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مقدمة :
– طيرلص
هناك قرار تسويقي فيي لين نطياق اقتييان وين و نيا ة فطيرلص ا ووايي
ضون بيراو
ا نقن ا عام – األرننيص تطجع ا وواقنين على استخنام اف تها ة وتسير ا اف
ا افليص
زونيص و ننة ة وت نن تعرفيص ا رليو ا يى ا ونياقا ا وختل يص ة وت ياون زييانة ر ي
في فترا ا ذروة تسهين استخناوها ون قبن ا ويواقنين تيى يييلوا بؤسيرق وقي وولين لين
نطاق ون هذه األنطقص هو نتيجص لقرار ا تسويقي
إن ون ا يع تخين ياتنا ا وعايرة بنون تسويا ة فؤني تعتبير زبيون عنينوا تطيتر
قوييا أو ذاء ة وفي جان ا تسويقي عننوا تعلن عن اجتك طراء طقص سلنيص أو سييارة فيي
جرينة ا وسيق فهنا أن وتخذ قرار تسويقي يتعلا بوواي ا وعينص وطروق أني تضيعها وفيا
وعاييرك وعننوا تلون في نور ا زبون ة أن تطارك بطلن رئيسي في عوليص ا تبانن ا تسيويقي
يث تقينم طييئا ذو قيويص ي قيا يك ون عيص وتو ليص فيي إطيباق اجيص أو رغبيص ة ويتيؤتى ذ يك وين
خ ن ييو ك عليى ونيت ة وا يذ قين يليون سيلعص ولووسيص أو خنويص أو فليرة ( نتيجيص طيراء
ي ي ص أو لتا و )
يولن تينيف ا ونافع ا ورجوة ون يو ك على ا ونت لا تا ي :
( )1ا ون عص ا طيلليص  :وهيي ا ون عيص ا تيي ت يين عليهيا عنينوا تقيوم بطيراء سيلعص بطيلن
وعين ة فؤن تطتر ا قهوة بعن تغيير طللها ( عوليص ا ق ن )
( )0ا ون عييص ا زوانيييص  :وهييي ا ون عييص ا وتؤتيييص نتيجييص يييو ك علييى ا سييلعص فييي ا وق ي
ا وناس ( و ان ذ ك ا وتاجر وا وقاعم ا تي ت تح على ونار  02ساعص في ا يوم )
( )3ا ون عييص ا ولانيييص  :وهييي ا ون عييص ا وتؤتيييص نتيجييص يييو ك علييى ا سييلعص فييي ا ولييان
ا وناس ( و ان ذ ك وجيون ل يير وين ا سيلع فيي ا وتجير ا وقيار ونز يك ة ألنيك ال
توافا على ا ذها ا ى جرش أو ا ضلين و طراء ا لبن للوا ا تج إ يه )
( )2ا ون عص ا يازيص  :وهي ا قيوص ا ولتسبص ون توللك لونتجا وا تيرف بها ب ريص
( )5ا ون عص ا وعلوواتيص  :وهي ا قيوص ا وضافص لونتجا ون خي ن تينفا ا وعلوويا بيين
ا وطارلين في ا تسويا ة أ هي عوليص إخبار ا وطترين عن وجون ا ونتجا ولي يص
استخناوها ة وسعرها
إذن جويع هذه ا ونافع هي ون ا وظيائف ا تيي يإنيهيا ا تسيويا فوسيإو يص وينير ا تسيويا
بناءا على ذ ك تتضون األنطقص ا تا يص :
أ ت نين اجا ا زبائن
تيويم ا ونتجا وقابلص تلك اال تياجا
ج إييان وعلووا عن تلك ا ونتجا لزبائن ا و تولين
ن ا تؤلن ون توفر ا ونتجا في األوقا واألوالن ا وناسبص وقابلص ا تياجا ا زبائن
ه وضع أسيعار تليك ا ونتجيا وتؤخيذ هيذه األسيعار بعيين االعتبيار ا تليا يف وا ونافسيص
وقنرا ا زبائن ا طرائيص
و وضع نظام لوتابعص لتؤلن ون إرضاء ا زبائن بعن ا طراء
ما المقصود بالتسويق :

يقين با تسويا تلك األنطقص ا تيي تعنيى بتينفا ا سيلع أو ا خينوا أو األفليار وين ا ونيت ا يى
ا وستهلك أو ا وستخنم
عناصر المزيج التسويقي :
يتلون ا وزي ا تسويقي لونتجا وين أربعيص عنايير رئيسييص هيي ا تسيعير ة ا سيلعص ة ا توزييع
وا تروي ة و لن عنير ون عناير ا وزي ا تسويقي وزي خاص به وهي لا تا ي :
( )1عنايييير ا ويييزي ا تسيييعير  :وهيييي سيييعر ا سيييلعص طييياو ا تلل يييص اضيييافص ا يييى
ا خيووا و ن خيم ا لويص وا خيم ا نقن
( )0عناير ا وزي ا سلعي  :وتطيون جيوهر ا سيلعص ة ا غي ف ة ا ع ويص ا تجارييص ة
ا ضوانا وا ل اال ة وا عبوة
( )3عناير ا وزي ا توزيعي  :وتتلون ون تجار ا جوليص وتجيار ا تجزئيص ة ا يول ءة
وا سواسرة
( )2عناير ا وزي ا ترويجيي  :وتتو ين فيي االعي ن ة ا نعاييص ة ا ع قيا ا عاويص ة
وسائن تروي ا وبيعا ة وا بيع ا طخيي
وتجيينر ااطييارة ا ييى أنييه يج ي أن تتييوفر ا وهييارا ا وقلوبييص فييي ويينير ا تسييويا لقيييام
باتخييياذ ا قيييرارا ا زويييص ا وتعلقيييص با عنايييير ا سيييابقص ا يييذلر جويعهيييا وسييينت نث فيييي هيييذه
ا و اضرة عن ا وهارا ا وقلوبص في ا طخص ( ونير ا تسويا ورجن ا بيع ا طخيي ) لقييام
بعوليا ا بيع وا تسويا سواء لان ونير تسويا وسإون عن لانر رجان بيع طخيي ة أو ليان
ونينو طيرلص أو وإسسيص ويا ة أو فيي وقير ابي و ين بيائع فيي و ين أو وإسسيص ة أو ووظييف
لاونتر في أ ن ا بنوك
االحتياجات األساسية الكتساب مهارات التسويق :
يولن تينيف هذه اال تياجا ا ى ا نقاق ا ت ييليص ا تا يص -:
 oا تياجا اللتسا وهارة ا ت لير اابناعي :
 1ال تتخذ قرارك بناءا على رأ األغلبيص
 0استوع ا ى ناخلك
 3لن ووضوعيا
 2ال يهوك اقتناق ا ناس بوا ت عن اانسان عنو وا يجهن
 5اعون بلاون قاقتك نون ولن أو للن وبينا وأوانص
 oا تياجا
1
0
3
2

وهارة اايغاء ة وذ ك لنفاق عن اآلراء واألفلار :
ال تتطنن في ا وجان ص
لن يبورا وت لم في أعيابك
أني بلاون واسك
طجع ا قرف اآلخر على ا ت نث ب ريص

 oا تياجا وهارة ا ترليز :
 1عا األوور نونوا تطت
 0رت ا وواضيع س اهتواواتك

 3االيوان بؤهويص توزيع األنوار في ا عون
 oا تياجا
1
0
3
2

ا قص با ن س :
ا قنرة على ا ت لير ا سليم
ا قنرة على ضبق األعيا
ا قنرة على ااقنام واانجاز
ا قنرة على ا تغل على ا وطل

 oا تياجا قوة ا طخييص ة وع األخذ بعين االعتبار بؤن جان لبير يلون بووهبص وين
– سب انه وتعا ى: -
 1اوت ن قنراتك وقم بتقويوها
 0تتبع وينر وعتقناتك ون ن سك ة هن تست ين ون ا يرص ا تيي يبينو أن بهيا
نجاح في جان وعين
 3هن تطعر با ضيا في ضرة اآلخرين
 2هن هناك وهوص ترغ با قيام بها وال تستقيع
 oا تياجا قوة ا ذالرة ة أيضا جان لبيير هنيا يعتوين عليى قينرا أوجينها
وتعا ى -في ا بطر ة عليك :
 1ا قص با ن س
 0استقبان ا وعلووا تنريجيا
 3إعقاء فترا را ص بين ا ووضوعا ا وختل ص
 2عنم ا ترليز على أل ر ون ووضوق في ن س ا وق
 5ا تنرج في ا ترليز ة ون األسهن ا ى األيع
 6استعوان جويع ا واس في استقبان ا وعلووا

–سيب انه

 oا تياجا قوة ا و ظص ة وهي ا ولولص لترليز واالنتباه وسرعص ا ت لير و سن ا توييز
ة ويولن تنويتها عن قريا ا تنري ا وستور وا ووارسص ا ي ي ص
مفهوم البيع الشخصي :
هو لن أسا ي ا ث ا طخيي ا تي يستخنوها ا بائع يجعن اآلخرين يطيترون ويا عنينه وين
سلع أو خنوا
أهمية البيع الشخصي :
تبرز أهويص ا بيع ا طخيي في ا نقاق ا تا يص :
( )1يو يين رجيين ا بيييع ا طخييييي لقييص اتيييان وباطيير بيييين
ا ونظوص وعو ئها

()0
()3

يساهم رجان ا بيع ا طخيي في تليوين االنقبياق ا يذهني
وا يورة ا قيبص لونظوص با نسبص عو ئها
يو ييين ا بييييع ا طخييييي ا ييينور ا رئيسيييي فيييي ا برنييياو
ا ترويجي خقص ا تسويا في ا ونظوص

تخطيط البيع الشخصي :
يجيي علييى اانارة هنييا أن ت يينن ا يينور ا ييذ سيييلعبه ا بيييع ا طخيييي ضييون ا وييزي
ا ترويجييي ة وسييبا ا قييون بييؤن عناييير ا وييزي ا ترويجييي هييي ا بيييع ا طخيييي ة ا نعايييص ة
االع ي ن ة وسييائن تييروي ا وبيعييا ة وا ع قييا ا عاوييص فييا وقلو هنييا ت نييين وجهييون ا بيييع
ا طخيي وقارنص وع ا عناير األخرى وبعن ذ يك ت نيين وتقلبيا ا قييام با ينور ا وعتيان رجين
ا وبيعا وهي لوا يلي :
أ ت نين أهناف ا بيع ا طخيي لن ونت على نا
ت نين سياسا واستراتيجيا ا بيع
ج ت نين قريقص توزيع ويزانيص ا بيع ا طخيي
ن إنارة قوة ا بيع ا طخيي ( األفران )
أوال :أهداف البيع الشخصي ة وقن تلون أ ون ا تا يص :
 خنوص ا وستهللين ا ا يين ا ب ث عن عو ء جنن وساعنة بعض ا عو ء على إعانة بيع ا سلع ا وطتراة إب غ ا عو ء عن ا تغييرا ا تي تقرأ على ا سلع اال ت اظ بوستوى وعين ون ا وبيعاثانيا :سياسات واستراتيجيات البيع الشخصي :
يقييين بسياسييص ا بيييع تلييك ا قواعيين ا تييي يييتم االسترطييان بهييا عنيين اتخيياذ قييرارا تتعلييا بييا بيع
ا طخيي ة وعانة تطتا ون أهناف ا بيع ا طخييي ونسيتقيع ا قيون بيؤن ا سياسيص هيي قريقيص
ا ويون ا ى ا هنف ا ونطون ة أوا االستراتيجيص فهي ا خقوق ا عريضص ا تي ت سر هنا قيرارا
ا بيع ا طخيي ة ويتقل إعنان االستراتيجيص وا يلي :
( )1تعريف وهوص ا بيع ة هن تب ث عن ا زبائن و أم تنتظر قنووهم إ يك
()0

ت قييا

ت نين جم قيوة ا بييع  :أ عينن رجيان ا بييع ااجويا ي ا وقليو
أهناف ا بيع ا طخيي ويتم ذ ك ون خ ن ت نين:
 عنن ا عو ء عنن ا زيارا ا ضروريص خنوص ا عوين ا ترة ا زونيص ا تي تستغرقها ا زيارة ا وا نة تقريبا وقيينار ا وق ي ا ييذ يوليين أن يقضيييه رجيين ا بيييع فييي نطيياقا بيع سنويا

ورياضيا ة عنن أفران قوى ا بيع =
عنن ا عو ء × عنن ا زيارا ا ضروريص خنوص لن عوين × ونة ا زيارة
وتوسق وق ا بيع ا وتاح لن فرن سنويا
ثالثا :ميزانية البيع الشخصي  :هنا يج على اانارة أن :
( )1تقنر جم األناء ا وقلو لن نطاق
( )0ت وين تقنيرا األناء ا ى تقنيرا تلل ص
رابعا :إدارة قوة البيع :
إن فاعليص إنارة ا قوة ا بيعيص تعتون على نقص توييف وهام ا بيع ووضع وواي ا ا قيام
بهاة فؤن ت لن ا واجبا وا وسإو يا ا تي تتقلبها لن وهوص وتيين ا يى وجووعيص ا ويإه
ا تي يج أن يتوتع بها رجين ا بييع لقييام بهيذه ا وهيام ة وليذ ك ي ينن ا تويييف ا و اضيلص بيين
ا وتقنوين وونى ا اجص ا ى براو تنريبيص
وبطلن عام ة الدارة القوى البيعية نستعرض النقاط التالية :
(أ) ت نيين ا ونياقا ا بيعييص ة و ييان ذ يك  :ونققيص وسييق عويان ة طيوان عوييان ة ة
اخ
( ) ت نين أسس تنظيم هيلن قيوة ا بييع ا طخييي – وهنياك يص وبيان يولين عليى
أساسها تنظيم هيلن قوة ا بيع وتتو ن فيوا يلي :
 )1ا تنظيييم ا ييذ يعتويين علييى تعيينن ا ونققييص ا بيعيييص ة هنييا يلييون ليين رجيين بيييع
ونققيص بيعيييص يعويين فيهيا ة وتلييون ت ي إطيرافه ووسييئو يته ا وباطييرة ة وويين
وزاياه :
 انخ اض تلل ص ا تنقن إولانيييص قييياس ل يياءة رجيين ا بيييع فييي خنوييص ا ونققييص ا بيعيييصا وخييص ه
 )0ا تنظيم ا ذ يعتون على قبيعص ا ونت ة يلون لين رجين بييع سيلعص وعينيص أو
وجووعص و ننة ون ا سلع ا تي ه إ ويام واسيع بهيا ةويعهين يه بوهويص بيعهيا ة
وون وزاياه:
 تيلح في ا ص ا سلع ا وعقنة فنيا تناس ا وإسسا ا تي تنت وجووعص وتباينص ون ا سيلع ا تييال يو بعضها بيلص ا ى بعضها اآلخر
 )3ا تنظيم ا ذ يعتون على نوعيص ا عوي ء ة وهنيا ييتم تقسييم رجيان ا بييع سي
نوعيييص ا عو ي ء ة فهنيياك ا وسييتهللين ا نهييائيين ة وا وسييتهللين ا يييناعيين (
ا يييذين يطيييترون ا سيييلع السيييتخناوها فيييي عولييييا إنتييياج أخيييرى ) ة وهنييياك
ا وطتر ا لووي وونطآ إعانة ا بيع وون وزاياه :
 -ييبح رجان ا بيع أل ر إ واوا با تياجا ا عوين ووطالله

 ت قيا وفورا في تلا يف ا بيع )2ا تنظيم ا ورل ة ويسيتخنم عنينوا تبييع ا وإسسيص عينن لبيير وين ا سيلع عينن
ويين ا عو ي ء ا غييير وتورلييزين جغرافيييا ة وت ييوى خليييق ويين قييرا ا تنظيييم
ا سابقص ا ذلر
(ج) ااطراف على رجان ا بيع وتوجيههم ة وغايص ذ ك ا تؤلن وين أن جهيونهم ال تضييع
هباء ة ويطون ذ ك :
 و ظص أنائهم تي يح نقاق ا ضعف في أنائهم عولهم توضيح وسإو ياتهم ت يزهم ن وطل تهم(ن) تقييم أناء رجان ا بيع ا طخيي ة وهناك نوعان ون ا وعايير ت قيا ذ ك :
 1ا وعايير ا لويص :
 ا يص ا بيعيص لن بائع ا نيي ا سوقي رجن ا بيع أو ا رق وعييينن ا تغقييييص ا سيييوقيص ة ويقييييس نسيييبص تغقييييص رجييين ا بييييعالجوا ي عنن ا وطترين في ا ونققص
 وعنن االتياال ا بيعيص ة وهو عنن ورا اتيان رجن ا بييعبا عو ء
 0ا وعييايير ا وي ي يص ة فييي ا يياال ا تييي ييييع إخضيياعها وعييايير لويييص و يين
قريقص تعاون ا وننو وع ا عو ء
(و) وأخيرا نعين ا ترليز على ت يز رجان ا بيع لقيام بعولهم على ألون وجه
وجويع ا نقاق ا سابقص تتعلا با وهارا ا واج توافرها في قائن أسقون رجان ا وبيعيا
أو ا ونير ا تسويقي لقيام بوهام ا تسويا بنجاح ة ونت ينث اآلن عين ا وهيارا ا واجي توفرهيا
في ا طخص لي ينجح في تسويا وا نيه ون سلع أو خنوا اضافص وا ذلر سابقا ون نقاق
خطوات العملية البيعية :
 oا ب ث عن ا وطترين
 oا توهين لوقابلص ا بيعيص
 oا وقابلص ا بيعيص
 oا عرض لسلعص
 oا رن على االعتراضا
 oإنهاء ا وقابلص ا بيعيص
 oا تسليم
أوال :البحث عن العمالء المتوقعين والحصول عليهم :

جْ ِؼظُ ٚلص سجً جٌر١غ ٠ظشف ف ٟجٌرذع ػٓ ػّالء جذد  ،رٌه ألْ وػ١شج ِٓ جٌضذحتٓ
جٌذحٌ ٓ١١لذ ٠طذ ٌْٛٛجٌ ٝجٌّٕحفغ ٓ١أ ٚلذ ال ٠ؼٛدٚج ِٓ جٌضذحتٓ ٌّٕطجحش (عٍغ أ ٚخذِحش)
جٌّإعغس  ،خحطس جرج وحٔص جٌخذِس أ ٚجٌغٍؼس ضرحع ِشز ٚجدذز أ ٚضىشجس ششجء٘ح ٠ى ْٛػٍٝ
فطشجش ذؼ١ذز ٚ .جٌذظٛي ػٍ ٝجٌضذحتٓ جٌّطٛلؼ٠ ٓ١طُ ِٓ خالي ػذز ِظحدس :
أ -رسائواإلسرفسار :
ِؼظُ جٌّإعغحش جٌظٕحػ١س خحطس ف ٟعٛق جٌغٍغ جٌظٕحػ١س ضظً جٌٙ١ح سعحتً جعطفغحس ِٓ
لرً ػّالء ِطٛلؼ٠ ٓ١طٍر ْٛفٙ١ح ِؼٍِٛحش ٚذ١حٔحش ػٓ جٌغٍغ أ ٚجٌخذِحش جٌط ٟضمذِٙح ٘زٖ
جٌّإعغحش  ،فرؼغ ٘زٖ جٌشعحتً ٠ظً ِٓ ِإعغحش ضشغد ف ٟجٌذظٛي ػٍِ ٝغطٍضِحش
جإلٔطحؼ ذأعؼحس ألً ٚ ،جٌرؼغ ج٢خش لذ ٠ظً ِٓ ِشطشٍِ ٓ٠طضِ ٓ١ذحٌششجء ٌؼذز جٙحش (
ِػً ضجحس جٌجٍّس ) ٚسعحتً جإلعطفغحس ٘زٖ ػحدز ضىٔ ْٛط١جس جإلػالٔحش ف ٟجٌظذف أٚ
جٌّجالش جٌّطخظظس أ ٚجٌرش٠ذ  ،أ ٚجٌّؼحسع جٌط ٟضمحَ ٌٍطؼش٠ف ذّٕطجحش جٌظٕحػحش
جٌّذٍ١س أ ٚجألجٕر١س .
ِٚغ أْ سعحتً جالعطفغحس ضؼطرش ِظذس ٘حَ ِٓ ِظحدس جٌذظٛي ػٍ ٝجٌؼّ ً١جٌّطٛلغ  ،جال
جْ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّإعغحش جٌط ٟضشد جٌٙ١ح ٘زٖ جٌشعحتً ال ٠طٛفش ٔظحَ ِطحذؼس ٠ؼطّذ ػٍ ٗ١فٟ
ضر٠ٛد ٚضظٕ١ف ٘زٖ جٌشعحتً ذحألعٍٛخ جٌز٠ ٞخذَ سجحي جٌر١غ ٠ ُ٘ٚغؼٌٍ ْٛذظٛي ػٍٝ
ػّالء جذد ِٚطٛلؼ. ٓ١
ب -اىستائِأّفسٌٖ :
ف ٟجٌذحالش جٌط٠ ٟطُ فٙ١ح ِمحذٍس ػِّ ً١ؼ ، ٓ١فاْ سجً جٌر١غ ٠طٍد ِٓ ٘زج جٌؼّ ً١أعّحء
ػّالء آخش( ٓ٠غالغس أ ٚأسذؼس أعّحء) ّ٠ىٓ أْ ٠ىٛٔٛج ِٓ جٌّٙطّ ٓ١ف ٟششجء ٘زٖ جٌغٍؼس أٚ
جٌخذِس  ،خحطس ف ٟعٛق جٌغٍغ جالعطٙالو١س ٠ى ْٛجٌؼّ ً١سجغرح ف ٟجٌطٛط١س ألطذلحتٗ
ذششجء ٘زٖ جٌغٍؼس أ ٚجٌخذِس ٌٍذظٛي ػٍٚ ٝػغ ججطّحػِ ٟؼ ِٓ ٓ١جشجء لشجسجٌششجء
دط٠ ٌُ ٌٛٚ ٝىٓ جٌضذ ْٛػٍ ٝجعطؼذجد ٌٍششجء فأٗ لذ ٠طٍد ِٕٗ جٌطٛط١س ذأعّحء صذحتٓ
آخش٠ ٓ٠ى ْٛٔٛػٍ ٝجعطؼذجد ٌششجء ٘زٖ جٌغٍؼس أ ٚجٌخذِس .
ج-اىرٍ٘زفٜاىَجرَع :
جْ وػ١شج ِٓ جٌّٕطجحش جٌط ٟضرحع ٌٍضذحتٓ ٠طأغش لشجس ششجؤ٘ح ذحٌطفحػالش جإلجطّحػ١س ػّٓ
ِجطّغ ِؼ ، ٓ١فٕٙحن ِػال أشخحص ِؼ ٓ١ٕ١ف ٟأِ ٞجطّغ ٠ؼطرش ْٚسِٛصج ٚلذٚز ٌرحل ٟأفشجد
جٌّجطّغ  ،فّٓ جٌّٕحعد ٕ٘ح ٌشجً جٌر١غ أْ ٠ر١غ ٘إالء جٌٕخرس أٚال  .فؼٕذِح ٠م٘ َٛإالء جٌٕخرس
ذحٌششجء  ،فاْ ج٢خش ٓ٠جٌز٠ ٓ٠ذطشِ ُٙٔٛعٛف ٠م ِْٛٛذحٌششجء ضمٍ١ذج ٌِ . ُٙػحي رٌه  :أْ ضر١غ
ذشوس عرحدس ِٕضٌ١س ٌشخض ِؼشٚف ِ ِٓٚغط ٜٛججطّحػِ ٟؼ ٓ١ف ٟدِ ٟؼ٘ ، ٓ١زج ٠ؼٕ ٟأْ
ج٢خش ٓ٠وحٌج١شجْ ٌٗ عٛف ٠مٍذ ٗٔٚف٘ ٟزج جٌؼًّ ٚ .وزٌه أ٠ؼح وٍ١حش جٌّجطّغ لذ ضمشس
جعطخذجَ ِشجغ ِؼٌّ ٓ١حدز ضؼٍ١ّ١س ِؼٕ١س ضغطخذِٗ جٌجحِؼس ٌطذس٠ظ ؽالذٙح ٕ٘ ،ح جٌجحِؼس
(سِض) ٌىٍ١حش جٌّجطّغ.
د-االذصاهاىٖاذف :ٜ
ػٕذِح ضفشً أ ٞؽش٠مس ِٓ جٌطشق جٌغحذمس ف ٟجٌذظٛي ػٍ ٝجٌضذحتٓ جٌّطٛلؼ ، ٓ١فاْ سجً جٌر١غ
ِذػ ٛإلعطؼّحي جإلضظحي جٌٙحضفِ ٟغ جٌضذحتٓ جٌّطٛلؼ ٓ١لرً ذذء جٌطذؼ١ش ٌّمحذٍس ِرذت١س ِؼ. ُٙ

ف١رم ٝسجً جٌر١غ ٠طظً ذحٌضذحتٓ أ٠ ٚطشق جألذٛجخ دط٠ ٝذظً ػٍ ٝجٌؼّ ً١جٌّٕطظش جٌزّ٠ ٞىٓ
أْ ٠ى ْٛصذِ ْٛشطش. ٞ
أخ١شج لذ ٠ذظً سجً جٌر١غ ػٍ ٝػٍ ٝلحتّس ذأعّحء جٌؼّالء جٌّٕطظش ِٓ ٓ٠ضٍه جٌّظحدس أِٓ ٚ
أدذ٘ح  ،ذؼذ رٌه ضرذأ ػٍّ١س فشص ٌٙإالء جٌؼّالء ٚ ،رٌه ٌٍٛطٛي ٌٍؼّ ً١جألفؼً أ ٞجٌز ٞضطٛفش
ف ٗ١جٌظفحش جألعحع١س ألْ ٠ىِ ْٛشطشٌٙ ٞزٖ جٌغٍؼس أ ٚجٌخذِس ٚ .دط٠ ٝغطط١غ سجً جٌر١غ
جضخحر جٌمشجس جٌّٕحعد دٛي ِٓ ٘ ٛجٌؼّ ً١جألفؼً فأٗ ذذحجس جٌِ ٝؼٍِٛحش ٚجف١س ٚدل١مس ػٓ
دحجحش جٌؼّالء ٚسغرحضِ ، ُٙػً ِذ ٜجٌغٍطحش أ ٚجٌظالد١حش جٌط٠ ٟطّطغ ذٙح جٌؼّ ً١إلضخحر
لشجس جٌششجء ٚ .ف ٟدحٌس جٌر١غ ٌٍّإعغحش جٌظٕحػ١س فشجً جٌر١غ ذذحجس ٌّؼٍِٛحش ػٓ جٌمٛز
جٌششجت١س ٌٙزج جٌؼّ٘ . ً١زٖ جٌّؼٍِٛحش ٠غطط١غ سجً جٌر١غ جّؼٙح ذٛعحتً ِطؼذدز ِٕٙح  :جٌذحالش
جٌششجت١س جٌغحذمس  ،جٌذسجعحش جٌّغذ١س  ، ..… ،جٌخ
ثاّٞا:اىَقاتيح :
٠خطٍف ذذء جٌّمحذٍس ذ ٓ١جٌرحتغ ٚجٌؼّ ً١ذذغد جٌظشف  ،فمذ ضرذأ ذحٌطذ١س ٚجٌطشد١د أ ٚذؼشع
جٌخذِس  ،أ ٚذحٌظّص ف ٟجٌذحٌس جٌط٠ ٟجذ فٙ١ح جٌرحتغ جٌؼِّّٕٙ ً١ىح ف ٟجعطؼشجع ٔٛع ِؼِٓ ٓ١
جٌغٍغ .
ٚف ٟوً جٌذحالش ضالصَ جٌرحتغ جذطغحِس ؽر١ؼ١س ال ضىٍف فٙ١ح ٚال ص٠ف  ،فٙزج ضؼر١ش ٌط١ف ٠ذخً
جٌغشٚس ٚجالذطٙحؼ فٔ ٟفظ جٌؼّ٠ٚ ً١ف١ذ ضشد١د جٌّطجش ذضجتشٖ ٚجعطؼذجدٖ جٌظحدق ٌخذِطٗ .
جْ ضٛج ٗ١جٌرحتؼ ٓ١جٌ ٝضذ١س جٌؼّالء ٚجٌطشد١د ذ ُٙجضجحٖ ٠جد ضشج١ؼٗ إلٔٗ ٠مشخ ذ ٓ١جٌؼًّ١
ٚجٌّطجش ٠ٚذخً جٌٔ ٝفظ جٌؼّ ً١جٌػمس فّ١ح ٠ؼشع ػٍ ِٓ ٗ١عٍغ ٚخذِحش .
ٔٚش١ش جٌ ٝجْ جٌرحتغ فِ ٟطجش جٌطجضتس ٠ذشص ػٍ ٝجٌظٛٙس ذّظٙش جالعطؼذجد ٌخذِس جٌؼّالء
ف ٟأ٠س ٌذظس ٌٚ ،زٌه ٔشجٖ ٚجلفح ػٍ ٝجٌذٚجَ ف ٟأغٕحء جٌؼًّ  ،غ١ش ِطىة ػٍِٕ ٝؼذز إِّٔٙ ٚه
ف ٟلشجءز جش٠ذز أِ ٚجٍس أ ٚوطحخ أِ ٚشغٛي ذحٌػشغشز ِغ صِالءٖ جٌرحتؼ ٓ١أ ٚشحسد جٌز٘ٓ وأْ
ال ػًّ ٌٗ ئال ف ٟدؼٛس جٌؼّ. ً١
ثاىثاٍ:عرفحرغثحاىعَٞو :
ذؼذ جٌطذ١س جٌّرحششز ٙ٠،طُ جٌرحتغ ذّؼشفس سغرس جٌؼّ٘ٚ، ً١زج أِش ٠غ١ش ذحٌٕغرس ئٌ ٝجٌغٍغ جٌّ١غشز
،أِح ذحٌٕغرس ئٌ ٝعٍغ جٌطغٛق فحْ جٌّالدظس جٌزو١س ٚضٛج ٗ١ذؼغ جألعثٍس جٌّٕطمحز ضف١ذ وػ١شج فٟ
ِؼشفس دحجس جٌؼٌّٚ . ً١ؼً فِ ٟظٙش جٌؼّ ً١أ٠ؼح ٚف ٟدذ٠ػٗ ٚعٍٛوٗ ٚسد جٌفؼً ػٕذٖ ػٍٝ
أٚي طٕف ٠ؼشع ػٍِ ٗ١ح ٠غحػذ جٌرحتغ ػٍ ٝضف ُٙدم١مس ِح ٠شغد ف ٟششجتٗ
٠ٚططٍد ٔجحح جٌرحتغ ف٘ ٟزٖ جٌّشدٍس أ٠ؼح ِؼشفطٗ جٌطحِس ذأِحوٓ ألطٕحف جٌّخطٍفس الْ رٌه
٠غحػذ ػٍ ٝخذِس جٌؼّ ً١ذغشػس ٚد ْٚػ١حع ٚلص ف ٟجٌرذع ،وّح ٠ىشط جٌػمس ٌذ ٜجٌؼّ ً١فٟ
٘زج جٌرحتغ ٚف ٟجٌّطجش جٌؼحِس
راتعا:ذقذٌٝاىسيعٗطرقعرضٖا :
ضمؼ ٟأعحٌ١د جٌر١غ جٌظذ١ذس ئال ٠ىذط جٌرحتغ أِحَ جٌؼّ ً١جٌؼذ٠ذ ِٓ جألطٕحف ٚجألٔٛجع ػٍٝ
ٔذ٠ ٛغرد د١شٖ ٚسذّح ٠شؼشٖ ذحْ جٌرحتغ جٌذحد جٌزوحء ٚجٌّطمٓ ٌفٓ جٌر١غ ٠غطط١غ دظش دحجس
جٌؼّ ً١ف ٟػذد لٍ ً١جذج ِٓ جألطٕحف جٌّذطٍّس ،غُ جٔٗ ذؼذ رٌه ٠ؼشػٙح ػٍٙ١ح ذٙذٚء ٚس٠ٚس

ٚدّٔٚح جٌؼجٍس أ ٚجٌؼغؾ ِ،ػ١شج ِٓ جٌّغش٠حش جٌشت١غ١س ف ٟجٌغٍؼس ِح ٕ٠حعد جٌؼّٚ ً١سغرحضٗ
،غُ ٠شوض ششدٗ ٚذ١حٔٗ دٛي ٘زٖ جٌّغش٠حش ٚ.شجغ جٌرحتغ جٌؼّ ً١ػٍ ٝفذض جٌغٍؼس ج١ذج ٌٍطأوذ
ِٓ ِالءِطٙح ٌذحجطٗ ٠ٚذػٌ ٖٛم١حعٙح أ ٚضجشذطٙح أْ وحْ رٌه ِّىٕح ٘ٚ ،ىزج ٠ذخً جٌرحتغ فٟ
ٔفظ جٌؼّ ً١شؼٛسج ذذ١حصضٗ ٌٍغٍؼس ِّح ٠غحػذ ػٍ ٝلرٌٙ ٌٗٛح ٚششجتٙح .
 طرق العرض البيعي :٠طرغ سجً جٌر١غ غالظ ؽشق ف ٟجٌؼشع جٌر١ؼ ٟذٙذف جٌذظٛي ػٍ ٝػمذ جٌظفمسجٌر١ؼ١س ٘ٚزٖ
جٌطشق ٘:ٟ
 .1طرٝقحاىحثٗاالسرجاتح :
٠طرغ سجً جٌر١غ أعٍٛخ جٌذع ٌٍذظٛي ػٍ ٝجالعطجحذس ِٓ جٌؼّ ً١جٌّطٛلغ ذحٌّٛجفمس ػٍٝ
جٌششجءٚ ،رٌه ف ٟدحٌس ػذَ ِؼشفطٗ ٌّح ٠ذٚس ف ٟر٘ٓ ٘زج جٌؼٌّ .ً١زج ٠رذج ٠ٚظً ٠مطشح ػٍٗ١
جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌؼشٚع ٌذ ٓ١دظٛي جالعطجحذس ِٓ جٌؼّٕ٘ٚ .ً١ح ٠ى ْٛأوػش جٌىالَ ٌشجً جٌر١غ فٟ
جٌرذج٠س٠ٚ ،شحسن جٌّشطش ٞف ٟجٌذذ٠ع ِٓ فطشٖ ألخشٚ .ٜضذظً ٘زٖ جٌذحٌس ئرج وحٔص لّ١س
جٌّر١ؼحش لٍٍ١س ٚال ٠ظشف سجً جٌر١غ فٙ١ح ٚلطح ؽ٠ٛالٚ .ضغطخذَ ف ٟػشع جٌغٍغ عٍٙس جٌّٕحي،
ٚفِ ٟطحجش جألؽؼّسٚ ،جٌّششٚذحش ٚجٌّطحجش رجش جأللغحَ.
 .2طرٝقحصٞاغحاىثٞع :
٘ٚزٖ جٌطش٠مس وغحذمطٙح ضؼطّذ ػٍ ٝجٌذع ٚجالعطجحذسٌٚ ،ىٓ ٠فطشع ف٘ ٟزٖ جٌذحٌس آْ سجً
جٌر١غ ٠ؼشف ذؼغ جٌشٟء ػٓ جٌؼّ ً١جٌّشضمد ٚدحجحضٗ
ٚضفظ١الضٗ ٠ٚغطط١غ آْ ٠مٛدٖ ِٓ خالي خطٛجش ِٕطم١س ئٌِ ٝشدٍس جٌر١غٕ٘ٚ .ح ٠ىِ ْٛؼظُ
جٌىالَ ف ٟجٌرذج٠س ٌشجً جٌر١غ الٔٗ ٠ؼشف ِح ٠ش٠ذ جٌؼّ.ً١
٠ٚطرغ رٌه ضذخً جٌؼٌّ ً١ر١حْ ِح ٠ش٠ذٖ ذذلس .غُ ٠أض ٟدٚس سجً جٌر١غ ِجذدج ٌ١رش٘ٓ آْ عٍؼطٗ
٘ ٟجٌط ٟضف ٟذحدط١حجحضٗ  ِٓٚغُ ٠ؼمذ جٌظفمس جٌر١ؼ١س.
 .3طرٝقحاىحاجحٗاإلشثاع :
ذّٛجد ٘زٖ جٌطش٠مس ٠مٛد سجً جٌر١غ جٌؼّ ً١جٌّشضمد ٌٍىالَ ف ٟجٌرذج٠س ػٓ جدط١حجحضٗ ٌىٟ
٠غطط١غ جدسجوٙح  ِٓٚ .غُ ػشع جٌّٕطجحش ػٍٚ ٗ١ذ١حْ جْ ٘زٖ جٌغٍغ ٘ ٟجٌط ٟضشػ ٟدحجطٗ ،
٠ٚأخز ف ٟجٌىالَ ػٓ ٘زج جٌّٛػٛع ٌ ٗ١ٕٙ١ذؼمذ جٌظفمس جٌر١ؼ١س .
ٚضغطخذَ ٘زٖ جٌطش٠مس ف ٟذ١غ جٌغٍغ جٌخحطس أ ٚجٌغٍغ جإلٔطحج١س جٌط ٟضّطحص ذمّ١طٙح جٌؼحٌ١س ،
ٚذاسضفحع أّ٘١س ئشرحػٙح ٌذ ٜجٌؼًّ١
خاٍسا:اىرغيةعيٚاالعرراضاخ :
ٛ٠ججٗ جٌرحتغ جٌىػ١ش ِٓ جالػطشجػحش جٌط٠ ٟػ١ش٘ح جٌؼّالء ،فٙزٖ ظح٘شز ػحد٠س ٚؽر١ؼ١س ٠جد أْ
٠غطؼذ ٌٙح جٌرحتغ ِمذِح ١ٙ٠ٚة ٔفغٗ ٌّٛججٙطٙح ٚ ،الذذ أْ ٠ى ْٛجٌرحتغ ػٍ ٝػٍُ ذحالػطشجػحش
ٚجالٔطمحدجش جٌّؼطحدز ف ٟجٌظشٚف جٌط٠ ٟؼًّ فٙ١ح ٚذطشق ِمحذٍطٙح ٚجٌشد ػٍٙ١ح ذؼرحسجش ِمٕؼس ذً
ِٚغش٠س وأعٍٛخ ِٓ أعحٌ١د ضذم١ك جٌر١غ جٌفؼٌٍٍ ٟؼّالء.
٠خطٍف أعٍٛخ جٌشد ػٍ ٝجالػطشجػحش ذذغد جٌظشٚف  ،فمذ ٠طخز جٌرحتغ ِٓ أدذ أعرحخ
جالػطشجع ٔفغٗ ٔمطس ضشج١غ ػٍ ٝجٌششجء ،فحٌؼّ ً١جٌز٠ ٞؼطشع ػٍ ٝجٌششجء ٔفغٗ ذغرد

جٌٍ ْٛالٔٗ فحلغ ِػال  ،فمذ ٠شد ػٍ ٗ١جٌرحتغ ذحْ  ":جٌٍ ْٛجٌفحلغ ٘ ٌْٛ ٛجٌّٛعُ جٌّفؼً ٚأدسجؼ،
ٌزج فحْ أُ٘ ِح ضّطض ذٗ عٍؼطٗ ٌٙٔٛح جٌفحلغ".
أ ٚأْ ٠ؼطشع جٌؼّ ً١ػٍ ٝدزجء ٠طفذظٗ ٌششجتٗ ذحْ جٍذٖ سل١ك  ،ف١ى ْٛجٌشد ِٓ جٌرحتغ ِػال
ٔ":ؼُ …ٌٚ ..ىٓ رٌه ٠جؼً جٌذزجء ِش٠ذح … .وّح أْ ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌجٍٛد ِط ٓ١جذج ٛ٘ٚ
٠طذًّ جوػش ِّح ضطذٍّٗ ِؼظُ جٌجٍٛد جٌغّ١ىس ".
ٚلذ ٠طٍد جٌرحتغ ِٓ جٌؼّ ً١أْ ٛ٠ػخ جػطشجػٗ ذؼغ جٌشٟء ئرج وػ١شج ِح ٠ى٘ ْٛزج جإل٠ؼحح
سدج ػٍ ٝجالػطشجع ٔفغٗ  .فحْ جػطشجع جٌؼّ ً١ػً جٌٗ جٌغغِ ً١ػال ذذػ ٜٛأٔٙح ضرذِ ٚطٍفس
ٌٍّالذظ …٠ .شد جٌرحتغ ذحْ ِطجشٖ ٠غشٖ وػ١شج أْ ٍ٠طمِ ٟالدظحش جٌؼّالء ػٍ ٝجٌغٍغ جٌطٟ
٠ر١ؼٙح .
غُ ٠غحي جٌرحتغ ػٓ عد جػطمحد جٌؼّ ً١ذحْ جٌٗ جٌغغ ً١ضطٍف جٌّالذظ …٠ٚ .ر ٌٗ ٓ١ذحْ ٘زٖ
جٌّالدظس جذ٠ذز ػٍ ٗ١ذشغُ لذَ طٕغ ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌغغحالش .
ٚجد١حٔح ٠ش د جٌرحتغ ػٍ ٝجٌؼّ ً١ذّح ٠ف١ذ ٚجح٘ٗ جالػطشجع ٚعالِطٗ ٌٚىٕٗ ٠ػ١ش ف ٟجٌٛلص ٔفغٗ
ِٓ جٌّغش٠حش جألعحع١س ٚجٌّضج٠ح جألخشِ ٜح ٠ؼٛع ٠ٚغط ٟجػطشجع جٌؼّ . ً١أ٠ ٚشد ػٍٝ
جػطشجع جٌؼّ ً١ذغإجي ٠ج١د ف ٗ١جٌؼّ ً١ئجحذس ضضِ ً٠ؼٛلحش جٌششجء …٘ٚ .ىزج.
ٚف ٟوً ِح عرك ٠ذطشط جٌرحتغ ِٓ جالٔغ١حق أ ٚجالٔضالق ف ٟجذجي ِغ جٌؼّ ، ً١فمذ ل: ً١
"لذ ٠ىغد جٌرحتغ جٌجذجي ٌٚىٕٗ ٠خغش جٌظفمس ".
ٚػٍ ٝسجً جٌر١غ أْ ٠ذشص ػٍ ٝػذَ روش جٌغٍغ جٌّٕحفغس ٚ ،ئرج أشحس أٌٙ١ح جٌؼّٔ ً١فغٗ وحْ
ِٓ جٌٛججد ػٍ ٝجٌرحتغ أال ٠ذؾ ِٓ لّ١طٙح ذً ػٍ ٗ١أْ ٠زوش٘ح ذحٌخ١ش ف ٟجٍّس ػحذشز ٚذّٕطٝٙ
جإل٠جحص .أِح ئرج شٓ جٌرحتغ ػٍٙ١ح ٘جِٛح ٚجٔطمحدج فّٓ جٌّشجخ جذج جصد٠حد ج٘طّحَ جٌؼّ ً١ذٙح ئٌٝ
جحٔد ػؼف أ ٚجٔؼذجَ غمطٗ ف ٟئخالص جٌرحتغ ٚطذلٗ.
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جْ جالػطشجػحش الضؼطرش سفؼح
جْ جالػطشجع ال ّ٠ػً ػمرس الّ٠ىٓ جٌطغٍد ػٍٙ١ح
٠جد جٌطشد١د الػطشجع ٌٍّغحػذز ف ٟئضّحَ جٌظفمس
جالػطشجع جٌّخٍض ضؼر١ش ػٓ جال٘طّحَ
جالػطشجع ػرحسز ػٓ سجحء ٌّض٠ذ ِٓ جٌّؼٍِٛحش
٠جد جدطشجَ ِمحِٚس جٌؼّٚ ً١جالػطشجف ذأّ٘١طٙح ٚػشٚسز ضؼٍُ و١ف١س جٌطؼحًِ ِؼٙح

ٗ٘ٝجذعذجطرقىيردعيٚاالعرراضاخٍٕٜٗثْٞحمَاٝي:ٜ
طريقة النفي ادلباشر  :وىي مناسبة للحاالت اليت يكون فيها االعرتاض مزيفا وغري قائم على أساس من الصحة.
ؽش٠مس جٌٕف ٟغ١ش ِرحشش  :ضؼطرش ٘زٖ جٌطش٠مس جٔجخ جٌٛعحتً ٌّمحذٍس ِؼظُ جالػطشجػحش جٌطٟ
ضظذس ِٓ جٌؼّالء.
ؽش٠مس جٌطؼ٠ٛغ  ٟ٘ٚ :ضؼطشف ِرحششز ذظذس ِح ٠م ٌٗٛجٌؼٌّٚ ً١ىٕٙح ضرشص ِٓ جٌّغش٠حش
جٌر١ؼس (.عؼش ِخفغ)
ؽش٠مس جٌؼىظ  :ئْ جٌّٕذٚخ ٠رش٘ٓ ٌٍؼّ ً١ػٍ ٝأْ جٌذحٌس جٌّٕشثس الػطشجػٗ ٘ ٟجٌط٠ ٟذػ ٛجٌٝ
ػشٚسز ششجتٗ جٌغٍؼس.

ؽش٠مس جالعطجٛجخ ٠ :مظذ ذٙح ل١حَ جٌؼّ ً١ذحٌشد ػٍ ٝجػطشجػٗ ذٕفغٗ ٚرٌه دّٕ١ح ٠ج١د ػٍٝ
عإجي ٌٍّٕذٚخ  (.ال ٛ٠جذ أٌٛجْ "جعٛد أ ٚوذٍ ً٘ "ٟػٕذن جعطؼذجد ٌٍرظ جألدّش)
ْٕٗاكاعرراضاخاخرٙقذٝثٞرٕااىعَٞوٍٗثاهرىل :
ا-االعرراضاخاىحقٞقٞح :
 ٟ٘ٚجالػطشجػحش جٌظحدلس ٚجٌمحتّس ػٍٔ ٝمض جٌّؼٍِٛحش
فّػال :
جرج وحْ ٕ٘حن ضمظ١ش ف ٟضؼحلذ عحذك ِٓ جحٔره فحْ جالػطشجع ٘ ٛػذَ جٌمذسز ػٍ ٝجٌٛفحء
ذحالٌطضِحش جٌّغطمرٍ١س .
ب-االعرراضاخغٞراىحقٞقٞح :
ٔ ٟ٘ٚحضجس ػٓ ضٛجفش ِؼٍِٛحش خحؽثس ٌذ ٜجٌؼّ ً١ػٕه .
فّػال :
ئرج شؼش جٌؼّ ً١جٔه ضفؼً ػّ ً١آخش ػٍ ٗ١فحْ جالػطشجع ضفؼ ً١جٌششوس ٌؼّالء جخش ٓ٠ػٍٗ١
ج-االعرراضاخاىَعيْح :
ٚفٙ١ح ٠رٛح جٌؼّ ً١ذحػطشجػٗ عٛجء وحْ دم١م ٟج ٚغ١ش دم١م. ٟ
د-االعرراضاخاىغٞراىَعيْح :
 ِٓ ٟ٘ٚجطؼد أٔٛجع جالػطشجػحش ٚلذ ضأخز ػذز أشىحي ِٕٙح
 -1االعرراضاخاإلخثارٝح :
وهي االعتراضات التي يراد بها اختيار لموقف رجل البيع وقوة صموده مثل الموقف من
السعر
 -2االعرراضاخاىعنسٞح :
 ٟ٘ٚضٙذف جٌف ٝجظٙحس ِح ٠مذِٗ جٌرحتغ ِٓ ِغش٠ح ش ذ١ؼٗ١
 -3االعرراضاخاىَرعيقحتقص٘رإٍناّٞاخاىرشغٞو :
 ٟ٘ٚجٌط٠ ٟمذِٙح جٌؼّ ً١ذٙذف جٌذظٛي ػٍِ ٝضج٠ح ضفؼ١ٍ١س ٌخذِحش ِح ذؼذ جٌر١غ .
ٓ-االعرراضاخاىصاٍرح :

٠غطّغ جٌ١ه جٌؼٌّٚ ً١ىٕٗ ٠ى ْٛغ١ش ِؼرش ذحٌشفغ ج ٚجٌمرٛي
ٗ-االعرراضاخاىَْطقٞح :
 ٟ٘ٚضٍه جٌط ٟضشضرؾ ذحٌطفى١ش جٌّٕطم ٟجْ ِٕطجحضىُ غحٌ١س جٌػّٓ ذحٌٕغرس ٌّٕطجحش جٌّٕحفغ. ٓ١
ز-االعرراضاخاىعاطفٞح :
 ٟ٘ٚجٌّشضرطس ذحٌؼٛجؽف ٚجٌشغرحش جإلٔغحٔ١س (( آعف ئِٕٔ ٟشغٛي جذج أالْ )
ح-االعرراضاخاىْاتعحعِحاجحاىَشرر :ٛ
 ٟ٘ٚضٍه جٌّشضرطس ذذحجحش جٌّشطشٚ ٞسغرحضٗ (ِحصجٌص جٌػالجس ٌذٕ٠ح جذ٠ذز .
ط–االعرراضاخاىَ٘جٔاىٚرجواىثٞعتشخصٔ :
لذ ٠ى ْٛجٌذّحط جٌشذ٠ذ ٌشجً جٌر١غ عررح ف ٟضشىه جٌؼّ ً١فّ١ح ٠ؼشع ػٍ. ٗ١
ك–االعرراضاخعيٚذ٘قٞداذخاراىقراراىشرائ :ٜ
فمذ ٠ى ْٛجالػطشجع ػٍ ٝضٛل١ص لشجس جٌششجء (عحفىش ف ٟجالِش ) (عأضشحٚس ِغ ششوحت) ٟ
سادسا:إذَاًعَيٞحاىثٞع :
ويتضمن ذلك عادة سؤال العميل بإعداد طلب للشراء .وبطبيعة احلال كلما كان العرض اخلاص بالسلعة جيدا وأيضا
كلما كان ادلستهلك مقتنعا بالردود على االعرتاضات ادلثارة عن السلعة كلما أمكن إهناء البيع بطلب من العميل
لشراء السلعة  .وعموما ميكن استخدام عدة أساليب إلهناء البيع منها:
 )1ضٍخ١ض جٌّضج٠ح ٚجٌّٕحفغ جٌطّ٠ ٟىٓ أْ ضؼٛد ػٍ ٝجٌّغطٍٙه ِٓ ششجء جٌغٍؼس.
 )0جالفطشجع ذحْ جٌؼّ ً١عٛف ٠م َٛذششجء جٌغٍؼس ٚعإجٌٗ ػٓ جٌىّ١س أ ٚجألدجحَ ٚجألٌٛجْ
ٚجٌّمحعحش جٌط٠ ٟفؼٍٙح.
 )3جإلجحذس ػٍ ٝجالػطشجػحش جألعحع١س ِشز غحٔ١س.
ئخرحس جٌّغطٍٙه ذحٌّضج٠ح جٌطّ٠ ٟىٓ أْ ضؼٛد ػٍ ِٓ ٗ١جٌششجء جٌغش٠غ.
سابعا  :التسليم :
ال تنس بعن ا يون على اجابا وإينة أو ورضيص على سإان اا تزام أن تقل ون
ا عوين أن يقوم بااتيان ا علي وبعن أن تتم عوليص ا بيع يتم نقن ا ولليص لسلعص ون ا بائع
ا ى ا وطتر (و س نوق ا سلعص) وهي ا خقوة ا نهائيص في عوليص ا بيع
وفي نهايص ني نا عن خقوا عوليص ا بيع نجن أن لن خقوة تقون ا ى ا خقوة ا تي تليها ة
وبا تا ي يإن ا نجاح في أ خقوة ا ى ا نجاح في ا خقوا ا تي تليها وتلون ا و يلص
ا نهائيص هي نجاح عوليص ا بيع للن
ثاٍْا:اىَراتعح :

تفيد ادلتابعة من جانب رجال البيع للعمالء يف معرفة األسباب وراء عدم تقدمي العمالء ألوامر الشراء يف حالة الوعد
بذلك من جانبهم ،أو وراء عدم تكرار الشراء ثانية  .وتفيد ادلتابعة كذلك يف جتميع ادلعلومات عن رد الفعل جتاه
السلعة بعد االستعمال الفعلي ذلا .
هذا وتتعنن قرا انهاء ا وقابلص ا بيعيص ة ونذلر ون هذه ا قرا وا يلي :
 1قريقص ا تقرير
 0قريقص افتراض وا سوف يلون
 3قريقص ااعتراض ا و ين
 2قريقص ا وقارنص
 5قريقص استخنام ا عواقف
 6قريقص اطتر اآلن
 7قريقص قل ا طراء

أنماط العمالء
وطرق التعامل معهم

خيتلف األفراد حسب اختالف العوامل النفسية واالجتماعية والثقافية وذلك بالطبع يؤثر على امناطهم السلوكية
وشخصية كل فرد على ىذا ونظرا لذلك فقد مت تصنيف (عشرة) من األمناط الشخصية للعمالء  ،مع اقرتاح الطريقة
ادلناسبة للتعامل مع كل منط من ىذه األمناط :
أٗال:اىعَٞواىسيث :ٜ
ج.طفحضٗ جٌشخظ١س :
 ُ٘ )1جضىحٌ ْٛ١ذطر١ؼط٠ ،ُٙطظف ْٛذحٌخجً ٚجٌّضجج١س
 )0وػشز جعثٍطس
٠ )3ظغ ٟذحٔطرحٖ ٠ٚمظس
 )2ذطٟء ذحضخحر جٌمشجس ٚذطٟء ذاجحذس جألعثٍس
 )5أغٕحء دذ٠ػه ِؼٗ ٠فىش فِٛ ٟػٛػحش وػ١شز ٚ،رٌه ٠مًٍ ِٓ ضشو١ضز ٚجعط١ؼحذٗ
٠ )6ؼطمذ أْ جٌٛلص جٌز ٞضمؼِ ٗ١ؼٗ ٠مًٍ ِٓ خطٛسز جضخحرٖ لشجس ِح

خ ،و١ف١س جٌطؼحًِ ِؼٗ:
 )1وٓ طرٛسج ِؼٗ ٚ ،دحٚي ِؼشفس ٌّحرج ال ٠طخز لشجس
 )0ال ضجرشٖ ئٌ ٝجٌطظشف ف ٟجالضجحٖ جٌز ٞال ٠شغرٗ
 )3عح٠شٖ ف ٟجٌٛطٛي ئٌِ ٝح ٠ذمك سغرحضٗ
 )2جدػُ دذ٠ػه ِؼٗ ذحألدٌس جٌط ٟضمٕؼٗ
 )5سوض ػٍ ٝجلٕحػس ذأّ٘١س ٚلطس ٚجٙذٖ
ثاّٞا:اىعَٞواىَرشنل :
طفحضٗ ٠ )1 :طجٗ ئٌ ٝجٌشه ٚػذَ جٌػمس
ٌٙ )0جطٗ ضٕط ٞٛػٍ ٝجٌغخش٠س
٠ )3طٍد ذشجٌ٘ ٓ١ىالِه
 )2ال ٠ؼشف ِح ٠ش٠ذ
 )5جٍف ٠ٚظؼد جٌطؼحًِ ِؼٗ ٌ ،ىٓ ئرج ػحٍِطٗ ج١ذج ضىغرٗ
ؽش٠مس جٌطؼحًِ ِؼٗ :
 )1ال ضجحدٌٗ
 )0دحٚي أْ ضؼشف ػٍِ ٝحرج ٠رٕ ٟشىٗ
 )3دحٚي أْ ضىغد غمطٗ
ثاىثا:اىعَٞواىثرثار :
ج) طفحضٗ جٌشخظ١س:
٠ )1ؼشك جٌىالَ
 ٛ٘ )0طذ٠ك ِجحًِ٠ٚ ،طظف ذحٌفىح٘س
٠ )3ذحٚي أْ ٠ىغد جٌذٛجس
٠ )2خٍؾ جٌّٛػٛػحش ذؼؼٙح ذرؼغ
خ)ؽش٠مس جٌطؼحًِ ِؼٗ :
 )1ػحٍِٗ ذذزس
 )0جِغه ذضِحَ جٌّرحدسز ذحٌذذ٠ع ِؼٗ
 )3أػطٗ فشطٗ ٌٍطذذظ لذس جإلِىحْ
 )2جذم ٟجٌذذ٠ع ِؼٗ ػّٓ ع١حق جٌّٛػٛع
 )5ػرش ػٓ جِطٕحٔه ٌّمطشدحضٗ
ٚ )6جفك ػٍِ ٝح ٠رذ ِٓ ٗ٠آسجء ِٚمطشدحش

راتعا:اىعَٞواىَغرٗر(اىَْذفع) 

أ 2صفاتو الشخصية :
٠ )1جد جْ ٕ٠طظشٖ جالخشٓ٠

ٌ )0ذٔ ٗ٠ضػحش جٌطّ١ض ٚجٌغ١طشز ٚجٌػمس جٌضجتذز
ٔ )3حفز جٌظرش
٠ )2محؽؼه ف ٟدذ٠ػه ٠ٚؼ١ك ػٍّه الٔٗ ٠ظٓ جٔٗ ٠ؼشف وً شٟء

خ 2ؽش٠مس جٌطؼحًِ جٌّمطشدس :
 )1جِٕٔ ٟٙؼحٍِطٗ ذغشػس
 )0جشؼشٖ ذحٔٗ ر ٚج٘١س
 )3جحٍِٗ ف ٟجسجتٗ
 )2جعطخذجَ ِؼٗ ػرحسز ٔؼُ ٌٚىٓ


خاٍسا:اىعَٞواىَرردد :

أ 2طفحضٗ جٌشخظ١س :
 )1ال ٠طخز لشجسٖ ذٕفغٗ
ِ )0طشدد ف ٟدذ٠ػٗ
 )3ججحذطٗ ذُٕ ج ٚال ضىحد ضىٔ ْٛغطذٍ١س
 )2ال ٠غطمش ػٍ ٝسجٞ
خ 2ؽش٠مس جٌطؼحًِ ِؼٗ :
ٌّ )1خ ٌٗ ذحٔٗ فشص جالخط١حس جِحِٗ ِذذٚدز
 )0ضحلشٗ ذطش٠مس ضشؼشٖ ذٙح ذحفطمحس سج ٗ٠جٌ ٝجٌٕطك
 )3جرج ٌُ ضظً ِؼٗ جٌِ ٝؼٗ جٌ ٝدً جٔ ٚط١جس جشؼٍشٖ ذحْ ٌمحءن ِؼٗ جعؼذن ٚلذَ ٌٗ
جٌشىش
سادسا:اىعَٞواىغضثاُ :
أ 2طفحضٗ جٌشخظ١س :
 )1عش٠غ جٌغؼد ٚجالعطفضجص
٠ )0غطّطغ ذحالعحءز ٌالخشٚ ٓ٠جٌذحق جٌؼشس ذُٙ
 )3جسجءٖ ِطشذدز ٠ٚظؼد جسػحءٖ
١ِ )2حي ٌطٙجُ
خ 2ؽش٠مس جٌطؼحًِ ِؼٗ
 )1ال ضىٓ غ١ش ِح ضش٠ذ ٌٕفغه ِٓ جالدذٚ ٟجٌذى ٟذحٌظرش
 )0دحٚي جعط١ؼحخ غٛز جٌغؼد ٌذٗ٠
 )3ضّحٌه ٔفغه ٚػرؾ ِضججه
 )2ال ضجحدٌٗ ٚػّٓ دذ٠ػه ذحٌرشج٘ٓ١

ساتعا:اىعَثواىَشإذ(اىَرس٘ق)  just looking Customer :

أ 2طفحضٗ جٌشخظ١س:
 )1ال ٛ٠جذ ش١ة ِذذد ف ٟرٕ٘ٗ ٠ش٠ذٖ
 ً١ّ٠ )0جٌ ٝجٌطّؼٓ ذحالش١حء

٠ )3غطّطغ ذحٌطغٛق
٠ )2جد جال٘طّحَ ذٗ ذذزس ٚال ٠جد جْ ٠طشجلد
خ 2ؽش٠مس جٌطؼحًِ ِؼٗ :
 )1ال ضجؼٍٗ ِذً ضشو١ض ال٘طّحِه ٚال ضشؼشٖ ذزٌه
 )0وٓ فؼ١ٌٛح دزسج الغحسز ج٘طّحِٗ فّ١ح ٠ش٠ذ
 )3لحذٍٗ ذؼرحسش جٌطشدحخ
 )2ذش٘ٓ ٌٗ ذحْ ٌذ ٗ٠جٌغٍؼس (جٌخذِس) جالفؼً

ثاٍْا:اىعَٞواىررٗ :ٛ
أ 2طفحضٗ جٌشخظ١س:
٠ )1فطخش ذمذسضٗ ػٍ ٝجضخحر لشجسجش عش٠ؼس
 ٛ٘ )0ػحؽف ٟذغٍٛوٗ جٌششجت( ٟجالعطٙالو)ٟ
 )3وٍفص ٔظشز جٌّظح٘ش ١ٌٚظ جٌّؼحِٓ١
 )2ال ضششح ٌٗ وػ١ش ػٓ جٌغٍؼس الٔٗ ع١خطحس ِح ٠ش٠ذ
خ 2ؽش٠مس جٌطؼحًِ ِؼٗ:
 )1دحٚي ِغحػذضٗ ٌطجٕرٗ جٌخطح
 )0لذَ ٌٗ ٔظحتخ ضمش٠ر١س ِٓ جٌخ١حس جٌظذ١خ




ذاسعا:اىعَٞواىعْٞذ :
أ 2طفحضٗ جٌشخظ١س:
 )1ج٠جحذ ٟجٌٕضػس ٔٚش١ؾ ٠ٚطّطغ ذحعطمالٌ١س ػحٌ١س
٠ )0طخز لشجسجضٗ ِٕفشدج ٠ٚطّغه ذشجٗ٠
٠ )3مح َٚجٌطغ١١ش ٠ٚشفغ ضجش٠د جٌجذ٠ذ
خ) ؽش٠مس جٌطؼحًِ ِؼٗ:
 )1جظٙش ٌٗ جدطشجِه ٌزوحتٗ
 )0جؽٍد ِٕٗ ضمذ ُ٠ج٠س ِمطشدحش
 )3جشؼشٖ ذح٘طّحِه ذٗ
عاشرا:اىعَٞواىَفنراىصاٍد :
أ 2طفحضٗ جٌشخظ١س :
٘ )1حدب لٍ ً١جٌىالَ
٠ )0غطّطغ جوػش ِّح ٠طىٍُ
ٕ٘ )3حن طؼٛذس فِ ٟؼشفس جفىحسٖ
٠ )2ذحٚي ػًّ ِمحسٔحش ٌٍٛطٛي ٌٍمشجس جٌظذ١خ
خ 2ؽش٠مس جٌطؼحًِ ِؼٗ:

 )1جػطٗ ِؼٍِٛحش طذ١ذس
 )0وٓ جحدج ف ٟدٛجسن ِؼٗ
 )3جعطخذجَ جٌذمحتك ٚجٌّٕطك جٌطذٍٍٟ١
 )2ػحٍِٗ ذٛلحس ٚجدطشجَ





