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التخطيط واالعداد للتفاوض اثناء عملية الشراء 
عدم وضوح الهدف من التفاوض أو استخدام أنماط أو تكتيكات غير مناسبة واالحساس الخاطئ باالنجاز الوهمىالقدرة على التخطيط السليم تؤدى دائما علىعدم 

أى -ات التى ستستخدم االسرتيجيات والتكتيك-أسلوب التفاوض الذى سيتبع --االطار الزمنى للتفاوض -تفاصيل عن فريق التفاوض :يجب أن يحوى التخطيط واالعداد للتفاض

ألخ... احتياجات عملية التفاوض -محددات حول سلطات المفاوضين 

هى طبيعة عملية الشراء؟ ما

التعقد-التكلفة-مستوى المخاطر: من حيث•

طبيعة سوق السلعة؟ما هى•

بعد موقع السوق جغرافيا أو تواجده فى مناطق ريفية مثال-موردين بسطاء-يتحكم فيه قلة من الموردين الكبار-تنافس كامل •

مع المورد؟أم نحتاج المحافظة على عالقة طويلة المدىone-offهل التفاوض حول صفقة واحدة•

ما هى العالقة القائمة حاليا؟-ما هو أسلوبه فى التفاوض -هل تفاوضت مع هذا المورد من قبل •

هل هناك حساسية سياسية أو من الجتمع نحو التعالم مع هذ المورد؟•

ما مدى خبرة ومهارة فريق التفاوض التابع لك؟•

من الذى يميل فى صالحه ميزان القوى؟•
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على األهداف الرئيسية المطلوبة من عملية الشراءالتعرف

:حدد أهدافك التفاوضية بناء على األهداف التالية

ادرس السعر

غير المقبول-المتوقع-المثالي:السعر 

:  حدد مدة التفاوض

الفترة التى يمكن أن تقضيها فى التفاوض

جهز ردودك حول المقترحات المختلفة التى قد يثيرها المورد

إذا كنت تتعامل بانتظام مع هذا المورد فأنت تحتاج الى اتفاق يمكن أن يدوم

حدد تكلفة كل مجال واألثار الناتجة عنهحدد المجاالت التى يمكنك التفاوض فيها

مثال شروط دفع ميسرة لها أهمية خاصة فى حالة عدم انتظام التدفقات المالية للشركة

يمكنك أن تحتار بين محاولة تخفيض السعر أو الحصول على فوائد أكثر من نفس السعر
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.من جانب المشترى إذا كانت له قوة شرائية عالية•

.أو بحكم مركزه فى السوق-جغرافية -من  جانب البائع إذا كانت له قوة احتكارية فعلية •

.يمكنك زيادة القوة التنافسية بالبحث عن بدائل أخرى للمنتج أو الخدمة محل التفاوض وبالسعى لتكوين مجموعة من الموردين المحتملين •

؟.ال يجب أن تدخل التفاوض دون التعرف على البدائل األخرى المتاحة لك •

موازنة قوى التفاوض
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.التفاوض هو عملية تستمر لفترة من الزمن وليست مجرد حدث عابر •

.البداية الفعلية هى قبل مرحلة المقابلة وجها لوجه مع الطرف اآلخر •

.لذا يلزم جمع كافة المعلومات مسبقا حول أهداف واهتمامات منظمتك وكذلك أهداف واهتمامات الطرف اآلخر •

.عادة اليمكنا الوصول الى نتائج جيدة من التفاوض تحت ضغط الوقت •

.استثمر الوقت فى استكشاف االحتياجات واالهتمامات وراء المواقف المعلنة واطرح حلول مبتكرة لتحقيق مصالح الطرفين •

تحديد الوقت
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.جمع المعلومات خالل عملية التحضير يمكنا من تحسين فرص الوصول الى اتفاق مرضى للطرفين •

.يصعب الحصول على معلومات دقيقة خالل جلسة المفاوضات مع مفاوض محترف•

ضغوط -تكلفة -deadlinesمواعيد ملتزم بها-احتياجاته -أولوياته الفعلية -موقفه المالى )كلما حصلنا مسبقا على معلومات عن الطرف اآلخر •

.أقوىتفاوضىكلما أمكنا طرح مقترحات تفاوضية تتعامل مع هذه المعلومات وأصبحنا فى موقف ( تنظيمية

تقارير ودراسات عن المنتجات-االحصائيات -الحكوميةالنشرات-المكتبات -يمكنا الحصول على المعلومات من خالل وسائل االعالم المختلفة•

.والمراكز المتخصصة فى تقديم هذه الخدمات -االنترنت -والمستهلكين 

ظروف والاعةمصدر آخر مهم للمعلومات هو االتصال بأطراف أخرى تتعامل مع هذا المورد أو سبق لها التعامل معه أو منافسين له للتعرف على طبيعة الصن•

.السائدة وتركيبة االسعار ومدى توفر السلعة والمالمح الرئيسية للمنتج 

تحديد المعلومات
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فى البيعالتفاوضإدارة عملية

مكن أن تبدأ مفاوضات المبيعات تجري على مدى سلسلة من المحادثات واالجتماعات والمكالمات الهاتفية، أو ي. التفاوض ينظر إليه باعتباره فن و علم و لعبة

على المنتجات وهذا ينطبق بشكل خاص. احد مفاتيح النجاح هو التأكد من أن الشخص الذي تتفاوض معه لديه السلطة إلتمام الصفقة. وتنتهي في غضون دقائق

.أو الخدمات ذات السعر المرتفع

:اإلعـــــداد 

قدمه له من كيف يمكن لحياة العميل أو عمله أن تصبح أفضل مع ما أ"اسأل نفسك، :التفاوضالتأكيد على فوائد المنتج الخاص بك أثناء عملية: 1الخطوة 

لألنشطة على سبيل المثال، قد يكون المنتج الخاص بك يقلل الوقت الذى يقضيه العميل فى ساحة العمل، مما أتاح له المزيد من الوقت" منتجات أو خدمات ؟ 

".أو قد يكون المنتج أقل تكلفة من المنتجات المنافسة، وهذا يعني يمكن للعميل توفير المال . الترفيهية أو لقضائه مع عائلتة
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فى البيعالتفاوضإدارة عملية

ا يعني أن قد تكون منتجاتك أقل تكلفة، او من نوعية أعلى جوده ، مم. التأكيد على مزايا المنتج أكثر مما لديهم :اعرف ما تتميز به عن منافسيك :2الخطوة 

.السماح للعميل أن يعرف كم سيستفيد في الواقع على المدى الطويل مع ما منتجك. تعيش لفترة أطول

بعد أن ليس هناك معنى ان تظل تفاوض. وخاصة بالنسبة للصفقات الكبيره-اعرف متى تنهى المفاوضات : إعرف السعر الذى ستتوقف بعده :3الخطوة 

.وصلت للحد الذى ستخسر مالك معه

.تدرب حتى تتمكن من تغطية جميع التفاصيل. يجب أن تبدو متحمسا ولكن دون ان تكرر نفسك: طور عرض المبيعات :4الخطوة 
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التفاوض اثناء العملية البيعية 

: 1الخطوه 

:بيع و تفاوض في وقت واحد 

يظهر المشتري يرى أن وجه مندوب المبيعات. هذا صحيح خصوصا في المرحله األولى من االتصاالت مع المشتري . البيع والتفاوض هما وجهان لعملة واحدة

شروط الوجه الخفي هو لمفاوض يحقق ويبحث عن المعلومات التي قد تكون ثمينه في وقت الحق عند التكلم عن قضايا مثل السعر وال. المزايا والفوائد

.والجودة، والتسليم، وما إلى ذلك و التى تطلب التفاوض
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:2الخطوة 

:بادل تخفيض السعر بالنسبة للقيمة المضافة، والعكس بالعكس 

اذا . ضمانبدال من تخفيض السعر فورا، أضف قيمة على العرض مثل دعم العمالء مجانا لفترة معينة من الزمن، أو إضافه سنة أخرى لفتره ال

.أصر الزبون على تخفيض السعر ، ال تقدم أي قيمة مضافة
:3الخطوة 

: تصدق كل ما ترى وتسمع ال

صر فاعال المشترى ايضا مفاوضا جيدا، وبالتالي هو عن. جزء من مهارة مندوب المبيعات الجيد هو تعلم قراءة الناس والحاالت بشكل سريع جدا

ك إلى االعتقاد قد يكون انت الشخص الوحيد الذي لديه ما يحتاجه، ولكن سيتم تصميم كل ما يفعل ويقول، من لغة الجسد و يوظفها ، لتقود. جيدا

د ال تصدق كل ما يقوله الزبون و كن واثقا مما تبيع بع. ، وانه سوف يذهب الى منافسيك٪ من السعر10بأن ما لم يحصل على مبلغ تخفيض 

.دراستك لسوق هذا المنتج
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فى البيعالتفاوضإدارة عملية

: 4الخطوة 
:مواجهة حجج العمالء المحتملين بطريقة إيجابية 

باطكإحنتيجهألنك جعلت الزبون يشعر بأنك تقلل من مركزه بمهاجمته البيعهكما يمكن ان تفقد . اظهار إحباطك يزيد من تفاقم الوضع
: 5الخطوة 

:إتمام الصفقة 
لمل ويحاول اذا كان متم. انظر للغة الجسد للزبون. توقف عن البيع عندما تشعر أنك اوشكت على إتمام عملية البيع، والبدء في عملية اإلغالق

.إيقاف أسئلتك، قد تكون عالمة على أن لديه ما يكفي من المعلومات وانه على استعداد للشراء
:7الخطوة 
التسليم 

.سلم المنتج طبقا للموعد الذى حددته وكما هو متفق عليه

.
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يات  المشت 
 
طبيعة عملية التفاوض ف

مفهوم التفاوض

فطراهو مساومة بين طرفين أو أكثر، كُل له وجهة نظره وأهدافه، بهدف الوصول الى اتفاق أو تسوية ترضى كافة األطراف حول موضوع يهم هذه األ

صى قدر خالفية بين هذه األطراف بما يحقق أق( أو مجموعة قضايا)بين عدة أطراف، تهدف إلى اتفاق مقبول حول قضية ( مواقف متعددة)هو عملية ديناميكية 

ممكن من المصلحة المشتركة ألطراف التفاوض

المفهوم من وجهة نظر المشتريات

هو عملية الوصول الى اتفاق بخصوص شروط عقد من خالل المباحثات بين البائع والمشترى

تفاوض المشتريات الفعال
يجب أن يؤدى التفاوض الفعال إلى اتفاق يحقق أنسب تكلفة مقابل أنسب فعالية•

أن يكون عادالً وقابالً لالستمرار•

أن يحقق االحتياجات المشروعة لكل األطراف•

أن يحسن أو على األقل أن ال يدمر العالقة بين هذه األطراف•

أن اليتحول الى نوع من المضاربة العشاوئية أو المقامرة بين األطراف المتقدمين للتعاقد•
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ماهي أهمية التفاوض التسويقي بالنسبة للشركات التجارية ؟

.تحقيق أقصى مبيعات ممكنة في األسواق للمنظمة1.

.تحقيق معدل معين من المكاسب الناتجة عن البيع2.

.تحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المستهلك3.

إبقاء الوضع التنافسي للمنظمة وتنميته إذا أمكن ذلك 4.

.اكتشاف رغبات واحتياجات المستهلكين من السلع والخدمات والعمل على توفير و إشباع هذه االحتياجات بقدر اإلمكان5.

اسي للشركات التفاوض التسويقي هو أس. التفاوض هو أمر حيوي في مجال التسويق ، و ينظر إليها على أنها التنافس على الموارد والحصول على أفضل الصفقات

للحصول على أقصى قدر من متناول الجمهور ، وتوافر وسائل التسويق ، وتوافر اإلعالن والسعر

التفاوض التسويقي هو أساس كل عملية تجارية بين الشركات التجاريةإلتمام اي اتفاقية عمل تسويقية بينهما



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقشر مجةالت  وعت   جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالت   باسموالتر شر
ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتت 

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عىل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستت  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الت   جروب جمة والتر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الت  وع  الخاص بأنشاء شر وعت   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتت 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلت  

.األعمالإدارةماجستت  
  ماشعان

  ساعدتن 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممت   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكتر تأسيسهوحلم     تعليميةخت 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالت   مشاري    عاحدىىهالباشمركتت    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,التر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالختر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكتر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغت 
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