمةهذه االستراتيجية م تتجسد: جية قيادة السعراستراتي -ت

هذه المنظمة او هذا المجهز قائدا في السوق وهو الذي يحدد سعر  تعتبر مقبول بشكل عام من قبل االخرين، وبهذا

 تي:المنتج. وينبغي االشارة الى ان اعتماد هذه االستراتيجية يستند الى اال

في حال مبادرة المنظمة القائدة بتغير السعر ينبغي ان تكون باقي المنظمة، مستعدة التباع هذا التغيير على ان  -1

 يؤدي هذا التغير الى تحقيق ارباح كافية لجميع االطراف المرتبطة به.

على تشخيص، درتها يمكن لمنظمة صغيرة ان تكون قائدة معتمدة للسعر، بشرط اثبات جدارتها، وكفاءتها، وق -2

 وتحليل التغيرات الحاصلة في السوق.

ً على أنها طريقة لترسيخ السياسات السعرية بهدف التغلغل وتتجنب المشاكل         وينظر إلى قيادة السعر دائما

المؤدية إلى حروب األسعار، والهدف من هذه االستراتيجية السيطرة على األسعار ضمن الصناعة للمحافظة على 

المنظمة القيادي بوضع الحواجز أمام الداخلين الجدد وتنجح هذه االستراتيجية في األسواق االحتكارية  مركز

وعندما تتأثر المنظمات ضمن نفس الصناعة بذات المتغيرات السعرية، ومن المهم أن تمتلك المنظمة معرفة 

   لسوق. كاملة بظروف السوق ألن الخطأ في التسعير قد يعني فقدان السيطرة على ا

 :كما ان هناك استراتيجيات تسعير اخرى يمكن للمنظمة اعتمادها في تسعير منتجاتها ومنها       

يتم الحفاظ على سعر المنتج المحدد عند طرحه للسوق عند  بموجبهاوالتي  :الحفاظ على السعر استراتيجية* 

 ،وحصته السوقية ،كز المنتج التنافسياالستراتيجية إلى المحافظة على مراول مرة دون تغيير، وتهدف هذه 

 . وتعزيز صورته الذهنية في بيئة تتسم بالثبات النسبي ،وربحيته

، واحيانا لمواجهة المنافسينتعتمدها ادارة المنظمة  استراتيجية دفاعيةوهي  :استراتيجية تخفيض السعر* 

من خالل خفض سعر  في بيئة متغيرة بونالزوتهتم هذه االستراتيجية بتحقيق االستجابة لحاجات  .القضاء عليهم

المنتج والذي سيؤدي الى خفض هامش ربح المنظمة بالمقابل، اال ان لهذه االستراتيجية ايجابية يمكن ان تحتسب 

لها في حال ادارتها بحكمة اذ يمكن ان تنال المنظمة حصة سوقية اكبر اذا ما تمكنت المنظمة من الفوز على 

 منافسيها في السوق.  

إلى المحافظة على الربحية خالل فترات التضخم، وفيها  هذه االستراتيجية تهدف :استراتيجية زيادة السعر *

توافر حساسية  االستراتيجيةيجري تقسيم السوق إلى قطاعات يتم التوجه إلى كل منها بسعر مختلف وتتطلب هذه 

ودعم المزيج التسويقي لهذه  ،والتوزيع ،وحساسية عالية تجاه العناصر األخرى كالجودة ،تجاه السعر منخفضة

   . االستراتيجية

يتم وفقا لهذه االستراتيجية تحديد سعر واحد لجميع فئات الزبائن، ولنفس المنتج،  :استراتيجية السعر الواحد* 

 والمحافظة، تبسيط قرارات التسعيرتحت نفس الظروف، والكميات. وتعتمد المنظمة مثل هذه االستراتيجية بهدف 

 ،وثبات هامش الربح ،والبيعة ،وتقليص الكلف اإلداريةزبائن، لدى الللمنظمة، والمنتج ومنافعه  على سمعة جيدة

وهيكل  ،ويتطلب نجاح هذه االستراتيجية تحليل المركز التنافسي للمنتج الزبون.وصورة ذهنية جيدة للمنتج لدى 

لومات عن أسعار المنافسين ودرجة تحقيق المنظمة التكاليف مقارنة ببقية عناصر المنتجات ضمن الصناعة ومع

 . الشرائية الزبونالقتصادات الحجم وإمكانات 
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وهي استراتيجية تهدف إلى تعظيم األرباح خالل األمد القصير ودعم حركة  :استراتيجية السعر المرن المتغير* 

 لزبائني بتحديد أسعار مختلفة وهذه االستراتيجية تعن .األعمال عن طريق القيام بتعديالت في سعر المنتج

 . والمنافسين كل من الزبائنمختلفين لنفس المنتج والكميات وتتطلب توافر معلومات للمنظمة عن 

وهي تهتم بتحديد سعر كل منتج ضمن خط المنتجات اعتماداً على طبيعة  :استراتيجية تسعير خط المنتجات* 

م أرباح خط يإلى تعظ هذه االستراتيجية وتهدف، ية أو تنافسيةالعالقة بين هذه المنتجات فيما إذا كانت تكميل

 . المنتجات بشكل أفضل مما لو تم تسعير كل منتج على حده

تتعلق بقيام المنظمة بتأجير األصل الذي تمتلكه إلى طرف أخر  استراتيجية وهي :استراتيجية السعر التأجيري* 

بالحصول على منفعة ال يمكنه هذه االستراتيجية الراغبين  بتناس، ووالحصول على عوائد إيجار شهرية لقاء ذلك

ً كبيرة على المدى البعيد، كما وستحقق المنظمة المستأجرة  شراؤها، وعليه فإن المنظمة المؤجرة ستحقق أرباحا

  .مزايا ضريبية، وحتى تكفل المنظمة االستمرار في مواجهة منافسيها الذين قد يعدلون ويحسنون المنافسة

إنه من المهم متابعة األداء السوقي الجديد في انتقاله من  :تراتيجية التسعير في مرحلة النضوج السوقياس* 

ان تخفض المنظمة سعر المنتج بمجرد  وفي مرحلة النضوج يكون من المفضل، مرحلة ألخرى من مراحل حياته

 مؤشراتهور من خالل مجموعة الموقف السوقي للمنتج؛ ويمكن االستدالل الى هذا التد تدهورظهور بوادر 

الفروق المادية بين  ضيق، وضعف معدل تفضيل معدل المنتج بالمقارنة مع العالقات المنافسةوالتي تتمثل ب

  . االنحسار السوقي، فضال عن المنتجات نظراً لتنميطها

 نماذج التسعير -4

ر المناسب للمنتج الذي ترغب المنظمة تمكن استراتيجيات التسعير التي ستعتمدها المنظمة من وضع السع       

تعتمد ادارة المنظمة السعر الذي يمكنها اما من تعظيم االرباح الناتجة من  الدخول من خالله الى االسواق، وهنا

كل واحدة مباعة، او االرباح الناتجة من مبيعات السوق ككل، او تضع سعرا يمكنها من الدفاع عن حصتها 

و سعرا يزيد حصتها الزبونية، او سعرا يمكنها من الدخول في اسواق جديدة، واي كانت السوقية ضد المنافسين، ا

االستراتيجية التي ستعتمدها المنظمة في التسعير، والنموذج الذي ستستخدمه ينبغي ان يتوافق مع استراتيجيات 

وبما نماذج التسعير كثر من ويمكن للمنظمة اعتماد نوع واحد او االمنظمة التسويقية، واهدافها وخططها العامة. 

 باالتي: لنماذج مع اهدافها واستراتيجياته، وتتمثل هذه ايتالءم 

وفقا لهذا النموذج يتم تسعير المنتجات بناء على متطلبات المنافسة، اذ السعر التنافسي )التسعير التنافسي(:  -أ

يكون السعر تجهم المماثل في السوق، او تحدد المنظمة سعرا لمنتجها اقل من السعر الذي يعرض به المنافسون من

 الذي تعتمده المنظمة اكثر جاذبية نتيجة للحوافز، والمنافع المضافة نظير حصول الزبون على هذا المنتج

(Daskin & WU, 2005, 53) . 

 كوني قد) نسبيا وثابت محدد سعربوضع  المنتجات وفقا لهذه الطريقة تسعيرالتسعير حسب التقاليد الجارية:  -ب

 بتغير السعر هذا يتغير اال شريطةمنخفض نسبيا بالمقارنة مع المنتجات المماثلة له في السوق(،  او مرتفع

 المنظمات التي تعتمد هذا النوع من التسعير. بعمل المحلية الظروف

 جودتها عن عالية سمعة إحداث إلى ما خدمة او لسلعة الرمزي السعر وضع يهدف: الرمزي السعر -ت

 الرمزي التسعير فرضية ترتكز. المستهدفة األسواق في المستهلكين المشترين أذهان في ومنافعها فاتهاومواص

 أذهان في وذلك الخدمة او للسلعة العملية المكانة او والجودة السعر بين طردية عالقة هناك ان اساس على

    . (Olav, 2003, 85) المحتملين المشترين او المستهلكين

 او نوعيات لعدة األسعار من مستويات عدة اساس على التسعير من النوع هذا يرتكز :الخطوط حسب التسعير -ث

 . (34، 2112)وادي، ابو شوارب،  الخدمية او السلعية الماركات من نخب

االفراد من ذوي المهن، والخبرات، والمهارات الذين  على التسعير من النوع هذا يطبق : المهني التسعير -ج

، والخبراء المختصين في مجاالت معينة. ويرى والمهندسين ،والمحامينخدماتهم للمجتمع كاألطباء، يقدمون 

ال ترتبط بشكل مباشر بالوقت، او بالجهد المبذول  االفراد من هذه الفئات ان اجورهم التي تقاضوها نظير خدماتهم

ض تسعيرة نموذجية لمثل هؤالء االفراد من قبلهم مع الزبون، او المستفيد من خدماتهم، والبديل هنا اوجب فر

بغض النظر عن االعتبارات المصاحبة إلداء الخدمة، فضال عن ارتباط هذا النوع من التسعير مع اخالقيات 
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، 2112وادبيات المهنة التي تفرض عدم المغاالة والمبالغة في فرض مثل هذه التسعيرة )وادي، ابو شوارب، 

31).    

تتكامل وتتداخل اهداف التسعير مع الترويج، اذ تترابط اهداف كل منهما مع بعضها : الترويجي التسعير -ح

البعض، واالثنان يسعيان الى تحقيق غاية مشتركة تتمثل بزيادة حجم المبيعات والحصول على اكبر من االرباح 

زبون على الشراء في الممكن تحقيقها لصالح المنظمة. ويتم االعتماد على هذا النوع من التسعير بهدف اغراء ال

اوقات ومناسبات معينة، اذ يتم تسعير المنتجات بسعر محدد خالل مناسبات معينة ترافق هذه العملية قيام المنظمة 

بحملة ترويجية تعرض خاللها اسعار لمنتجات المنظمة خالل موسم، او فترة معينة وتنصب اهداف الحملة بزيادة 

  .(2، 2111)الشيمي،  ت المشمولة بالحملة الترويجية التي تقوم بها المنظمةالمبيعات الكلية للمنتج، او المنتجا

 لتسعيرمحددات ا -5

تواجه المنظمة في تحديدها السعر المناسب لمنتجاتها العديد من المحددات تعيق الوصول الى السعر        

 (22، 2114قان، لعريبي، االفضل لمنتجاتها، ومن بين هذه المحددات التي تواجهها المنظمة االتي: )زر

 بتحليل الخاصة والبحوث الكتابات لقراءة بالتسعير الخاصة القرارات لمتخذي الكافي الوقت توافر عدم -أ

  االسعار عن بيانات من ينشر ما وكل المعلومات

 بصفةو لبلوغها المنشورة البحوث تسعى التي األهداف تلك عن العملية الناحية من التسعير اهداف إختالف -ب

  األمثل التسعير قرار إلى بالوصول الخاصة اإلرشادات بتطبيق يتعلق ما خاصة

 يوجد قد واحد إنتاجي خط وجود حالة في حتى ، المنظمات بعض تبيعها أو تنتجها التي المنتجات أنواع تعدد -ت

  .السلع من واحد نوع من أكثر

 إيجاد عليه يصعب ما غالبا التسعير قرار بإتخاذ القائم فإن ما لسلعة البدائل بعض وجود من الرغم على -ث

  . التسعير قرار على البديلة السلع وجود تأثير لقياس واحدة طريقة

 . بالمنظمة الخاصة المنتجات تسعير لقرارات المنافسين أفعال ردود تحديد او تقدير في صعوبات وجود -ج

  تسعيري قرار يأل العمالء أفعال ردود تقدير أو قياس في صعوبات وجود -ح

 يعتمد ما غالبا المسؤول المدير فإن وبالتالي معينة سلعة على الطلب لقياس الكافي والوقت األموال توافر عدم -خ

  . السعر تحديد في الشخصي وحكمه وتوقعاته خبرته على

 المبحث الثالث 

 الجانب التطبيقي 

   

البحث والممثلين بباعة عينة  بآراء والخاصة تبياناالس استمارة بيانات وتحليل عرض إلى المبحث هذا يسعى

التسويق  تأثير مدى على التعرف بهدف، مدينة كركوكفي  غازي مولمجمع التجميلية في المستحضرات 

الختبار استمارة  حصائيةاإل وتادالعديد من اال ناتالباحث تاستخدم وقد. التسعيرفي استراتيجية  الرمادي 

    حة فرضية البحث، ووفقا لالتي:، والتحقق من صاالستبيان

 وصف إجابات المبحوثين وتشخيصها: اوالً 

 وتشخيصها التسويق الرماديوصف إجابات المبحوثين إزا   -1

مجمع في المستحضرات التجميلية محالت   بائع البحث مجتمع إلجابات وتحليل عرض الجزء هذا يتضمن    

( 2، وقد تضمن هذا الجزء)التسويق الرمادي متغيرمعيرة لللفقرات ال في مدينة  كركوك غازي مول التجاري 

ق مدينة اسوا فيتسويق الرمادي اسئلة اعدت لقياس اجابات المبحوثين، واالستيضاح منهم عن ومدى تواجد ال

المبحوثين حول  إجابات األفراد( 1اذ تبين نتائج الجد ) .تجميلية، وتحديدا ضمن سوق المستحضرات الكركوك

عيرة للتسويق الرمادي، ويتضح من النتائج الواردة في الجدول اعاله االتفاق االيجابي للمبحوثين حول الفقرات الم

، وهي اعلى من قيمة (3.71)الفقرات الواردة  كمعيار للتسويق الرمادي، اذ بلغت قيمة الوسط الحسابي العام 

 (.3الوسط االفتراضي البالغ )
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تؤثر ( والتي تنص على )1في اغناء اتفاقه العالي، اذ جاءت الفقرة ) وقد اسهمت فقرات هذا المتغير        

(، المنتجات القادمة من خالل التسويق الرمادي سلبا في سمعة الشركات ذات العالمات التجارية المعروفة

( في المقدمة وبأعلى وسط حسابي، اذ )يتوجب معاقبة مستخدمي التسوق الرمادي( التي تنص على 2والفقرة )

( على التوالي والذي 1.13(،)1.40)(، وبانحراف معياري مقداره 4.12غ الوسط الحسابي لكل واحدة منهما )بل

يدل على  مما يدل على التأثير السلبي الذي تحدثه هذه القنوات في المنتجات، والشركات المصنعة لها، والذي 

( والتي 1بين الزبائن. فيما جاءت الفقرة) بالتأكيد يؤثر في نسبة تداول واستخدام هذه المستحضرات التجميلية

المنتجة لها( باقل مستوى  ال تأتي المنتجات المتاحة من خالل التسويق الرمادي بضمان من الشركةتنص على )

، والذي يؤكد عدم شمول 1.22)(، وانحراف معياري مقداره )3.29من حيث االتفاق، اذ بلغ وسطها الحسابي )

ل قنوات التسويق الرمادي بضمانات تحمي المنتج وتحمي الزبون الذي يستخدمه حتى المنتجات القادمة من خال

وان كانت هذه المنتجات ذات عالمات تجارية معروفة دوليا، ومضمونة لكن في اسواق ودول اخرى غير السوق 

 المبحوثة.

 وتشخيصها ( وصف إجابات المبحوثين إزا  التسويق الرمادي1جدول )
ط الوس الفقرات ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تسلسل 

 االهمية

 من بضمان الرمادي التسويق من خالل المتاحة المنتجات تأتي ال 1

 المنتجة لها. الشركة
3.23 1.22 5 

 الرمادي لتسويقالمتاحة من خالل ابالمنتجات  الوثوق يمكنك ال 2

 الموردة اليك منتجات المنتجات كانت إذا ما أبدًا تعرف ال ألنك

 .جديدة منتجات أو مستخدمة

3.55 1.42 4 

غير  الرمادي التسويق خالل من عليها تحصل التي المنتجات 3

مشمولة بخدمات ما بعد البيع كونها اتت من خالل قناة توزيع غير 

 موثوق بها

3.53 1.25 3 

لدي القدرة لتميز المنتج االصلي عن المنتج المقلد القادم من خالل  4

 لرماديقنوات التسويق ا
 )مكرر(3 1.13 3.53

في سمعة سلبا تؤثر المنتجات القادمة من خالل التسويق الرمادي  5

 الشركات ذات العالمات التجارية المعروفة.
4..3 1.13 1 

يسبب التسويق الرمادي خسائر، واضرار للشركات المصنعة  6

 لمنتجات التجميل.
3..3 1.13 2 

 )مكرر(1 .1.4 3..4 . رماديال التسوق  مستخدمي معاقبة يتوجب 3

  1.25 3.31 المعدل العام 
 (.SPSSلجداول من إعداد الباحثتان باالعتماد على مخرجات برنامج )ا 

 وتشخيصها التسعير وصف إجابات المبحوثين إزا  استراتيجية -2
ر باالتجاه االيجابي، ( ميل إجابات المبحوثين ازاء استراتيجية التسعي2توضح النتائج الواردة في الجدول )       

( وهو اعلى من الوسط االفتراضي 3.23اذ بلغ الوسط الحسابي العام للفقرات المعيرة الستراتيجية التسعير )

( والتي تنص على )يساعد استخدام استراتيجية التسعير المناسبة في زيادة 1(. وجاءت الفقرة )3للبحث والبالغ )

(، وبانحراف معياري بلغ قدره 3.11لهذا التوافق بوسط حسابي مقداره )المبيعات( في مقدمة الفقرات المؤيدة 

( والتي تنص على )يرسم السعر العالي لبيع المنتج في ذهن الزبون صورة عن 2(، فيما جاءت الفقرة )1.22)

بوسط المنتج تعكس جودته العالية( بالمرتبة الثانية من حيث االهمية المعيارية لقياس استراتيجية التسعير، و

(، واللتان تؤكدان التأثير المهم الستراتيجية التسعير 1.22(، وبانحراف معياري مقداره )3.22حسابي مقداره )

في نمو وزيادة المبيعات، فضال عن دور السعر واستراتيجية التسعير في رسم صورة عن المنتج في ذهن 

ت الجودة العالية سعرا اعلى، وان السعر االقل الزبون، اذ وفقا للمبحوثين يميل الزبون الى اعطاء المنتجات ذا

( والتي تنص على )يتم االعتماد على المبيعات 1مؤشر الى ان المنتج المباع ذي جودة منخفضة. وجاءت الفقرة )
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للسنوات السابقة في تحديد سعر بيع المنتجات، وتطبيق استراتيجية التسعير المناسبة( بالمرتبة االخيرة وبوسط 

( والذي يؤشر عدم اعتماد المبيعات السابقة، للسنوات 1.32(، وبانحراف معياري  )3.32مقداره حسابي بلغ 

السابقة لذات المنتج كمؤشر يستدل به لتحديد السعر الحالي الذي سيتم بيع المنتج به في السوق المحلية، بل تعتمد 

 ثين تتوافق والظرف في وقت التسعير.اليات اخرى لتحديد االسعار، واعتماد استراتيجية تسعير يراها المبحو

 

 ( وصف إجابات المبحوثين إزا  استراتيجية التسعير وتشخيصها2جدول )
الوسط  الفقرات ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تسلسل 

 االهمية

 .1.2 .3.3 مبيعات.ال زيادةفي  المناسبة التسعير استراتيجية استخدام يساعد 1
1 

المنتج في ذهن الزبون صورة  عن المنتج يرسم السعر العالي لبيع  2

 تعكس جودته العالية.
3..3 1.2. 

2 

 3..1 3.33 شرائي.الزبون ال سلوكفي  المنتج يؤثر سعر 3
3 

 4..1 3.31 السعر المنخفض اداة تمكننا من زيادة حصتنا السوقية. 4
5 

يتم االعتماد على المبيعات للسنوات السابقة في تحديد سعر بيع  5

 جات، وتطبيق استراتيجية التسعير المناسبة.المنت
3.3. 1.33 

3 

تؤثر اسعار بيع المنتجات في ربحية ونجاح الشركات المنتجة لهذه  6

 المنتجات.
3.34 1.13 

4 

 1.13 3.34 سعر المنتج داللة على جودته. 3
 )مكرر(4

  1.13 3.33 المعدل العام 
 (.SPSSمخرجات برنامج )الجداول من إعداد الباحثتان باالعتماد على  

  

 

 اثبات فرضية البحث: ثانيا
( وجود تأثير معنوي للتسويق الرمادي بوصفه متغيرا مستقال في 3تبين المؤشرات الواردة في الجدول )       

وهي اكبر من  (11.682) ( المحسوبة Fاستراتيجية التسعير بوصفها المتغير التابع )المعتمد(، اذ بلغت قيمة )

%( 22وهذا يعني أن ) )2261.) .(R2، وبلغ معامل التحديد ) ≥ p(0.05الجدولية عند مستوى المعنوية  )قيمتها 

من االختالفات المفسرة في التسويق الرمادي تعود إلى تأثير استراتيجية التسعير، ويعود الباقي إلى متغيرات 

( البالغة B1ار أصالً. ومن متابعة )عشوائية ال يمكن السيطرة عليها أو إنها غير داخلة في مخطط االنحد

وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية ( *(4.278( المحسوبة T( لها تبين ان قيمة )T( واختبار)4751.)

 .  وبذلك فقد تحققت الفرضية الرئيسة للبحث والتي تنص على ≥ p(0.05( عند مستوى المعنوية )1.224)

ً في استراتيجية التسعير المعتمدة في بيع المستحضرات التجميلية في يؤثر التسويق الرمادي تأثيراً م" عنويا

 . على مستوى المجمع التجاري المبحوث محافظة كركوك"،
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 اثبات فرضية البحث الرئيسة (3) جدول

  التسويق الرمادي 

F 

 المحسوبة

 

 

T 

 

 

Sig. β0 

 

β1 R
2

 

 0.000 4.278 11.682 .226. 0.475 2.246 استراتيجية التسعير 

            *N=42        D.F=1     R =475         P ≤ 0.05    .   المحسوبة  T قيمة إلى تشير)*( 

 

 الرابعمبحث ال

 المقترحاتاالستنتاجات و 
 

 أوالً : االستنتاجات

 بناء على مؤشرات البحث تم التوصل الى االستنتاجات االتية:       

الى منتجات صنعت بواسطة مالك العالمة التجارية، او بموافقته، اال انها تباع خارج  التسويق الرمادي يشير -1

 القنوات التوزيعية المعتمدة من قبل مالك العالمة التجارية والتي ابرمت بعقود رسمية قانونية.

نتيجة لطبيعة قنوات توزيع التسويق الرمادي يمكن ان تكون قنوات قانونية بشكل تام، او غير قانونية وذلك  -2

 دخولها الى اسواق الدولة، وطريقة توزيعها.

 يؤثر التسويق الرمادي في سمعة مستحضرات التجميل نتيجة دخولها بشكل غير قانوني الى االسواق. -3

ال ترافق المنتجات القادمة من خالل قنوات توزيعية خاصة بالتسويق الرمادي اي خدمات يمكن ان ترافق  -4

 دم من خالل قنوات رسمية، قانونية.ذات المنتج القا

 الستراتيجيات التسعير اثر كبير في زيادة مبيعات المنتجات اي كان نوعها، وتحديدا مستحضرات التجميل.-1

 االسعار معيار الزبون لجودة المنتج. -2

ري ايجابا ترتبط استراتيجية التعسير المعتمدة لتسعير مستحضرات التجميل المباعة في مجمع غازي مول التجا

 بالتسويق الرمادي.

 

 المقترحات: ثانياً 

 بناء على ما تم التوصل اليه من نتائج يمكن تقديم التوصيات االتية والتي نامل ان تكون مفيدة لمجتمع البحث. 

 من خالل قنوات توزيع قانونية مضمونة. منتجاتالتوعية المستوردين بضرورة استقدام  -1

التجميل بضمانات تحفظ حقوق جميع االطراف التي تتعامل به، سواء كان  من الضروري دعم مستحضرات -2

 المنتج، البائع، الزبون المستخدم لهذه المنتجات.

عرض وبيع مستحضرات تجميل مضمونة، اصلية غير مقلدة، لم يتم استخدامها او تكرير تصنيعها، وهذا ال  -3

 لبائع من الحصول على هذه المنتجات.يكون اال من خالل اعتماد عقود قانونية رسمية تمكن ا

االستفادة من تاريخ مستحضرات التجميل المباعة في المحالت المتواجدة ضمن المجمع التجاري المبحوث في  -4

 تحديد نوع، وسعر المنتجات التي يتم تداولها وبيعها للزبون.

تجميل، وتحقيق عوائد جيدة اعتماد استراتيجية تسعير عادلة تمكن من بيع اكبر كم من مستحضرات ال -1

 للمحالت التي تبيع مثل هذه المنتجات.

  المستقل المتغير
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تحقيق اعلى فائدة ممكنة مما توفر قنوات التسويق الرمادي في ادخال مستحضرات التجميل او غيرها من  -2

المنتجات، وتفادي ومعالجة ما ينتج عنها من سلبيات يمكن ان تنعكس اثارها في المنتجات، والشركات التي 

  ها، ومراكز بيعها. تنتج
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