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 املحاضرة السادسة

 لكترونياإل التسعير 
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 لكترونياإل التسعير 

  مقدمة:  -

 على رفالتع املستخدمين بإمكان صبحأ االنترنت وجود ومع التسويقي املزيج عناصر  حدأ هو  التسعير  نأ املعروف من

 التسويق ءووكال املوردين من نسبيا كبير  عدد توفر  مع خاصة منخفضة ةوبتكلف ةوسهول بسرعة للمنتجات سعار ال  قلأ

 معلومات لىا الوصول  للمستخدمين تتيح التي االلكترونية املواقع من العديد هناك صبحكما أ ،االنترنت عبر  التفاعلي

 من به الخاص والسعر  املنتج تجميع على املواقع هذه تعمل حيثب ،االلكترونية املواقع مختلف من سعار ال  عن ةدقيق

 على موقع كل لزيارة الذهاب دون  االسعار  على التعرف املستخدم على يسهل مما االلكتروني التسويق مواقع مختلف

 ى.  حد

  لكترونية: إلا البيئة في التسعير  سياسات -

 ة،ساسيال  هاهدافأ مع يتناسب بما بالتسعير  ةاملنظم تقوم و  ة،املنظم سياسة حسب تختلف و  مختلفة التسعير  طرق  نإ

   يلي: ما االلكترونية البيئة ضمن التسعير  في املتبعة الطرق  أهم ومن

  ة: التكلف ساسأ على التسعير  -1

 مع نهام املباعة الواحدة الوحدة نصيب ومقدار  ةاالجمالي ةالتكلف حساب ساسأ على ةالطريق لهذه وفقا التسعير  يتم -

 محدد ربح هامش + املنتج تكلفه = السعر  : يلي كما الربح هامش ضافةإ

 و أ السوق  بحال تتعلق عواملل وفقا ةالتكلف من مئوية ةبنسب و أ الواحدة للوحدة ثابت بمقدار  الربح هامش يحدد -

 املنخفض التسعير  لىإ الشركاتأ تلج لذلك التكاليف تخفيض نهأش من االنترنت عبر  التسويق ن. إالدخل بمستويات

 . تقليديا تسوق  التي الشركاتب مقارنة لها أفضل ربح مش ها معضمن البيئة اإللكترونية 
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   املنافسين: أسعار  أساس على التسعير  -2

 في ةر الخب عدم بسبب و أ االمكانيات ةقل بسبب خرى ال  الشركات سعار أك سعارهاأ ةاملنظم عضت ةالطريق هذه حسب -

 ماأ لها، فضامنخ سعرا ةاملنظم تضع قدوبالتالي  الخرى  املنتجات عن كثيرا تتميز  ال  املنتجات كون  حال في و أ التسعير 

 . املنافسين بأسعار  مقارنه لها مرتفع سعر  ةاملنظم تضع نأ يمكن نهإف متميزة املنتجات هذه كانت ذاإ

 السعر  يعد لم حيث ةالعارض الشركات ةكثر  بسبب االنترنت عبر  التسويق حال في ةشد ةاملنافس تزداد الواقع في -

 تفاصيل ةبكاف علم على صبحأ قد نهأو  السيما ،هذا في أيضا يشترك املستهلك نإ بل فقط ةاملنظم ةرغب حسب محدد

 . الشراء ةعملي على يقدمن ل نهإف مساويا و أ منخفض السعر  يكن لم فإذا ،البيع ظروف مع قارنتهاوم االسعار 

  : الطلب حجم ساسأ على التسعير  -3

 وعند مرتفعا سعرا ةاملنظم عضت الطلب زيادة ندفع الطلب لحجم وفقا ةالطريق هذه حسب السعر  تحديد يتم -

 حجمب ةبدق التنبؤ  يمكن ال  . في الواقعالطلب ةزيادو  تحريض جلأ من منخفضا سعرا ةاملنظم عضت الطلب نقصان

 الجانب ذاه دعم في كثر أ تسهم االلكترونية البيئة أن ة، إال االلكتروني الطريقة و أ ةالتقليدي بالطريقة سواء الطلب

   التقليدية.  للبيئة خالفا سريعة تسويق بحوث جراءإ ةمكانيإ بسبب

  : بالعميل املوجه التسعير  -4

 حديدت في يضاأ ويشارك ةالسلع مواصفات تحديد في يشارك العميل صبحأ العالم شهدها التي التطوراتنتيجة  -

 فعهيد نأ يمكن الذي املتوقع والسعر  ةالسلع ظروف بدراسة التسويق ةار إد تقوملذلك  ،عليه يفرض نأ دون  السعر 

  . لذلك وفقا ةالسلع تصميمب ةاملنظم تقوم ثم العميل

 له تتيحها لتيا واملعلومات الخيارات بسبب املستهلك لىإ ةالقو  مركز  نقل على كبير  ثر أ االنترنت ةشبك ظهور ل كان قدل -

 حواسيبلل Dellة شرك مثل العميل ةرغب و  ةحاج حسب املنتجات تصنع عديدة شركات وجدت فلقد ة،الشبك هذه

 . لكترونيةاإل
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   التسعير: لياتآ على اإللكترونية البيئة طبيعة تأثير  -

 استراتيجيات في ؤثر ي فاإلنترنت ،التسعير لدينا عنصر  االلكترونية البيئة بطبيعة تأثرت التي التسويقية العناصر  بين من

 :هي نواحي عدة خالل من التسعير 

  : املتوفرة املعلومات حجم -1

بالتالي و  اتاملنظم بين ةاملنافس من مزيد لىإ دتأ التي املعلومات من الكبير  الكم توافر  هو  نترنتاإل  تأثيرات كبر أ حدأ

 املتاجر  سعار أ من %15 - 9 ةبنسب قلأ ةاملدمج والقراص الكتب سعار أ تكون  نترنتاإل  على مثال  ،السعار انخفاض

  ة. التقليدي

  :جديدة بخدمات جدد وكالء وجود -2

 ءوكال مع اصةخ منخفضة ةوبتكلفة وسهل سريعة ةعملي للمنتجات دنىال  السعر  عن البحث من نترنتاإل  يجعل

 تم قدل .املعلومات على والحصول  سعار ال  على للتعرف ةواحد ةبنقر  ليهمإ الوصول  يمكن الذين التفاعلي التسويق

 توفر  من التحقق من خالل سهلأ نترنتاإل  عبر  التسوق  لجعل Shop Botsيدعى ما و أ التفاعلي التسويق وكالء تصميم

  ة. الكتروني املتاجر  باختالف سعار ال  اختالفو  املنتج

  : املستخدمين عدد ازدياد -3

 دعد ةوزياد مو ن وقد أدى ،لها املستخدمين عدد ضعف ساوي ت ةالشبك من املنفعة نأ لىإ ميتكالف قانون  يشير 

 ياراتالخ من ةواسع موعةمج تقديم إلى االلكترونية التجاره مجال املنظمات من كبير  عدد دخول و  نترنتإل ا مستخدمي

 تيجةن املوردين عدد زاد . أيضاسعارال  على ضغوط ضعو و  ةاملساوم على ةالقدر  ذلك في بما ،نترنتاإل  عبر  متسوقينلل

 تم لتاليوبا العالم من مكان يأ في االنترنت على البائعين من الشراء نال  باإلمكان وأصبح املسافة حاجز  على التغلب

 . سعارال  انخفاض على عكسان وهذا التقليديين الوسطاء من الكثير  من التخلص
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  لكترونية: اإل املزادات ظهور  -4

 مميزة دواتأو  ساليبأ املزادات هذه تقدم حيث االنترنت على تباع التي املنتجات سعار أ على االلكترونية املزادات تؤثر 

 باملزادات يامالق باإلمكان أصبح االنترنت وجود مع .االنترنت عبر  املنتجات بيع و أ شراء من واملشترين البائعين وتمكن

قد تم  ةالتقليدي املزادات التكمش كبر أ نأو  سيما ال  ة،الشبك خارج بيعها يصعب التي حتى املنتجات نواعأ ختلفمل

 ودوج مع ماأ ،واحد ومكان واحد وقت في واملشترين البائعين مختلف بين جمعال على ةالقدر  عدم يهو  التغلب عليها

 ضيخفت لىإ دىأ كل ما سبق قد .املزاد في ماديا هؤالء تواجد شرطا يعد ولم ةاملشكل هذه حل تم قد نهإف نترنتاإل 

ة التي . من أهم املواقع اإللكترونياملشاركين عدد زياده بالتالي و  العروض مقدمي عدد وزيادة املزادات في ةاملشارك ةتكلف

 . eBayتقدم خدمة املزادات اإللكترونية لدينا موقع 

   لكتروني:اإل التسعير  ميزات -

  : يلي ما لدينا االلكتروني التسعير  ميزات همأ من

 القدرة عن ةناجم ةالدق وهذه ةبدق سعار ال  مستويات تحديد يتم بدقة:  سعارال  مستويات تحديد على ةالقدر  -1

 في ةالدق نإ .االلكتروني التسعير  ةاستراتيجي لوضع الالزمة واملعلومات البيانات على الحصول  في ةللمنظم العالية

 توياتمس وضع على تعمل التي ةااللكتروني عمالال  ملنظمات جيدة عوائد تحقيق لىإ تؤدي سعار ال  مستويات تحديد

 ةنظمامل تجعل التسعير  في قةالد يضاأ ة،االلكتروني سواقال  ضمن املستخدمين من مناسبا حجما تستقطب سعار أ

 سهيالتت من ةالشبك توفره ما بسبب نترنتاإل  عبر  ةالدق هذه تحققوت ،الزبائن من جيد بحجم االحتفاظ على ةقادر 

   .ةالتقليدي عمالال  ميدان في التسويق ببحوث ةمقارن منخفضة وتكاليف ةعالي بسرعة التسويق بحوث إلجراء

  ة:السوقي التغيرات مع السريع التكيف على ةالقدر  -2

 التكيف يكون  ينماب السوق  في للتغيرات جابةستا السريع التكيف من ةاملنظم يمكن االنترنت عبر  االلكتروني التسعير  إن

 ىلإ و أ عار سال  رفع ىلإ نترنتاإل  على ةالعامل املنظمات لجأت ة.التقليدي سواقال  في مرونة قلأ ةالسوقي املتغيرات مع

 مكني نهإف مرتفعا املنتج على الطلب يكون  عندماف ،الطلب و  العرض ظروف خاصة السوق  ظروف ضوء في خفضها

 ستخدمي و أ سعار ال  خفضيتم  هفإن الطلب ينخفض عندما ماأ نسبيا ةمرتفع بأسعار  نترنتاإل  على وعرضه املنتج طرح
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 حقيقت على قادرة يجعلها السريع ري السع التكيف على نترنتاإل  على ةالعامل ةاملنظم ةقدر  إن يضاأ .املزادات سلوبأ

 التكيف.  عمليه في ةاملنظم بسرعة يرتبط وهذا املنافسون  يحققه مام فضلأ ةربحي مستوى 

  السعار: تجزئة على القدرة -3

 عن ماتواملعلو  البيانات جمع لىإ أتلج بل التسعير  في ةواحد ةاستراتيجي نترنتاإل  على ةالعامل املنظمات تعتمد ال 

 تستهدفها سوف التي ةالسوقي القطاعات و أ القطاع تحدد ثم ةمتعدد مصادر  ومن ةاملختلف ةالسوقي القطاعات

 همدراكإ ستوى م ويتفاوت منظور  من كثر أ من الواحد املنتج لىإ ينظرون الزبائن إن .هدافهاأ تحققو  تناسبها التي بالسعار 

 الحصول  ابلمق ومختلفة متباينة سعار أ لدفع مستعدينهم يجعل التفاوت وهذا ،املنتج من ةحققتاملأو املنفعة  للقيمة

 يعظمو  يناسبه الذي بالسعر  سوقي قطاع كل تستهدف بحيث سعار ال  ةتجزئ على قادرة ةاملنظم يجعل مر ال  هذا عليه،

 ،الزبائن حول  ةالكافي واملعلومات البيانات توفر  من البد نهإف التسعير  في ةالعملي هذه لتحقيقة. املنظم وأرباح هدافأ

 تعقب ةفرص تتيح متعددة إلكترونية أساليب عبر  واملعلومات البيانات هذه على الحصول  ةاملنظم تستطيعحيث 

   ا:لدين ساليبال  هذه ومن ،االلكتروني املتجر  في تجوله أثناء الشرائي سلوكه وتسجيل همراقبت و  الزبون 

وخصائص  الشرائي الزبون  تاريخ ورصد تعقب في الذي يستخدم: (Cookies) السكاكر  ملفات سلوبأ استخدام ●

 الشرائية.   سلوكه

 على أخرى  إلى صفحة من الزبون  تنقل عن الناجم االلكتروني الطريق وهو  :(Clickstream) سلوبأ استخدام●

 و  الزبون  سلوك تحليل و  دراسة في تساعد سلوبال  بهذا الخاصة البيانات ة و محدد ةصفح من انطالقا االنترنت

  ة. الشرائي تفضيالته

 و  وكهسل حول  واضحة ةصور  لبناء االنترنت على فروعها ومع ةاملنظم مع للزبون  الشرائي التاريخ وتحليل دراسة ●

 يالته.ضتف
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   لكتروني:اإل التسعير  متطلبات -

 أثرت بهذهت التي العناصر  ومن التسويقي املزيج عناصر  في كبيرة تغييرات لىإ قد أدت لكترونيةاإل البيئة طبيعة نإ

 الجديدة ياتاملعط وفق ةالتسعيري سياساتها تغيير  من للمنظمة بد ال  نهأ واضحا بات لقدف ،التسعير لدينا راتيتغيال

  من أهمها:  اإللكتروني التسعير  عند االعتبار  بعين أخذها يجب متطلبات هناك نإف عليه وبناء ،بالسوق 

  واملخزون:  التسعير  لياتآ بين العالقة -

 الذي مر ال  بدقه السوق  احتياجات تحديد ةمكانيإ بسبب التخزين لياتآ على سيطرة كثر أ لكترونيةاإل البيئة تعد

 في تواجده وأماكن خزونامل كميات ةمعرف تسهم كما ،عموما سعار ال  تخفيض في ويسهم نسبيا التكاليف يخفض

  . السوق  ظروف تقتضيه ما حسب بالسعار  التحكم

  البيع: بعد ما وخدمات التسعير  لياتآ بين العالقة -

 لىإ ملستخدما يحتاج بل ةواحد ملرة تستهلك ال  التي البرمجياتك ةضاملح ةاملعرفي املنتجات على ةبقو  ينطبق مر ال  هذا

 ةدار إل ا امتلكت كلما البيع بعد ما خدمات من مرتفع مستوى  هناك كان كلما وبالتالي ،الشراء بعد باستمرار  تحديثها

 ةصور ب يؤثر  فإنه البيع بعد ما خدمات توفر  عدم ماأ للمنتج فضلأ سعار أ وضع في للمناورة كبر أ هامشا التسويقية

 بعد ما خدمات قديمبت بائعها يتعهد التي املنتجات شراء لىإ يميلون  نترنتاإل  عبر  نياملشتري نأ ذإ ،املنتج سعر  في ةسلبي

 ربائيةالكه ةجهز وال  الحاسوب ةجهز أ لدينا السلع على ةمثلال  منو  والخدمات السلع تشمل البيع بعد ما خدمات .البيع

  لبرامج. ا تحديث خدماتو  الحاسوب برامج خدمات لدينافإنه  الخدمات ةمثلمن أ أما ،املختلفة

  املنتج: وتحسين تطوير  عمليات و  التسعير  لياتآ بين العالقة -

 بذلك يامالق عدم نإو  ،ملنتجاتها مستمرة وتحسين تطوير  بعمليات القيام لكترونيةاإل عمالال  نظماتم ةدار إ على يجب

 .املنتجات سعر  على ةسلبي ةبصور  يؤثر 
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  املنتج: دوران وسرعة التسعير  لياتآ بين العالقة -

 عر أقلوبيعه بس منه الربح هامش تخفيضل إمكانية كلما كانت هناك دورانه في وأسرع مبيعا كثر أ املنتج كان كلما 

 صحيح. والعكس

  اإللكترونية:  العمال في االحتكار  ومستوى  التسعير  لياتآ بين العالقة -

 عمالال  طار إ يف تلك العناصر  كثيرا تنخفض بينما ةالتقليدي عمالال  طار إ في لها مناسبة بيئة تجد االحتكار  عناصر  نإ

 تمنع التي ملعلوماتا و  البيانات من كبيرا قدرا يمتلكون  االلكترونيين نياملشتري نأ لىإ يعود ذلك في والسبب ،لكترونيةاإل

  ر. االحتكا ةفرص من البائعين

  املنافسين:  أسعار  و  التسعير  لياتآ بين العالقة -

 مالعال  طار إ في سعار ال  هذه تأثير  ويكون  ،املنتج سعر  ة فياملؤثر و  ةالحاسم العوامل حدأ هي املنافسين سعار إن أ

 من الكثير و  نترنتاإل  ةشبك على املنظمات من الكثير  نأ بسبب وذلك ةالتقليدي عمالال  طار إ في منه كبر أ لكترونيةاإل

 سعر  ةمعرف املشتري  يستطيعة الخدم هذه وبموجب ،سعارال  ةمقارن ةخدم لكترونياإل ي للمشتر  تقدم البحث محركات

   .املشتري  كسبل بينها فيما تتنافس نظماتهذه امل يجعل مما نترنتاإل  على نظماتامل جميع لدى محدد صنف

  رنت:اإلنت شبكة على العاملة التجارية املنظمات تحكم التي القانونية والعوامل التسعير  لياتآ بين العالقة -

 محتس ال  القوانين مثال  ،املنتجات تسعير  استراتيجيات وضع في ةالهام املحددات حدىإ هي ةالقانوني العوامل نإ

 العوامل هذه ليوبالتا سعار ال  رفع و أ لتثبيت التحالفات بتشكيل ة العاملة ضمن البيئة اإللكترونيةالتجاري للمنظمات

 ين.االلكتروني نيللمشتري مفيدا دورا تلعب

  الضمان:  ومنظمات التسعير  لياتآ بين العالقة -

 تتقاض ى هيف ها،طريق عن الشراء ةعمليب االلكتروني املشتري  قام ذاإ املنتج سعر  تحديد في دورا الضمان منظمات تلعب

 عند نترنتاإل  على املذكورة املواصفات بنفس نتجللم لكترونياإل املشتري  استالم ضمان مقابل %5 حوالي ةنسبب عمولة
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 ةاملذكور  اتللمواصف هتمطابق عدم حال في البائع لىإ املنتج رجاعبإ أيضا املنظمات هذه تتعهد كما ،البيع صفقة برامإ

 . البيع عمليه تاريخ من ةمحدد ةمد خالل املطابقة بعدم الضمان ةمنظم بإخبار  املشتري  يقوم نأ بشرط

  املنتج:  في االبتكار  ومستوى  التسعير  لياتآ بين العالقة -

 االبتكار  مستوى  زاد كلماف ة،التقليدي البيئة في تحكمها التي الضوابط نفس االلكترونية البيئة في العالقة هذه تحكم

 كبر أ ومجال هامش ةاملنظم كلما امتلكت وبالتالي ةالبديل خرى ال  املنتجاتمع  باملقارنة ةتنافسي ةميز  املنتج كلما امتلك

  املنتج. سعر  تحديد في للمناورة

  املزادات اإللكترونية: -

يقوم ذلك النوع من البيع على الفكرة التقليدية لصاالت املزادات حيث يتم عرض السلع وفتح مزايدة عليها بين الراغبين 

، ويوجد العديد من املواقع املتخصصة في ذلك النوع من البيع وعلى كل من يريد فيما بينهموتتم املزايدة  في الشراء

                                                                                                                                                                                         أن يمأل النموذج املوجود على املوقع محددا فيه ما يلي: اإللكتروني عها عن طريق املزادعرض منتجاته وبي

مواصفات املنتج  -  

وصفه بدقة  -  

وضع صور للمنتج  -  

  .ثم يقوم املوقع بإجراء املزادات بين الراغبين بالشراء ، تحديد السعر الدنى للبيع - 

أشكال املزادات اإللكترونية:  ●  

أشكال املزادات من حيث تحديد سعر أدنى: -أوال  

 1- مزادات ذات حد سعري أدنى 

الشكل من املزادات ال يرسو املزاد على أحد من املزايدين إذا لم يصلوا في مزايدتهم إلى الحد السعري الذي  في هذا

حددته املنظمة لبيع الصنف الذي تجري املزايدة عليه. إن الحد السعري الدنى لبيع املنتج يكون غير معلن عنه 

إذ لو كان  ،اإلعالن عنه هو تحفيز املزايدين على املزايدة والسبب في عدم ،للمزايدين بل يكون سرا تحتفظ به املنظمة
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أما في ظل عدم معرفة الحد الدنى للسعر فإن املزايدين  ،هذا الحد الدنى معلوما ملا دخل بعض املزايدين إلى املزايدة

لعاطفية اعتبارات قد يدفعون أعلى من ذلك الحد خصوصا أن عمليات املزايدة تختلط فيها االعتبارات العقالنية مع اال 

                                                                           مثل املغامرة والتحدي. 

 2- مزادات دون حد سعري أدنى 

 في هذا الشكل من املزادات يرسو املزاد عند السعر العلى الذي يدفعه املزايد.

أشكال املزادات من حيث كمية الصنف:  -ثانيا  

 1- مزادات على وحدة واحدة من الصنف

مثال: املزاد على  ،هناك مزادات تجري على وحدة واحدة من صنف ما ويرسو املزاد على املزايد الذي دفع أعلى سعر 

                                                                                                                                            سيارة مستعملة واحدة.

 2- مزادات على وحدات متعددة من الصنف

 ،مثال خمس سيارات مستعملة متشابهة ،تجري هنا املزايدة على مجموعة من الوحدات املتشابهة من نفس الصنف

                                                                                                              .وفي أغلب الحيان تكون هذه السعار غير متشابهة ،يرسو هنا املزاد على صاحب أعلى سعر بعدد الوحدات املطلوبة

املزاد العلني العكس ي:  -ثالثا  

دد ، لكن كلما زاد عفي هذا النوع من املزادات أقل كمية ترغب في بيعها وتحدد سعر البيع لهذه الكمية تحدد املنظمة

الشخاص الذين يرغبون في الشراء تقوم املنظمة بعمل خصومات على سعر البيع وهذا يؤدي إلى تخفيض سعر 

 ،العقارات ،تذاكر الطيران ،السيارات املستعملة :ب املزادات على اإلنترنيت لدينااملزايدة. من املنتجات التي تباع بأسلو 

     .                                                                                                                          التحف
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