
المبيعاتعلمفيتأسيسيمدخل

SARAHELSAYED.BASHMARKTERAH.COM

INFO.BASHMARKTERAH.COM

WWW.BASHMARKTERAH.COM

002-01013264251

002-0100741331





المحاضرة السابقة 

ات البيع الشخص  ❖ ز ممي 

عيوب البيع الشخص❖

البيع الشخص والتسويق المباش  ❖

لماذا البيع الشخص  ؟❖

متى استخدام البيع الشخص  ❖

انواع العمالء ❖

ائح العملية التسويقية ❖ ش 

ة ❖ مقولة شهي 

كتاب اليوم ❖

 اى و ❖
ز
قت  ؟كيف استطيع أن أبيع اى منتج ف

اضات ❖ كيفية الرد عىل االعيى

توقف حركة المبيعات❖

❖Upsell Cross Sell

❖Kind of approaches

❖BOND  Technique



المحاضرة الرابعة



الفهرست

مفهوم ادارة المبيعات❖

أهمية قسم إدارة المبيعات❖

مدير المبيعات ❖

مهارات مدير المبيعات❖

مهام مدير المبيعات ❖

مندوب المبيعات ❖

ة ❖ مقولة شهي 

كتاب اليوم ❖

مهام مندوب المبيعات❖

مهارات مندوب المبيعات❖



مفهوم إدارة المبيعات





المفهوم األول 
كةالبيععملياتوإدارةالبيع لتقنياتالعمىل  التطبيقعىلترتكزالتجارةعلوممنعلمه  المبيعاتادارة .بالش 

 المفهوم 
ز
الثان

 اإلدارةأقساممنقسمهالمبيعاتإدارة
ز
كةف الذىالقسمهوأخربمعتز ،المبيعاتقوةلتدعيممدروسةخطةوعملالمبيعاتأنشطةتطويرعنالمسئولوه،الش 

.األرباحزيادةإىلوالوصولالمحققةاألرباحمقدارلتحديدالبيعمناديبوإدارةوطرقةالبيعاتتقنيكلعىليركز

المفهوم الثالث
وي    ج و الت Sales Managementتمثل إدارة المبيعات    يتم ممارستها بهدف التخطيط للمبيعات و التسعي  و اليى

وزي    ع لمنتجات منظومة متكاملة من أنشطة األعمال التى
ز  ز والمستقبليي  ز و ال. وخدمات المؤسسة عىل العمالء الحاليي    تقدمها المؤسسات للمستهلكي 

.جمهور المستهدفوالمبيعات ترتبط بجميع السلع و الخدمات التى

مفهموم إدارة المبيعات



أهمية  قسم إدارة المبيعات





.توفي  منتجات جديدة وحديثة داخل السوق1.

.دعم اإلنتاج2.

 المساهمة 3.
ز
.تقليل التكلفةف

ز عىل السلع4. .العمل عىل زيادة طلبات المستهلكي 

الخدمة / عملية البيع والتعريف بالمنتج التماممع الجمهور المستهدف التواصل 5.

.البيانات و المعلومات الكافية للجمهور عن المنتجات و الخدماتنقل 6.

اءاإلجابة 7. اضاتهم وشكاوي  هم و إقناعهم بالش  .عىل جميع استفسارات الجمهور والتعامل مع اعيى

ين، وتحصيل قيمة المبيعات، وذلك إلتمام عملية البيعتسليم 8. .المنتجات والخدمات للمشيى

أهمية قسم إدارة المبيعات



مدير المبيعات



.



 المفهوم 
ز
الثان

كة ومساعدتهم عىل زيادة مبيعاتهم وتحقيق أعىل معدالت البيع، وذلك عير وض هداف ع الخطط واألمدير المبيعات هو المسئول عن فريق المبيعات بالش 

المبيعاتلمناديب 

مدير المبيعات

المفهوم األول

كة وتوجيههم للقيام عىل الميقوم هو الشخص المسئول عن متابعة المبيعات وتقييمها ،وكذلك   الش 
ز
اف عىل مناديب المبيعات ف هام بدور اإلش 

.والردود لهم للوصول إىل تحقيق النجاح لقيم إدارة المبيعاتوبتقديم االستشارات الخاصة بهم 



مهارات مدير المبيعات



.



ز مدير المبيعات بخصائص تساعده عىل  :ن أهمهابقسم إدارة المبيعات وماإلرتقاءيجب أن يتمي 

  .زمالء عمل أو زبائنكانوا التعامل مع الجميع سواء  ❖

احاتصاحب فكر جديد يستطيع تقديم ❖  للمساهمة وإبتكارها اإلقيى
ز
.بيعاتتطوير المف

.من األخريناإلستماعالحرص عىل ❖

 المرونة ❖
ز
ز القالجماىعالعمل والتشجيع عىل العمل ف ز موظفي  ك بينة وبي 

.سمالمشيى

.القدرة عىل إدارة المبيعات❖

.القدرة عىل التحليل والتخطيط❖

مهارات مدير المبيعات

وإستخداماإللمام باللغات ومهارات العمل ❖
.الكمبيوتر والموبايالت

.مهارة المحادثة الجيدة والتفاوض مع األخرين❖

.القدرة عىل حل المشكالت❖

 الترصف ❖
ز
ف المواقف المختلفة وحسن الترص ف

.معها

.للمبيعاتحصائيات اإل إمكانية عمل ❖

.وإدارة الوقتلضغوط االقدرة عىل تحمل ❖



مهام مدير المبيعات



.



مهام مدير المبيعات
:تحديد األهداف

اتيجية لتحقيق هذا االهداف   القيام به هو تحديد األهداف ووضع اسيى
ء ينبغز  

ير المبيعات وكأنه وبدون هذا بوضوح، سوف يكون مد. كمدير مبيعات، إن أول ش 
ءشخص يطارد  ا وظيفة مدير انه. شخص فقط ان يخطط لكيفية الوصول إىل وجهة معينة إذا كان يعرف المكان الذي يريد الوصول إليهالىيمكن . ال يراهش 

  نهاية الشهر أو السالمتوقعهالمبيعات اجراء محادثات مع السلطات العليا و فهم اهداف المبيعات 
ز
نة الماليةمنه و من فريقه و المطلوب تحقيقها ف

:التخطيط و التنظيم
اتيجيات لتحقيق األهداف المرجوةهمع فهم األهداف والغايات بشكل واضح، فإن مهمة مدير المبيعات  ضاء فريق مدير المبيعات يقود أع. تخطيط اسيى

ة لكل وهكذا، فهم يخططوا ويوزعوا المهام المختلفة عىل افراد فريق المبيعات، وفقا ل. المبيعات، الذين يحتاجون إىل توجيه لما يراد منهم انجازه نقاط القوة والخير
  العمل

ز
  هو توجيه الفريق ليصل إىل الوجهة . منهم ف

 
لتحقيق أهداف المبيعاتالمحددهوالهدف النهان

اف عىل فريق المبيعات :اإلش 
لالداءتحت مهام مدير المبيعات، واجب الحفاظ عىل مستوى ثابت. توزي    ع المهام عىل فريق المبيعات ليست كافية .كونه مدير المبيعات ليست مهمة سهلة

ز اال البديلهخطتةمدير المبيعات ايجاد بذلك،عىلإذا كانوا غي  قادرين عىل القيام . أم الالمرجوهلقياس ما إذا كان أعضاء فريقه يحققوا األهداف  حتياطية لتحسي 
اتيجيه جديدة الستخدامها بشعة لتحل محل . ادائهم اتيجيات لم تحقق المرجو منها، عىل مدير المبيعات وضع اسيى اف ينطوي أيضا . السابقهإذا كانت االسيى اإلش 

  وظائفهم
ز
عىل تصحيح أعضاء الفريق عندما يخطئوا، وتوجيههم وتشجيعهم ماديا ومعنويا ليبذلوا أفضل ما لديهم ف



مهام مدير المبيعات

يهإدارة الموارد  :للمبيعاتالبش 
كة   تطوير مبيعات الش 

ز
ز تأهيال جيدا للمساهمة ف ية. من مهام مدير المبيعات ايضا توظيف المؤهلي  تيب للمقابالت عليه العمل مع مدير الموارد البش  واليى

ز الختيار افضلهم الشخصيه ز المؤهلي   العاليه، وتوظيف القوى العاملة ذات الكفاءة وامهرهم، وإجراء المقابالت مع المرشحي 
ز
اتالمبيعف

:التدريب عىل المبيعات لمرؤوسيه
  
ز
ية ف ، عليه العمل مرة أخرى مع قسم الموارد البش  ز   لمدير الوص. إلجراء دورات تدريبية لمديري المبيعات الجددالمنشأهبعد االنتهاء من التعيي 

ف الوظيفز
كةالفراد المبيعات يشمل عمل دورات تدريبية  ز حجم المبيعات و زياده أعمال الش    يمكن بها تحسي 

.المبيعات بشأن الكيفية التى

ز مديرىاداره  :المبيعات التنفيذيي 
ز    أعضاء فريقه لغرض إسناد مهام المبيعات والتسويق إىل المديرين التنفيذيي 

ز
يه ايضا التعامل مع جميع عل. عىل مدير المبيعات تحليل نقاط القوة والضعف ف

ز من أعضاء فريقه. فريقهالعضاءالقضايا اإلدارية  ض أيضا االحتفاظ بسجل إنتاجية الموظفي 
ومن المفيى

اتيجيات للمبيعات والتسويق :إعداد السياسات واالسيى
اتيجيات التسويق للموافقة عليها من قبل اإلدارة كة ،عن سياسات المبيعات واسيى العليا، اإلدارهبعد موافقه .عىل  مدير المبيعات أن يتشاور مع اإلدارة العليا للش 

حها ألعضاء الفريق ويتأكد من استيعابهم لها ز و تخطيط الطرق مديرىتوجيه . عليه أن يش  اتيجيات المبيعات من مهام مع اسيى للتماش  المبيعات التنفيذيي 
مدير المبيعات المهمة



مهام مدير المبيعات

:اداره فريق المبيعات
  لمدير المبيعات

  فريق المبيعات هو أيضا جزء هام من الوصف الوظيفز
ز
ز الفريق عىل مدير المبيعات. الحفاظ عىل روح العمل الجماىع  الجيد ف تحفي 

  . للمنشاهلتقديم أفضل ما لديهم ويكونوا من الموارد الحقيقية 
  يواجهها كما عليه معالجة الصعوبات التى

ز
ز ف المنشأهتحقيق أهداف المديرين التنفيذيي 

:مراقبة المخزون
وري   أن مراقبة المخزون أمر ضز

  حد ذاته يعتز
ز
ز يبيعون سلعه، ف كات . حقيقة أن افراد المبيعات التنفيذيي  لع متخصصه، عىل سبيل تبيع سالتى بالنسبة للش 

  أن يحافظ عىل المخزون المناسب
  متجر بيع أنظمة الصوت ينبغز

ز
  من قطع نظام الصوت وقط. المثال، مدير المبيعات ف

  المخزن عليه ضمان ما يكفز
ز
ع الغيار لها ف

 قطعه غيار اوتغيي  بيعت التى القطعه   ليعوض 
ز
  سوف يت. الحال    بحيث ال ينفذ المخزونف

م إرسالها من المصنع إىل انه يحتاج أيضا لضمان ان أنظمة الصوت التى
  تباع منه

  الوقت المناسب لتحل محل القطع التى
ز
المخزن تصل ف

:التعامل مع عروض المبيعات الهامة
كة ان تطلب من مدير المبيعات ال كة منها عىل حجم عمل كبي  وارباح من رجال األعمال ، يجوز للش  ألماكن سفر إذا كان هناك صفقات يمكن أن تحصل الش 

ه، للتفاوض مع العمالء و مناقشه العروض، وجذب المزيد من األعمال التجارية   مثل هذه الحاالت، مدير المبيعات عليه اظهار قدرات. كثي 
ز
ه كاملة لوضع ف

ة عىل العقد مع العميل  وهو يدير الجوانب الحاسمة لعمليات اإلعالن والتسويق. الصفقهالتماماللمسات األخي 





مندوب المبيعات



مندوب  المبيعات

المفهوم 

كة أمام العمالء، ويقوم مندونر  المبيعات بتمثيل كل أنواع البضائع والمنتجات واألجهز 
  ة امندوب المبيعات هو الشخص المسؤول عن تمثيل الش 

 يكلفهم بها المنتجون لتى

حون لهم خصائص وف د المنتجات ئواومن خالل زياراتهم للعمالء يعرضون العينات ونماذج العرض حيث يزودونهم بالمعلومات عن أصناف المنتجات المتوفرة ويش 

ات المنتج، ودائما ما يقع عىل عاتق مندونر  المبيعات القيام بالع
ز من المهام ذات العالقة ديد ويعرفون الزبائن عىل كيفية استعمال المنتجات كما يبدون خصائص وممي 

ز أن هناك خطوط سي  معينه لكافة زبائنهم المعتمدين مع وجود خطط الستقطاب وجذب الزبائ دد واالستحواذ ن الجبالتسويق لكافة المنتجات حيث يساعد المندوبي 

  هذا ال
ز
ا ف ز نجاحا وتألقا كبي 

ل، ويقوم مندونر  مجاعليهم من السوق علما أن هذه الوظيفة ال تقترص عىل الرجال فحسب بل امتدت لتشمل النساء أيضا وهن اثبيى

مون تسليم ات وينظالمبيعات بحساب وتقديم العروض الخاصة وبالمفاوضة عىل الخصومات والتخفيضات والدفع عىل أقساط ويستلمون الطلبات ويعقدون االتفاقي

  يعملو 
كة التى .هان بالكميات المطلوبة، ويقومون بفتح وتحديث ملفات الزبائن ومعالجة الشكاوى وإعداد تقارير البيع واإلحصائيات بانتظام للش 





مهارات مندوب المبيعات



مهارات مندوب  المبيعات

ماذا يفعل مندوب المبيعات؟

وعات ؛ فأنت    عالم التجارة والمش 
ز
ك أنك أهم رجل ف   أن أخير

ز
يبيع منإذا كنت تريد العمل بمجال البيع كمندوب مبيعات او حديث العهد به فيسعدن

ز عىل إنتاج هذا المنتج  .المنتج حتى يستطيع المصنع إنتاج الطلبات التجارية ومن ثم توصيلها إىل المستهلك ومن ثم دفع مرتبات العاملي 

  مجال المبيعات عليك ان تدرك أنه ال يوجد طريقة واحدة للبيع فحسب بل هناك آالف الطرق ؛ فكرس بعض الوقت لتتعلم أساليب 
ز
يع بالولك  تنجح ف

تك الشخصية ليالحديثة    عملك لتساعدك عىل التعامل مع العمالء وتتعلم من كل عميل منهم ، ثم تجمع كل ما تعلمته وتدمج خير
ز
كيف تثم تطبيقها ف

  البيع 
ز
.مع شخصيتك من أجل تطوير أسلوبك ف

وبذلك ( كإن كان كذل)اقناعهم بحاجتهم اليه وانه يوفر عليهم وبفهمك للمنتج بشكل أفضل سيستفيد عمالئك من معرفتك الجيدة بالمنتج و تستطيع 

يد مبيعاتك وتحقق اهدافك البيعية  ز  اكير ( التارجت)سيى
ً
.وترب  ح أمواال



مهارات مندوب  المبيعات

كته وذلك من اجل زيادة ال فة لش  يجب عليك ء ولذلكعمال مندوب المبيعات الناجح ليس المطلوب منه فقط أن يحقق مبيعات عالية ولكن مطلوب منه أن يكون واجهة مش 

ز النشاط واإلنتاجية وأسباب النجاح وأسباب الفشل لممارسة أسباب النجاح وتجنب أسباب الفشل .معرفة الفرق بي 

.التمتع بروح المرح والحس االجتماىع  •

.ال تهتم بسخرية اآلخرين•

ه لصالحك• ز .قم بتحويل رفض اآلخرين إىل مي 

.السغ  نحو بناء شبكة العالقات القوية•

ز العميل• إقامة عالقة ود بينك وبي 

.السغ  نحو ثقة عمالئك•

 الكالم•
ز
  التعامل وف

ز
.األمانة ف

  كل •
ز
.ش   المصداقية ف

.التفهم الحتياجات ورغبات عمالئك وعدم الضغط واإللحاح•

.الخدمة وذلك من خالل تعاملك معهم وليس بمجرد البيع لهم•

.عزز ثقتك بنفسك وقوى من إمكانياتك•

.اتخاذ المواقف والمبادرات السليمة•

وي    ج والتسويق واإلقناع• .القدرة عىل اليى

.امتالك ابتسامة دائمة•

.أن يكون متحدثا من الدرجة األوىل  •

.القدرة عىل اإلصغاء والمرونة•

.الوالء للمكان الذي يعمل فيه•

.امتالك قدرات محاسبيه وماليه عالية•

.التمتع بمهارات قيادية عالية•

.الوصول إىل كافة الزبائن•





مهام مندوب المبيعات



.

مهام مندوب  المبيعات

عرض السلع والخدمات

ز عىل كي 
ز ، وعليك اليى ين المحتملي 

الكذب وذكر صفات غي  متوفرة مزايا السلعة وإقناعهم بمزاياها مقارنة بالسلع المنافسة وعرض مغرياتها البيعية دونان تقوم بعرض السلع والخدمات عىل المشيى

  المنتج بغرض بيعه والهروب من وجه الزبون
ز
.  ف

مقابلة العمالء

  الوقت والزمان والمكان الذي يتناسب معهم وان تعرض عليهم ما تقدمه من سباماكنلتكون رجل مبيعات ناجح عليك مقابلة العمالء حيثما يكونون سواء 
ز
لع وخدمات بطريقة عملهم او منازلهم ف

اء افية تدفعهم للش  .  احيى

تقديم المساعدة

  عرض منتجاتك بتقديم نصائح وإرشادات لهم عن أفضل طرق العرض لمنتجاتك لزيادة مبيعاتهم فالنتيجة زيادة حجم مبيعاتك ، وايضتجار عليك مساعدة 
ز
قديم المساعدة لعمالئك ا تالتجزئة ف

(.إن كان كذلك)واقناعهم بأن منتجك يحل مشكلتهم ويساعدهم ويوفر عليهم وقت وجهد ومال 



.

مهام مندوب  المبيعات

اضاتمعالجة االعيى

اضات بأن تقنعهم بإحدى  اضات وعليك كرجل مبيعات ان تدرب نفسك عىل مواجهة االعيى ز من السائد ان يثي  العمالء الكثي  من االعيى اف بالطريقتي  اض سليم إما االعيى أن االعيى

.ومعالجته أو أن مزايا السلعة اكير من عيوب  ها 

الشكاويمعالجة 

رات أو بدونها فإن كان هنالك خطأ فبإمكانك إصالح هذا الخ كلة وان تتأكد أن ومعالجة المشطأ مهما كنت بارع ومحبوب من قبل العمالء فستجد بعض الشكاوى من قبل بعضهم بمير

 لك
ً
 دائما

ً
.  العميل أصبح راضيا عن الخدمة وسيصبح عميال

تحصيل األموال

مهامك كرجل مبيعات أن تقوم بتحصيل األموال من عملياتك البيعية وتصفية ديون عمالئك 

للمعلومات مصدر 

  االتصال بمنافذ التجزئة الجديدة والت
ز
ة حيث بإمكانك االستمرار ف ز العمل مع عامأنت كموظف مبيعات تعتير خي  مصدر للمعلومات عن ظروف السوق المتغي  الء المرتقبي 

  كل مكان 
ز
ز ف ز والمتعاملي  . والمستهدفي 



كتاب اليوم





ء الى انسان  كيف تبيع اى شى

ارد  جو جير

لتحميل الكتاب

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19618frT-xT6P4ToCis9ImHowB_j-op7S

كتاب اليوم.

https://foulabook.com/ar/author/جو-جيرارد


مقولة شهيرة





 لها” 
ً

.”كل صفقة بيع تفقدها بسبب حماسك الزائد لها، ستفقد مقابلها مئة صفقة لم تكن متحمسا

زي    غ زيلغر

ة مقولة شهير 
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