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قيـــــم ومبـادىء ومهارات
رجــل البيـع
تمهيــد .
يعتبررر رجررل البيررع مررت تحاحرريات ت ايررش ماا ررد الملىررحو ل ير يتررول ت ويررل
تلىطة اإللتاج إل إيراد لتمويل دورات األلىطة مررو ترررى ل امرا تلرا يحراوم بردور
فعال ف ت ايش الرب ية لت ايش ماا د مالك الملىحو ل لرللك يجرا ااوتمرام برا مرت
ي التاويت الىر ر وقاافترا العيميرة ل وتدريبرا المهلر تر يرهدى عميرا عير
الوجة األفضل واألقوم .
وولرراك تحاحرريات قاافيررة ( عيميررة ) وعمييررة يجررا تت يعيهررا رجررل البيررع ت ر
 ...مرت
يحتطيع تت يفهم ويرطط ويلظم ويلفل ويتابع ويايم ويرىد ويل ح ويو
تجررل إلجررام المهررام الملوطررة بررا وفررش األورردا والشايررات الملىررودو ل امررا ات ولرراك
مهارات فلية يجا تت تتوافر فيا ت ياوت مبدعا ً ومبتاراً وماداما ً ف تدائا .
وتتضررمت وررلو الورقررة األحاحرريات الحرراباة ي ر تراررم عي ر الارريم والمبررادىء
والمهارات الواجا توافروا ف رجل البيع اللاجح الفعال والرلى يجمرع بريت األ رالة
والمعا رو ل وحو يتم الترايم عي اللااط اآلتية :
ــ مفهوم التسويق والمبيعات .
ــ مهام رجل البيع .

ــ أهمية رجل البيع .
ــ أساسيات التكوين الشخصى ( القيم واألخالق والسموك ) لرجل البيع .
ــ أساسيات التكوين المعرفى لرجل البيع ( ثقافه رجل البيع )
ــ أساسيات المهارة والكفاءة البيعية لرجل البيع .
ــ أساسيات األعمال التنفيذية لرجل البيع ( األهداف ـ الخطـط ـ البـرامـ ـ التنفيـذ ـ المتابعـة
والرقابة وتقويم األداء ـ اتخاذ الق اررات الالزمة لمتطوير إلى األحسن ) .

ــ أساسيات إدارية ومالية لرجل البيع .

والحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات .
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 ـ مفهوم التسويق والمبيعات.
يا رد بالتحررويش  :اافررة الجهرود التر تبررلل مررت تجرل التعرير بالحرريعة موضررو
التحويش ل وإيجاد الطيا عييهرا ألجرل بيعهرا لويردرل فر لطراش للرك دراحرة الحروش
ودراحة الحيعة ل ووضع األوردا والحياحرات التحروياية وملهرا الدعايرة واإلعرالت
والعالقات البيعية ……… ول و للك .
ويا ررد بررالبيع  :تلفيررل اافررة اإلجررراءات الالممررة لبيررع الحرريعة وتو ررييها إلرر
العميررل وت رريل قيمتهررا ل ويرردرل فر لظرراش للررك  :وضررع الرطررط البيعيررة وتلفيررلوا
والرقابرررة وتارررويم األداء البيعررر والمىررراراة فررر اتررررال الاررررارات الالممرررة لتلميرررة
اإليجابيات وعالج الحيبيات لت ايش األودا .
وف ر الملىررلت الابيرررو  :يتضررمت الهياررل التلظيم ر قحررميت  :قحررم التحررويش ل
وقحررم المبيعررات ل مررع ت ايررش التاامررل التررام والتلحرريش الفعررال بيلهمررا ل بيلمررا فرر
الملىلت المتوحطة وال شيرو ي عا الف ل بيلهمرا ير ياروم رجرل البيرع بحعمرال
التحويش .

 ـ مهام رجل البيع .
طباا ً ليمفهوم الموحع لوظيفة البيع المطبارة فر معظرم الملىرلت تتضرمت مهرام
رجل البيع اآلت :
[  ] 1ـ دراحة الحيعة الت ياوم بتحوياها وبيعها دراحة اامية وإبرام ما تتميرم برا
عت الحيع الملافحة والبديية ت يحتطيع اإلجابة عت التحاهات ولها .
[  ] 2ـ دراحرررة الحرروش الررلى يحررروش فيررا الحرريعة مرررت يرر طبيعررة وحررريوايات
المحتهيك ولو الملافحة الداريية والرارجية .
[  ] 3ـ التلبه ب جم المبيعات المتوقع ويضع األودا
.

تو المحرتهد

المرراد ت ايارا

[  ] 4ـ رحررم الحياحررات ل ووضررع الرطررط ل وت ررميم البرررام ،ل وارتيررار طرررش
التوميع الملاحبة .
[  ] 5ـ تلفيررل عمييررات البيررع مررت بدايررة ال ررول عي ر طيبررات العمررالء إل ر تحررييم
البضاعة وت يل الايمة وتوريدوا إل الرميلة تو إل البلك .
[  ] 6ـ المتابعرة والمراقبرة مرت ررالل األحراليا الملاحربة وملهرا  :تحريوا التارارير
اليومي رة والىررهرية وربررع الحررلوية والحررلوية ل وبيررات المعوقررات والمىرراالت
وايفية تللييها .
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[  ] 7ـ تاويم األداء لبيات إلر تى مردى ترم ت ايرش األوردا وتلفيرل الرطرط  ..ويرتم
للك عت طريش ماارلة المحرتهد برالفعي وبيرات اارتالفرات وت ييرل تحربابها
والتو ية بتلمية اإليجابيات وعالج الحيبيات ف المحتابل .
[  ] 8ـ اترال الارارات الالممة لتطوير األداء إل األفضل ف ضوء التشلية العاحية
بالمعيومات .
ويمات تيريص المهام الحاباة ف المحائل اآلتية :
 ـ إعداد الدراحات ليتلبه بالمبيعات ووضع األودا البيعية .
 ـ وضع الحياحات الملاحبة لت ايش األودا البيعية .
 ـ وضع الرطط والبرام ،التلفيلية لعميية البيع .
 ـ التلفيل مت رالل طرش وتحاليا البيع الملاحبة .
 ـ المتابعة والرقابة وتاويم األداء البيع .
 ـ اترال الارارات الالممة ليتطوير إل األفضل .

 ـ أهمية رجل البيع .
يحرررراوم رجررررل البيررررع اشيرررررو مررررت العررررامييت بالملىررررحو فرررر ت ايررررش الماا ررررد
ااحتراتيجية وملها الرب يرة وتلميرة اروش ت ر اا المرال ل وا يجرا تت لايرل مرت
توميتا ل واللك ا يجوم تت لادحة إل الدرجة الت تجعيرا يطشر ل وارل ميحرر لمرا
ريش لا .
ومع للك فإت لا وضع وام ا يجوم تت لشفيا ي يمقل بداية تى لىراط ولهايرة
تى لىاط ل ويحاوم ف لجاح الملىحو ف ت ايش ماا دوا إلا ارات لاج را ً ل امرا تلرا
قد ياوت مت تحباا فىيها إلا اات فاىالً .
وتلبع تومية رجل البيع مت اآلت :
 ـ يحاوم ف دراحة الحوش والتلبه ب جم المبيعات المتوقع واللى فر ضروئا يرتم
اإللتاج والمىرتريات … ول رو للرك مرت األعمرال التاليرة فهرو العامرل المرت ام فر
معظم األلىطة .
 ـ يحاوم ف تطوير الحيعة فر ضروء ا تياجرات المحرتهيك والملافحرة والت رديات
الرارجية .
 ـ يحاوم بردور رئيحر فر بيرع الملتجرات وت وييهرا إلر حريولة لتمويرل الردورات
المتتالية .
 ـ يحرراوم برردور رئيحر فر ت رريل محررت اات الىررراة لرردى العمررالء التر تمقررل
الم در الرئيح لتمويل األلىطة .
 ـ يعتبرررر مرررت مارررايي ومعرررايير وضرررع الملىرررحو التلافحررر ل ويعطررر معيومرررات
وإرىادات وتو يات ليتطوير والت حيت .
 ـ يعتبر واجهة الملىحو تمام العمالء ل فإت اات حلا ً فه حلة .
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وتححيحررا ً عيرر للررك يجررا تت يهررتم رجررل البيررع بلفحررا لاتيررا ً مررت يرر الارريم
واألرالش والحيوك والافاءو والتميم  ..اما يجا تت ُت ْعط لرا الملىرحو ااوتمرام مرت
ي ال اوش المعلوية والمادية وتمويدو باإلمااليرات والاردرات والوحرائل واألدوات
المتادمررة ترر يررهدى دورو بتميررم ل ووررلا مررا حررو لتطرررش ل را فرر عجالررا فرر
ال ف ات التالية .

 ـ أساسيات التكوين الشخصى رجل البيع .
اإللحات وو تحا التلمية والرير والعطاء إلا اات ال ا ً ل وورو حربا الفحراد
والرراا والرحرات إلا اات فاحداً ل وبالايا يعتبر رجل البيع ال رالح ورو تحرا
الح الوظيفة البيعية ل ولاد اوتم برا رجرال األعمرال فر الفتررو األريررو ل وتعطروا
ل وقالوا :
وملا ً را ا ً لتاويلة الىر
مقل وترالش حلة تهدى إل لتائ ،حلة

Good Ethics ____ Good Busines
ولاد قال رجال األعمال وربراء اإلدارو والتلظيم ما يي :
" إت االترررمام باألرالقيرررات الفاضرررية ال حرررلة يرررهدى إلررر ريرررش حرررمعة طيبرررة
ليملظمررات ووررلا يررهدى إل ر ميررادو الرب يررة ف ر األجررل الطويررل ل ولاررد تقبتررت بع ر
الدراحات الميدالية بحت األررالش ال حرلة ترهدى إلر تعمرال تجاريرة جيردو ل امرا تلرا
بالماارلررة برريت ىررراة مررا تيتررمم برراألرالش ال حررلة والمحررئولية ااجتماعيررة وبرريت
ىررراات تررررى ا تهررتم بررللك تبرريت تت متوحررط اللمررو فر الرب يررة األولر تعير مررت
القاليرة ير ارات فر األولر رروال  % 11بيلمرا فر القاليرة فر رردود  3% 6.1ل
ولاررد برردتت جمعيررات رجررل األعمررال ف ر العديررد مررت الرردول بإلىرراء مرااررم الترردريا
وإ دار مجالت ولىرات وتلظيم مهتمرات تعل بحرالقيات األعمال " .
ومت توم األرالش الواجا توافروا ف رجل البيع ما يي :
ومت توم الايم واألرالش الواجا توافروا ف رجل البيع ما يي :

ــ اإلرالص التام ف تداء العمل والم احبة والمراقبة اللاتية .
ــ الواء واالتماء إل المهححة الت يعمل فيها .
ــ ال دش واألمالة ف األعمال الت ياوم بها .
ــ الحرية والم افظة عي معيومات الىراة .
ــ الوفاء بالعهود والعاود والىروط .
ــ المرءوو والىهامة ف إ ااش ال ش .
ــ العمو واللماوة والارامة ف تعامية مع العمالء .
()6

ـررـ ال يررم واأللرراو والرفررش ف ر حرريواا مررع العمررالء ومررع ممالئررا ومررع اإلدارو العيي را
والمرءوحيت .
ــ التعاوت والتحامح ف مجال الرير .
ــ ال بر وحعة ال در مع مت يتعامل معهم .
ــ حيوك التواضع واألروو والم بة مع األرريت .
ــ حت المظهر والوقار والهيئة الطيبة وتت ياوت جلابا ً .
ــ الم افظة عي اآلداا والعادات العامة .
ــ اتاات العمل وتجويدو .
ــ المعا رو ف الوحائل واألدوات الت يحتردمها ف عميا .
ــ تت ياوت م با ً ليتمود مت العيم .
وولو و مرتامات التارويت العيمر واألداء الروظيف المتميرم الرلى تعتبرر مرت
مامالت ىر ية رجل البيع .

 ـ أساسيات التكوين المعرفى لرجل البيع ( ثقافة رجل البيع )
العيم لور ووداية ومت موجبات األداء المتميم ل فهل يحتوى الليت يعيمروت مرع
الررليت ا يعيمرروت فررال تشل ر الارريم واألرررالش والحرريوايات الطيبررة لرجررل البيررع عررت
التمود بححاحيات عيم وظيفة التحويش والمبيعات .
فمالا يجا تت يتمود با رجل البيع مت المعرفة :
ياول رجال اإلدارو والتحويش والمبيعات تت عي رجل البيع التمود بما يي :
 ـ األ ول العيمية لدراحة الحوش والحيعة .
 ـ تحاليا الدعاية واإلعالت وتلىيط المبيعات .
 ـ تحاحيات رحم الحياحات البيعية .
 ـ تحاحيات وضع الرطة البيعية وترجمتها إل برام ،عميية .
 ـ تحاليا وطرش البيع وفت البيع .
 ـ الوحائل المعا رو المحتردمة ف عميية المبيعات .
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 ـ أساسيات المهارة والكفاءة البيعية لرجل البيع .
ولاك تحاحيات مهلية يجا تت تتوافر ف رجل البيع مت تومها ما يي :
ــ الدقة واللظام ف األعمال .
ــ االضباط واالتمام ف المواعيد .
ــ الادرو عي ت مل المحئولية وتجلا الحيبية .
ــ القاة ف اللف ف مواجهة الت ديات .
ــ الادرو عي حت التعامل مع اآلرريت .
ــ الادرو عي التفاو .
ــ الادرو عي تاديم الل ح واإلرىاد .
ــ اابتاار واإلبدا ف طرش البيع .
ــ المعا رو ف احتردام الوحائل واألحاليا ال ديقة .
ــ االضباط ف تاديم التاارير الدورية والرا ة .
ــ الادرو عي معالجة المىاالت تواً بحول .
ــ الادرو عي تاديم الل ائح واإلرىادات والتو يات .
ــ الادرو عي التاييم اللات .
وي

ل رجل البيع عي المهارات الحاباة مت عدو م ادر مت تومها ما يي :

ــ التوري مت ربرات الحابايت الادرو ال حلة .
ــ الممارحةالعميية وعالج األرطاء واحتامال اللاص .
ررة بهرد ااحررتفادو مرت ال رردي فر العيرروم
ـرـ ضرور الرردورات التدريبيرة المتر
والوحائل واألدوات .
ــ اإلطال عي م ادر المعرفة العميية ف مجال التحويش والمبيعات .
ــ ضور ال ياات اللااىية مع الممالء وااحتفادو مت تجارا اآلرريت اللاج ة .
ــ ضور اللدوات والمهتمرات تو عي األقل اإلطال عي لتائجها .
ــ المواظبة عي الدرول إل مواقع اإللترلت لي ول عي مميد مت المعيومات .
ــ متابعة التطورات ف تلىطة الىراة .

 ـ أساسيات األعمال التنفيذية لرجل البيع .
عميية البيع ليحت وظيفرة جامردو تاييديرة ماتبيرة برل تتحرم بال رايرة وال مرا
وال مية ف ال رطواتها أللها تتم ف بيئة تلافحية امية الوطي ل وف إطار للك
يجا تت يعر رجل البيع المحرئوليات والمهرام الجحرام التر يجرا عييرا الايرام بهرا
بافاءو .
ولاررد ريررص عيمرراء وربررراء اإلدارو والتحررويش إل ر تت تحاحرريات وررلو األعمررال
تتمقل ف اآلت :
()8

تواً  :دراحات الحوش والحيعة والتلبه برقم المبيعات المتوقع طباا ً لألحر
واأل ول المهلية وباحتردام األحاليا العيمية المتادمة المعا رو .
قاليا ً  :ت ويل رقم المبيعات المتوقع إل ود
ضوء األودا العامة ليىراة .

العيميرة

احتراتيج مطيوا ت ايارا وللرك فر

رورو
قالقا ً  :ترجمة رقم المبيعات المحرتهد إلر رطرة وبرلرام ،تداء ل وورلا فر
المواملررة الترطيطيررة ليمبيعررات الم ييررة حررا األ ررلا والملرراطش والمرااررم
والملافل والىهور .
رابعا ً  :تلفيل العميية البيعية ومت رطواتها :
 1ـ الب عت العميل وال ول عي الطيبية .
 2ـ اترال إجراءات تجهيم الطيبية دارل الىراة .
 3ـ اترال إجراءات تحييم الطيبية ليعميل .
 4ـ اترال إجراءات ت يل قمت الطيبية .
 5ـ متابعة ردمات ما بعد البيع .
 6ـ متابعة ىااوى العمالء وم اولة يها .
رامح را ً  :المتابعررة الدائمررة ليعمررالء وم اولررة جررلا عمررالء جرردد مررت رررالل التواجررد
الدائم ف الحوش واات ال المحتمر بالعمالء .
حادحا ً  :الرقابة وتاويم األداء عت طريش الماارلة الدورية بيت المرطط المحرتهد
واألداء الفعيررر ل وت ييررررل اارتالفررررات ودراحرررة تحرررربابها وتلواعهررررا وللررررك
باحتردام تاارير المراقبة .
حابعا ً  :المحاومة اترال الاررارات الالممرة لتلميرة اإليجابيرات وعرالج الحريبيات تواً
بحول .
قاملا ً  :دراحة ردود فعل تقر الارارات الجديدو عي ت ايش المحتهد .
ووالا تدور الدورو الحاباة وف ال مرو ي د التطوير إل األفضل .

 ـ أساسيات إدارية ومالية لرجل البيع .
يعتبر رجل البيع جمء مت الملىحو الت يعمل بها ل والت ي امها مجموعرة مرت
اللظم واليوائح ملها مرا يتعيرش بوظيفرة التحرويش والمبيعرات ل والتر يجرا تت يعيهرا
رجل البيع تماما ً ت يهدى عميا بيحر وحهولة وت ايش المحتهد .
مت ولو اللظم واليوائح ما يي :
[  ] 1ـ الهياررل التلظيمر لاحررم التحرويش والمبيعررات ووضررعا فر الهياررل التلظيمر
العام ليملىحو ومعرفة رطوط الحيطة والمحئولية ومواقع اإلىررا والتوجيرا
والرقابة  ...واترال الارارات اإلدارية  ..ومرت للرك يعرر رجرل البيرع مرع مرت
يتعامل دارل المهححة .
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[  ] 2ـ التو ي الوظيف لرجل البيع ومدى توافر للرك فر ىر را تر يحرتطيع
تلمية اإليجابيات واحتامال اللواقص .
[  ] 3ـ ائ ة المبيعات والت تتضمت الاواعد الت ت ام عمييات البيع ـ تر ييترمم
بها ويتجلا مرالفتها .
[  ] 4ـ ائ ة ال وافم والعموات والماافلت الت ت دد اوش رجل البيع .
[  ] 5ـ مجموعررة المحررتلدات الت ر يتعامررل معهررا ملرردوا البيررع ومحرراروا وايفيررة
احتيفاء بيالاتها ومعيوماتها .
[  ] 6ـ مجموعررة الحررجالت الت ر تعرريت رجررل البيررع ف ر تداء مهامررا والت ر تررمودو
بالبيالات والمعيومات والت يمات الرجو إليها علد ال اجة .
[  ] 7ـ مجموعة التاارير الدورية والرا ة الت ياوم باحتيفائها ولمت تادم ؟ تر
يحتطيع الوفاء بها بدقة ف الميعاد .
[  ] 8ـ مجموعررة الاررارات والتعييمررات والتوجيهررات التر ت رردر مررت اإلدارو العييررا
ولها عالقة بالتحويش والمبيعات .
وللا عود لملاقىة ولو األحاحيات بى ء مت التف يل ف ملاحبة تررى .
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