
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 البحث العلميوزارة التعليم العالي و 

 الجزائر -قسنطينـة  منتوري جـامعـة
 علوم الّتسييرقتصادية و إلكلّية العلوم ا

 قسم العلوم التجارية                                                          
 ……… :  رقـم الّتسجيل

   تسويق : الفــــرع
 

   أهمية قوة البيع في مؤسسة خدماتيةواقع و 

 Djezzy مؤسسة حالة دراسة
 التجاريةفي العلوم  الماجستيرلنيل شهادة  مذكرة مكملة

 

 :تحت إشراف األستاذ                                              :الطالبة من إعداد     
        فوزي سبتي               .د                                                          عشو ليدية     

 
 :أعضاء لجنة المناقشة

  رئيسا      قسنطينـة  جامعة    أستاذ الّتعليم العالـي      عبد الوهاب شمام.د.أ
  مقّررا       قسنطينـة  جامعة           محاضرأستاذ     فوزي سبتي           .د
 عضوا       قسنطينـة  جامعة           محاضرأستاذ              عثمان شريط.د
    عضوا      قسنطينـة  جامعة       محاضر    أستاذ       بولعيد بعلوج      . د

 
 2012  - 2011 :السنة الجامعية



 
 
 
 

 بسم اهلل الّرحمن الرحيم



 

 

 

 

 

 
 التّقديرلّشكر و او  اإلهـــداء

 

 

 

 



 
 

 اإلهداء

 
 ،"الوالدين الكريمين" تقديري إلى أغلى ما لديمة بتحياتي و أهدي ثمرة جهدي مفع

 .أطال في عمرهماجزاهما اهلل خيرا و  أشكرهما العطاء الدائم،

 

متمنية لهم  ،"ريان "و " ريم" ،" فريال":إلى أخواتي و " محمد رضا "إلى أخي العزيز 
 .التوفيقكل النجاح و 

 

إتمام هذا  علىإلى جميع من ساعدني الزميالت و و الزمالء وإلى كل األصدقاء و 

 .العمل

 

 

 



 

 

 التّقديـرالّشكـر و  

 
الصبر على مواصلة هذا ة و الحمد هلل عز وجل الذي مّدني بالقوّ أتوجه بالشكر و 

 .إتمامهالعمل و 

 

لتفّضله باإلشراف  "فوزي سبتي"إلى األستاذ  عظيم التقديربجزيل الشكر و  كما أتقّدم

 .مالحظاتهوعلى حكمة توجيهاته و  على هذه المذكرة

 

من خالل تقديم  الذين ساعدوني ،"جازي"عمال مؤسسة أدين بالشكر أيضا إلى كل و 

مة من طرفهم إلنجاز هذا المعلومات المقدّ جميع التسهيالت ومختلف التوضيحات و 

 .بحثال



 
 
 
 

 المحتويات فهرس
 
 
 
 



 المحتويات فهرس
 

 الصفحة                                                         المحتويات
 
 

 10  .........................................................................عامة مقدمة
 09      ................................... مفاهيم عامة حول تسويق الخدمات:الفصل األول
 11..    ..........................................مفاهيم عامة حول التسويق: املبحث األّول

   11    ..........................................مفهوم التسويق وأمهيته: املطلب األّول        
 17..    ..............................نبذة تارخيية حول املفهوم التسويقي: املطلب الثاين       
   23     .......مكانة إدارة التسويق يف املؤسسة وجماالت تطبيق هذا املفهوم:املطلب الثالث        

  27    ......................................................تسويق اخلدمات: املبحث الثاين
 28    ...................................مفاهيم أساسية حول اخلدمات :املطلب األّول       
 34     .....................................التسويق يف مؤسسة خدماتية: املطلب الثاين       
 39     .......................عناصر املزيج التسويقي يف مؤسسة خدماتية:املطلب الثالث       

 52     ...........................سياسة اإلتصال والرتويج يف مؤسسة خدماتية:املبحث الثالث
 52       ......................................عناصرهمفهوم اإلتصال و :املطلب األول        
  55     ....................كيفية تصميم سياسة إتصال ملؤسسة خدماتية:املطلب الثاين         
 59     ........................املزيج الرتوجيي والعوامل املؤثرة يف إختياره: املطلب الثالث        

 
 70      .......................مفاهيم أساسية حول قّوة البيع و كيفية إعدادها:الفصل الثاني

 72     ..........................................مفاهيم عامة حول قّوة البيع :ل وّ املبحث األ
   72     .....................مقدمة عامة لوظيفة البيع وعالقتها بالتسويق: ل وّ املطلب األ        
 75      ................................مفهوم قّوة البيع واملهام املوكلة هلا:املطلب الثاين         
 81     .........أمهية قّوة البيع يف املؤسسة، إسرتاتيجيتها ومزجيها الرتوجيي: املطلب  الثالث        



 87     ..........................أنواع وصفات رجال البيع وطرق البيع املستعملة: املبحث الثاين
 88     .......................املستعملة يف املؤسسات أنواع القوى البيعية: لوّ املطلب األ        
 95     ....................الصفات العامة اليت جيب توافرها يف رجال البيع:املطلب الثاين        

 100     ..........................خمتلف أساليب وطرق البيع املستعملة:املطلب الثالث          
 106      ..............................إعداد وتأسيس قّوة بيعية ملؤسسة خدماتية:املبحث الثالث

 106.     ...................سرتاجتيات البيعيةوضع األهداف السياسية واإل:املطلب األول         
 111.     ..............................حتديد هيكلة و حجم القّوة البيعية:املطلب الثاين         
 122      .............................نظام تعويض ومكافأة رجال البيع: املطلب الثالث         

 
 129   ................مختلف المراحل األساسية للتسيير الجيد للقّوة البيعية:الفصل الثالث
 131  .............. .....................تكوين رجال البيع إختيار، توظيف و: املبحث األّول

 131   ....................................توظيف رجال البيع إختيار و: املطلب األّول        
 137  .......................................تدريب فريق البيع تكوين و:املطلب الثاين        
  144  ..................حماولة فهم منطق العملية البيعيةالبيعية و املقابلة : املطلب الثالث        

 151   ..............التقنيات البيعية املستعملة خالل خمتلف مراحل العملية البيعية: املبحث الثاين
 151  ......................حتضري املقابلة، اإلتصال والتعّرف على الزبون: املطلب األّول        

 158 اعرتاضاتهإعادة صياغة حاجات الزبون، تقدمي العرض له واإلجابة على : املطلب الثاين        
 165   ....................تقدمي السعر، إختتام العملية البيعية ومتابعتها:  املطلب الثالث        

 170  ....................................حتفيز قّوة البيع ومراقبة وتقييم آدائها: املبحث الثالث
 170   ..............................................حتفيز القوة البيعية: املطلب األّول        
 177   ....................................مراقبة وتقييم آداء رجال البيع: املطلب الثاين        

 
 185    ....................................مؤسسة جازي واقع قّوة البيع  في:الفصل الرابع
 187     ..........."..........جازي"تقدمي عام لشركة أوراسكوم إتصاالت اجلزائر:املبحث األّول

  187  .........................................  التعريف مبؤسسة جازي :املطلب األّول         



  192   .................."جازي  "العروض واخلدمات املقدمة من طرف : الثايناملطلب          
 198     ..............................."جازي"اهليكل التنظيمي لشركة:املطلب الثالث          

 207   ..............  أنواع رجال بيعهاة البيع يف مؤسسة جازي، مهامها و أمهية قو  :املبحث الثاين
 207 ......................  .......... ة البيع يف مؤسسة جازيأمهية قوّ : املطلب األّول        
 211    ........."جازي"خدمة الزبائن يف مؤسسة مهام مصلحة املبيعات و : املطلب الثاين        
 OTA"...........................  217"خمتلف أنواع رجال بيع مؤسسة : الثالثاملطلب        

 224   .................................."جازي"كيفية إعداد قوة بيع مؤسسة : املبحث الثالث
 224   ........................جازياألهداف املوكلة لرجال البيع ملؤسسة : املطلب األول       
 228 .......................   "جازي"ملؤسسة  حجم القوة البيعيةهيكلة و : املطلب الثاين       
 OTA"......................   238"املكافآت املطبقة يف مؤسسةاألجور و : املطلب الثالث       

 239.....................................  "جازي"كيفية تسيري قوة بيع مؤسسة: الرابعاملبحث 

 OTA"..................    239 "وكالء مؤسسةتوظيف مندويب و و  إختيار: املطلب األول       

 247     خدمة الزبائنتدريب وكالء مندويب مصلحة املبيعات و كيفية تكوين و : املطلب الثاين       

 251     ..................تقييم الفريق البيعي جلازيكيفية حتفيز، مراقبة و : املطلب الثالث       
 264    .......................................................................عامةخاتمة 

 271    ..........................................................................المراجع

 280     ........................................................األشكالو  قائمة الجداول

 284    .........................................................................المالحق

 292    ......................................................................الملخصات
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 عامــــــــــــة مقدمــــــــــة
 
 
 
 



                       2                                                                                                                 عامة     مقدمة 

 
 عامةمقدمة 

 
فهو  نقطة النهاية يف احلكم عليها،بداية يف ختطيط سياسات اإلنتاج و التسويق نقطة ال يعد         

الزمان تهلك بأفضل الكيفيات يف املكان و نشاط مستمر تعمل به املؤسسات للوصول إىل املس
 .املناسبني

ادية اليت واكبت القرن قتصت االالالتحو  رات و التسويق هو نشاط ظهر كنتيجة لكل التطو   إن         
زدهار اوبعد  ،9191ففي عام  .اآلنما هو عليه  إىلوصل  أن إىلأثرت عليه تأثريا مباشرا العشرين و 

نتج عنها فائض يف  حدث ما يعرف بأزمة الكساد، ،قتصاديات الدول املتقدمةايف  أقصاه إىلوصل 
وكان سببها تعدد  الطلب املوجود يف السوق،اخلدمات على زاد فيها املعروض من السلع و  اإلنتاج،

 متوفرا يف االسواقهتمام إال باإلنتاج وإبقاء املنتوج دة القدرات اإلنتاجية حيث كان اإلزيااملنتجني و 
ما يعرف  استدعاومن هنا  ،توزيعهاة تصريف هاته املنتجات و هذا ما أدى إىل الوقوع يف مشكلو 

 .إىل املستهلكأمهيته يف إيصال املنتوج بالتسويق و 
ث متثلت هذه م للمؤسسات حال ظرفيا حيتقد   ،ر التسويق يف البداية كإجراءات ونشاطاتظه       

فلسفة أعمال إىل أن وجد كمفهوم و  ترقية املبيعات،النشاطات يف البيع والتوزيع مرفقة باإلعالن و 
 .بيع ما ميكنها إنتاجهليس بدئها هو إنتاج ما ميكنها بيعه و م تتشكل هبا ذهنية كل املؤسسات،

تمرارها  سإن سبب وجودها و ي احلديث أصبحت املؤسسات مقتنعة أفبفضل املفهوم التسويق
 .املستهلككمؤسسة أعمال هو السوق و 

عتباره املركز الرئيسي الذي تدور اعب دورا هاما يف جناح املؤسسات بإن النشاط  التسويقي يل       
عرف على حاجيات ة تكمن مهمته يف دراسة األسواق للت  ألمنشحوله مجيع األنشطة األخرى با

فة اليت ميكن للمؤسسة العمل على حتديد األسواق املستهدرغبات املستهلكني الغري مشبعة و و 
إيصال وتوزيع قيمة ترضي  ،قالزبائن من خالل خلعلى احلفاظ و تطوير و  كسبمن أجل   خدمتها،
 . هبا هؤالء

ال يقتصر فقط على  .الزمنيةو  الشكلية، املكانيةمن املنافع منها  فالتسويق يساعد على خلق العديد
حيث يعترب وسيلة مهمة  ،يتعدى هذا بكثري األمرتقدمي اخلدمات للمنتفعني هبا بل السلع و  إيصال
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له مسامهة كبرية يف مواجهة املؤسسات  أنكما  كتشاف الفرص التسويقية،من خالل إ األسواقلغزو 
فعلى كل مؤسسة إتباع توجه  ،األساسعلى هذا و  .سرتاتيجيات املالئمةاإل عبإتبا ذلك ة و املنافس

 هلكني،مست منافسة، :احمليط منتغريات املتعلقة من جهة بالسوق و تبدأ فيه بدراسة كل امل تسويقي،
 :منمن جهة أخرى باملؤسسة خل و إ...التكنولوجيات املتبعة وسائل إتصال، قنوات توزيع، منتجات،
على ضوء ما تتوصل و . هبدف حتديد نقاط قوهتا ونقاط ضعفها ،خلإ...ا، مبيعاهتاالماهتع، منتجاهتا

 ، األسواقحتقيقهااألهداف العامة املراد  اخلارجي، حتد دؤسسة من نتائج تشخيصها الداخلي و إليه امل
ما يتم جتسيد هذه القرارات عن طريق وضع و  .عليهاسرتاتيجيات اليت ستعتمد اإلو اليت ستستهدفها 

م التسويقي الذي يتمثل يف جمموعة من األنشطة التسويقية اليت ميكن للمؤسسة التحك   باملزيجيعرف 
 :تمثلة يفاملو  سياسات أربعةيتكون هذا املزيج من  ،ة لقطاع سوقي معني من املستهلكنياملوجهفيها و 

 .الرتويجتصال و سياسة االو  سياسة التوزيع سياسة التسعري، سياسة املنتوج،
 
 إقامة تلعب دورا كبريا يف الرتويج من أهم السياسات التسويقية،تصال و تعترب سياسة اإل       

ئيسية إىل ر ى من خالهلا املنشاة بصفة عامة و فهي أداة تسع .املستهلكنيعالقات ما بني املؤسسة و 
تقدمي جمموعة من  طلب خدمة من خاللأو حثه على شراء سلعة حتريك سلوك املستهلك و 

غري مباشرة و تصال إ هذا عرب وسائلو  قة مبنتجاهتا،األفكار تكون على شكل رسائل متعلو  وماتاملعل
اخلدمات تنشيط الطلب على السلع و حتقيق و هدفها هو  د،مباشرة تنقل رسالة معينة ذات معىن حمد  

ة عد   تصال عربتتم عملية اإلو . لكنياملستهبناء عالقات مع  إىلعملية التبادل و  إىلالوصول بذلك و 
 العالقات العامة ترقية املبيعات، ،اإلعالن :هيختيار بينها و اإل ةلمنشألني يف او ميكن للمسؤ  وسائل،

 .البيع الشخصيو 
ئل د هذه  الرساتعد  ولكن مع كثرة املؤسسات وتنوع املنتجات وتشاهبها وتقارب األسعار و        
 يفصعوبة كبرية ال األعمال ندرة الزبائن و جم  يفجعل شتداد املنافسة و إ إىلفهذا قد أدى  ،الرتوجيية

 .أمهية الدراسة املعمقة للسوقأكثر أمهية التسويق و  برزت بذلك .عليهم التأثريو  إليهمالوصول 
ن من نه للتمك  أ إىل ،من خالل دراسة هذه التطورات ،ومن هنا توصلت الكثري من املؤسسات

نه مصدر على أ األخريهذا  إىلر املؤسسة النظعلى ال جيب  ،الزمن احلاضر يفالزبون  إىلالوصول 
ح عليه منتجات تقرت  ة،لكن كشريك تقيم معه عالقات دائمة ومستمر  و  تبيع له منتجاهتا، ربح

تطويرها  حيث أصبحت عملية خلق العالقات مع الزبائن، ،هحتياجاتوعروض مشخصة حسب إ
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عن  إالال تتم هذه العملية و  .وفاءهك و املستهل اهدفها هو حتقيق رض ،احلفاظ عليها من أهم األمورو 
 .بناء عالقات جيدة معهم على املدى البعيدة بيعية هدفها خدمة املستهلكني و طريق قو 

 
تصالية تتبع فهي وسيلة إ ع ملنتجات املؤسسة،توزيكوهنا وسيلة بيع و   إىل باإلضافةقوة البيع        
فهي تعمل  ،األخرىتصالية قي الوسائل اإلرسائل باسياسات و  مرتابطة مع باقية متكاملة و سياس
مع معلومات للمؤسسة باملقابل جتو  ،املستهلكني إىلمنتجاهتا معلومات حول املؤسسة و  إيصالعلى 

 األمر جتاهات املستهلكني،إالتسويق ببيانات هامة عن ميول و  إدارةتزود  منافسيها،حول سوقها و 
هذه  إىلتوجيهها  أويقية الواجب تنفيذها التسو  اإلسرتاتيجيةشكل الذي يؤثر على مضمون و 

 .األسواق
كوهنا على عالقة مباشرة   األخرىواضح على املستهلكني مقارنة بالوسائل  تأثريفلقوة البيع دور هام و 

هتمام هؤالء باملؤسسة قوم فيها رجل البيع بتقييم درجة إي من خالل مقابالت مباشرة، األفرادمع 
عرتاضات من خالل حتويل االعالقة لديهم من تساؤالت و  األموركل   العمل على توضيحمنتجاهتا و و 

 أنن رجل البيع يتميز مبرونة كبرية حيث كما أ .مواقف إجيابية يف صاحل املؤسسة إىل األخريةهاته 
بسرعة ملوافقة ل بسهولة و ن تعد  ميكن أعليه  التأثريكيفية التخاطب و لغة البيع ومعاملة الزبون و  أسلوب
 .ظروفهطبيعته و  ،شرتيعقلية امل
بناء عالقات مع و  ىل جانب بيع منتجات املؤسسةإاملهام، م رجل البيع بالعديد من يقو        

بائن لدى املؤسسة من خالل العمل على حتويلهم ز البحث عن املشرتين املرتقبني و  زبائنها، عليه
 .ستمرارية املؤسسةاجبة لتطوير و ة وطويلة ولكن وافهذه العملية صعب .عادة الشراءإهم بالشراء و إقناع

حبث ومجع ودراسة كل املعلومات واملعارف الدقيقة حول السوق  هلذا فعلى البائع التحضري هلا،و 
 .املنافسةو 

باشرة يف امليدان تنتقل من ة بيعية تعمل مكثر تكلفة فهي قو  األة البيع من الوسائل تعترب قو         
إىل زبائن جدد لتطوير  باإلضافة عن وفائهم،احلاليني هلا و  ئنزبارضى الخر حبثا عن مكان إىل آ

هذا و  تسيري جيد من قبل املؤسسةىل تنظيم وتكوين و ة البيع إساس حتتاج قو  على هذا األو  .املؤسسة
 .خلإ...، هيكلتها، حجمهاإتباعهاالواجب  ، اإلسرتاتيجياتة البيعهداف قو  من خالل حتديد أ
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ليس  الزبائن، إلقناعتكوين  أحسنحدث املعلومات و أو  أفضلكون له ت أنفعلى رجل البيع        
ليس بيع منتجات قرتاح حلول هلم و افعليه  ياه والقيم اليت تنتج عنه،لكن مبزافقط مبميزات  املنتوج و 

 .تطوير عالقات معهبناء و  ،ب والء الزبونهدف هو كس أهم أنحيث  .فقط
 

 ىرضى يف حبث دائم عل املؤسسة نأ عتباراتتمثل يف يف التسويق إن القاعدة األساسية       
صبح أ ونة األخرية،يف اآلو  .سلعة أو خدمة أو كالمها معا تقدمي من خاللهذا ينتج و املستهلك 

واسعة مقارنة امة و مكانة ه ،خلإ...إتصاالت سياحة، بنوك، نقل، من تأمني،لقطاع اخلدمات 
مشاهبا ىل تسويق يكون عامة تسويق اخلدمات حتتاج إ هلذا فهي كالسلعو  .خرىبالقطاعات األ

 .الرتويجتصال و إلبا انتهاءإو   سياسات بدءا بسياسة املنتوجو سرتاتيجيات إلتسويق السلع من ختطيط و 
املعلومات يصال إياسة اإلتصال للتعريف خبدماهتا و ية كثريا على ساتسسات اخلدموتركز املؤ       

هنا تواجه غري أ ول عليها من اخلدمة املؤداة،فوائد احملتملة اليت ميكن احلصظهار الإالرتكيز على بيان و و 
 .مشاكل عديدة يف طرق حتقيق ذلك

وظيفة الذي يلعب دورا هاما و  صي،ىل املعين به هو البيع الشخو تعترب أفضل طريقة للوصول إ      
 .مات مقارنة بالسلعىل مميزات اخلدهذا راجع إو  ا النوع من املؤسسات،ساسية يف سياسة هذأ

ستهلك حسب طلبه م لكل متقد  ن واحد و آتستهلك يف تج و نت ،فاخلدمة ليس هلا وجود مادي
بيع الشخص املالئم لفهم هلذا يعترب رجل القلم وتعدل وتشخص حسب كل مشرت و بطريقة مباشرة تتأ

 .فضل عرض لهأ لتقدميالزبون و 
العديد من اإلصالحات والتغريات أمهها ى اجلزائر ، طرأت علسنة عشرينمخس و منذ و        

الكثري من  ظهرت توسعها،سواق و نفتاح األا قتصاد السوق،افمع ظهور العوملة و  .قتصاديةاال
 .تد مع مرور الوقتتشاليت نتجت عنها منافسة تزداد و جنبية و املؤسسات وطنية كانت أم أ

أن  رات احلاصلة،التطو  الت و التحو  اشي مع كل هذه مالتفكانت على املؤسسة اجلزائرية وملواجهة و  
فهم املنافسني و قها من املستهلكني و عمال تساعدها على فهم سو فلسفة أتتبع توجها تسويقيا و 

ات ىل جانب كونه وسيلة ملواجهة املؤسسفإ أمهيته،الدور األساسي للتسويق و  هنا يربزو  .حميطها
ن وجود النشاط ن فرص التوظيف حيث ألق العديد مخي هوف إرضائهم،املنافسة وجلب املستهلكني و 

 رجال البيع، تصميم، إنتاج، :ة جماالت خمتلفة من بينهاالتسويقي باملنظمة يتطلب تعيني عمالة يف عد  
 .ىل رفع مستوى هذا اجملتمعهذا ما سيؤدي إو  إخل،...البحوث عالن،اإل
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هذا يف بعض من و  ة،خري أخذت الفلسفة التسويقية تتبلور إىل الوجود يف السنوات األ        
ستمرارها كمؤسسة اقتنعت أن سبب وجودها و اجلزائرية حيث وصلت هذه األخرية و ؤسسات اامل
حدى الرتويج اليت هي أزائري أن سياسة اإلتصال و كما يالحظ يف السوق اجلو  .عمال هو السوقأ

 خاصة يف جمالو  ني،ثري على املستهلكني اجلزائريالتسويقي تلعب دورا كبريا يف التأاملزيج سياسات 
 .تنشيط املبيعات عالنات و املؤسسات اخلدماتية أمهها اإلتصاالت إذ أهنا تركز كثريا على اإل

عتبارها ااته الوسيلة بزمة هلالعطت هذه املؤسسات املكانة الفهل أ ة البيع،لكن فيما خيص قو  و        
 رضائه؟إي يف تلبية رغباته و شرة باملشرت ن واحد هلا عالقة مباإتصالية يف آوسيلة توزيعية و 

 :هنا ميكن طرح التساؤالت التالية منو 
   ة البيع يف املؤسسة اخلدماتية اجلزائرية؟ماهو واقع قو 
 يف سياستها ؤسسة بصفة عامة و ة البيع يف سياسة هاته املقو  أمهية أي مدى تكمن  إىل

 بصفة خاصة؟ تصاليةاإل
  املنتظر  التأثري إىلة البيعية للوصول يري هاته القو  تسو  إلعدادالتقنيات املستخدمة ماهي الطرق و

 الفعال املرغوب فيه من قبل هاته املؤسسة؟و 
 

 :ستعانة بالفرضيات التالية على األسئلة املطروحة ، ميكن اال لإلجابة
  مميزات خاصة هبا أمهها خاصية الالملموسية جتعلها حتتاج أكثر إىل للخدمات خصائص و

 .شخصية كالبيع الشخصيالوسائل الرتوجيية ال
  أمهية أكرب لطريقة  تعطياجلزائرية   املؤسسات جيعل، املنافسةإن التو جه حنو إقتصاد السوق و

 .ستعانة بقوة بيعيةاالخاصة من خالل الرتكيز على و و ترويج منتجاهتا توزيع و 
 دافهاحتقيق أه تتمكن من الوصول إىل زبائنها و الة حىتة بيعية فع  قو  إىل املؤسسة  حتتاج. 

 .ا البيعيةالتسيري اجليد لقوهتهذه الفعالية من خالل اإلعداد و  ميكن هلا الوصول إىلو 
 

 :يهدف هذا البحث إىل توضيح ومن خالل هذه التساؤالت،
 بني واألخري بينها و  مدى أمهية البيع الشخصي يف سياسة املؤسسة، كوهنا الوسيط األو ل

 .هؤالءمدى فعاليتها يف التأثري على زبائنها و 
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  تسيري جيد للمؤسسة إذا ما كان هناك تنظيم و أن قو ة البيع ميكن أن تكون ميزة تنافسية
 .هلا

  القات بائع مشرتي بناء عستخدمة للوصول إىل املستهلكني و الوسائل املخمتلف التقنيات و
 .دائمةجيد ة مستمرة و 

 ،راسة سوقها تساعد املؤسسة يف د أن قو ة البيع وسيلة من وسائل مجع املعلومات
 .منافسيهاو 

 
 :يعود سبب إختيار هذا املوضوع إىل املربرات التالية

 رغبتنا يف تطوير معارفنا فيما خيص البيع الشخصي يف قطاع اخلدمات. 
 صاد اجلزائري من حتو الت عميقة قتصة يف ظل  الظروف اليت يشهدها االأمهية املوضوع خا

 .إزدياد املنافسة يف أسواقهاو 
 بالتايل التأثري الذي يرجع على ية يف أغلب املؤسسات اجلزائرية و فة التسويقحداثة الوظي

تشخيص املشاكل اليت قد تعاين عات وبالتايل على رجال البيع وإمكانية البحث و مصلحة املبي
 .منها

 الدراسات الوافية إلبراز خمتلف جوانبهوضوع من قبل باالهتمام الكايف و مل حيضى هذا امل. 
 

مهامها يف املؤسسة، تقدمي حتديد دورها و  هو حماولة للوصول إىل فهم قو ة البيع، إن هذا البحث
مع كيفية تسيري هاته القوة ىل الطرق والتقنيات البيعية املستخدمة و اإلضافة إخمتلف أنواع رجال البيع ب

ا التطبيقي هلذكل من اجلانب النظري و   منهج وصفي حتليلي يفلذلك سنعتمد هنا على و  .البيعية
يف و  .مفاهيم وتقنيات كل ما خيص البيع الشخصي من تعاريف، ففي اجلانب النظري، :املوضوع 

مؤسسة  يف خصباألاجلزائرية و  ةضوع يف املؤسسكل ما يتعلق بواقع هذا املو  اجلانب التطبيقي،
 .- جازي -أوراسكوم إتصاالت اجلزائر

متت هذه ، إثبات صحة الفرضياتو  إلجابة على اإلشكالية املطروحةامن أجل دراسة املوضوع و 
 :عتماد على األدوات التالية الدراسة بواسطة اال

  األجنبية املتعلقة باملوضوعاملكتيب واإلطالع على خمتلف املراجع واملصادر العربية و املسح. 
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 خمتلف الوثائق األخرىملصادر األخرى كمواقع اإلنرتنت و ا. 
  سةالوثائق الداخلية اخلاصة باملؤساجملالت و. 
 املصاحل باملؤسسة املعنية بالدراسة رجال بيعو  املقابالت الشخصية مع بعض مسؤويل. 
   القيام هبا مع خمتلف رجال بيع املؤسسة الزيارات امليدانية اليت ت. 

 
أربعة فصول، ثالثة منها نظرية  البحث حسب رأينا إىلهيكلة و  تقسيم ت ملعاجلة هذا املوضوعو 
 .تلحقها خامتة عامةوتسبقها مقد مة عامة و  ، دراسة حالة ميدانيةاألخري تطبيقي يتمثل يفو 

اهيم األساسية املتعلقة متهيد للموضوع يتناول فيه خمتلف املفيعترب كمدخل و  :الفصل األول
 .الرتوجيي للخدمات، باخلدمة واملزيج التسويقي و بالتسويق

أساليب البيع املختلفة واعها و أن يشمل على مفاهيم أساسية حول قو ة البيع،و  :الفصل الثاني
 .كيفية إعداد هذه القو ة البيعيةو 

تقييم مراقبة و  تكوين، توظيف، فيه دراسة لعملية تسيري القو ة البيعية من إختيار،و  :الفصل الثالث
 .بذلكطرق القيام رجال البيع و 

 .يدانيامن خالل إسقاط الدراسة النظرية م" جازي"هي دراسة حالة مؤسسة و  :الفصل الرابع
 

 :أمههاواجهتنا بعض الصعوبات  وقصد إجناز هذا البحث،
 ملراجع أغلبها ، بإستثناء بعض من اا اجملال ميكن القول أهنا منعدمةالدراسات األكادميية يف هذ

 .املرتبطة أساسا باجلانب النظريباللغة األجنبية و 
 جانب اإلحصائيات وضوع خاصة يف صعوبات كثرية يف جمال الدراسة التطبيقية هلذا امل

كزية املصاحل ألسباب عديدة أمهها مر " جازي"املعلومات املتعلقة بالقو ة البيعية ملؤسسة و 
 .بالتايل صعوبة احلصول على املعلوماتباجلزائر العاصمة و 



 
 

 :الفصل األول
 

مفاهيم عامة حول تسويق 
 الخدمات
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  مقدمة الفصل

منافسة، ظهور منتجات جديدة، تغري  ،ة ضغوطات من يوم آلخرإن املؤسسات تواجه عد        
عليها تفرض هذه التغريات  إن   .ر التكنولوجي يف مجيع امليادينأذواق املستهلكني ومنط املعيشة، والتطو  
سرتاجتيتها وذلك للحفاظ على مكانتها يف السوق وحتقيق أن تعيد النظر يف سياستها العامة وإ

ر بتغيري فلسفتها جيرب املؤسسات أن تواكب التطو   السريعالتغري احمليطي هذا  إن  . أهدافها املسطرة
 .التنظيمية واهليكلية

املسريين واملسؤولني يف خمتلف  هتماموع التسويق يف الوقت احلاضر حمل إيشكل موض      
املؤسسات، وذلك نظرا إلدراكهم ألمهية ومكانة التسويق يف نشاط املؤسسة، إذ أصبح ينظر له بأنه 

خاصة  ،داء املؤسسة الفعالم يف آواملتحك  ترب الضابط د ملختلف نشاطات املؤسسة، كما يعك وحمد  حمر  
دة جتمع بني فلسفة التسويق هو ظاهرة معق   .إقتصاد الدولعترب قطاع جوهري يف منها اخلدماتية اليت ت

يط بسإىل خلق املنفعة، فهو لغز  فدعلى جمموعة اجملهودات اليت هت األعمال وتطبيقها وتشمل
قدمي قدم إنه جديد و  ديناميكية لألعمال،وظيفة ، إنه فلسفة أعمال وإنه نفس الوقت يف ومعقد

 .الوقت نفسه

ثالثة مباحث، يتحدث املبحث األول منه عن موضوع التسويق، إنطالقا  ينقسم الفصل إىل       
من مفهومه، أمهيته، نبذته التارخيية وصوال إىل مكانته يف املؤسسة وجماالت تطبيقه، أما يف املبحث 
الثاين فسوف يكون الرتكيز منصبا على تسويق اخلدمات من حيث تقدمي بعض املفاهيم األساسية 

عملية التسويق يف هذا القطاع، وتقدمي بعض املعلومات حول عناصر املزيج حول اخلدمة، حول 
فسوف خيصص للحديث عن سياسة اإلتصال والرتويج يف  أما املبحث الثالث، .للخدماتالتسويقي 

 .هناة تصميمها وأهم العناصر اليت تكو  املؤسسة اخلدماتية، كيفي
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 مفاهيم عامة حول التسويق : األّولالمبحث 
نفسه كطريقة جديدة لفهم وإدراك املنظمة، بيئتها وأسواقها حيث  فرض إن التسويق نشاط      

ا وقضية ختالف أنواعها ونشاطاهتكانة هامة يف مجيع املؤسسات على إيشغل يف وقتنا احلاضر م
الفعال داء د ملستوى اآلك واحملد  عتبار أن النشاط التسويقي هو احملر  الساعة يف مجيع الدول با

 .للمؤسسات
 

 مفهوم التسويق وأهميته : األّول المطلب
أساسه يكمن يف  دف إىل تطوير وتنمية املنظمة،يه ًجديدا ًاعقالني   ًاتوجه   يقرتح التسويق     

ري مفهوم يف أوساط األعمال ويف حتقيق وإشباع حاجات ورغبات األسواق املستهدفة ولكنه ال يزال غ
 ؟ فما هو التسويقإذن  اجلماهري، هانأذ
 عني بمصطلح التسويق؟نماذا  -1

يف  9191إىل ستعماهلا إباللغة اإلجنليزية، يعود " Marketing "كلمة تسويق بالعربية هي ترمجة لكلمة 
دول أوروبا الغربية يف غضون النصف الثاين من ستعماهلا يف انتشر لقد ااألمريكية، و املتحدة الواليات 

رتف هبا عهي السائدة وامل "البيع"و "التجارة"كانت كل من عبارة   9191هذا القرن حيث أنه إىل غاية 
  (1).أنذاك

أهنا تشمل  عتبارابشامل لغوية، تطن عليها داللة ومعناها واسع و  هلا تركيبة " Marketing  " إن كلمة
وهي  "Marketing" ألصبحت ing أي السوق وإذا أضيف هلذه الكلمة املقطع  Marketعلى كلمة 

 .وجود السوق ستمراريةاتعين 
وراء الفعل  أهنا على وزن تفعيل أي أن هنا نشاطات وطاقات تقف بالعربية جند " التسويق " ا كلمةأم  

 (2).لتجلب له الدوام
ستمرارية الطلب على الناشطة الواملستمرة والفاعلة و  ةبومنه فالتسويق كلمة تفصح عن احملاولة الدؤ 

 (3).املنتج
                                                           

 (1)
سة التسويقية، املركز قتصادية يف اجلزائر، املمار حول اإلصالحات اال لاألو   امللتقى الوطين ،  ̎أمهية التوجه التسويقي للمؤسسة اإلقتصادية يف اجلزائر  ̎سامل سيدي حممد،   -

 .1112أفريل  19-91ار، اجلامعي بش
http://www.freewebtoun.com /nadacom/seminaire/sem10/SAHA.Pdf ,consulté le 21 mai 2007. 

 .21 ، ص1119النشر، اإلسكندرية، الطباعة و الطبعة األوىل، دار الوفاء لدنيا  ،املقدمة يف التسويق حممد حافظ حجازي ،  -(2)
(3)

-
 .23 ، صنفس املرجع 
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 :التسويق مفهوم -2

دارة قتصاديني والباحثني يف إد من االهتمام العدينتباه وإبت اسقطالتسويق من املفاهيم اليت ا د  يع
 .مفهوم التسويق ز هذا اإلهتمام حول كيفية تعريفألعمال خالل العقود األخرية، وترك  ا

د واألفكار حول مفهوم التسويق حيث أنه ال يوجد تعريف شامل وحمد   العديد من احملاوالت هناك
من العلوم اليت مازالت خاضعة  اآلن هلذا املفهوم، وقد يعود السبب يف ذلك كون التسويق حىت

جوهر  أهنا مل ختتلف كثريا يف ال  ختلفت يف الصياغة والتعبري إإن ار السريع، وهذه التعريفات و للتطو  
ف  عن رؤية املعر  إهتم بإبراز جانب أو ناحية معينة تعرب   غري أن كال منها رمبا .ذا النشاطهنات مكو  و 

 :يليا للتسويق فيم وميكن ذكر بعض التعاريف املعطاة .ألمهية ومفهوم هذا النشاط
م أن تقد  أسلوب يعتمد على الدراسة العلمية للمستهلكني ويسمح للمؤسسة ب:" ف التسويق بأنهيعر  

 (1)." ق هدفها يف املردوديةيلسوقها املنتج أو اخلدمة املتوافقة مع هذه السوق مع حتق

ى املنظمة تستخدمها جمموعة الوسائل واألساليب املوجودة لد":التسويق بأنه  J.Lendrevieفوقد عر  
 (2)."اخلاصةلق لدى اجلماهري اليت هتتم هبا سلوكات من أجل حتقيق أهدافها لتأثري على وخلل

ذلك النشاط الذي ":بأنه  stanton قتصاد ككل حيث عرفه ستانتونز على وجهة نظر االمنهم من رك  
قتصادية  اال قتصادي للسلع واخلدمات للمستهلكني مبا حيقق األهدافحيكم التدفق اال

 (3)".للمجتمع
 هو التسويق:"النحو التايلالتسويق على Mc carthy يت ار كف ماك  ا على مستوى املؤسسة فقد عر  أم  
رغبات و  تلف األنشطة اليت تستهدف حتقيق أهداف املشروع من خالل توقع حاجاتخمداء آ

ات من املنتج إىل املستهلك فق السلع واخلدمه تداليت توج  عي و املستهلك النهائي أو املشرتي الصنا
 (4) ." شباع تلك احلاجات وحسب اإلمكانيات املتاحةدف إهب

ت وأنشطة التسويق فقد قامت اجلمعية ب التعريف على خطوات ومراحل عملياينصما قد ك
تصميم وحتديد ق بهو عملية ختطيط وتنفيذ كل ما يتعل  ":بتعريفه كالتايل 8915األمريكية للتسويق عام 

                                                           
-

(1)
Jean-Pierre HELFER, Jacques ORSONI, Marketing, 7éme édition, Vuibert, Paris, 2001, p.10. 

(2)
-J.LENDREVIE, J.LEVY et D.LINDON, Mercator, 7éme édition, édition Dalloz,  Paris, 2003, p.10 

(3)
-

 .12 ، ص1111ورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، مؤسسة ح (التطبيق النظرية و) التسويق املفاهيم واإلسرتاجتيات عصام الدين أمني أبو علفة ،   
(4)

-
 .92،ص  1119األردن،-عمان دار وائل للنشر،،  إدارة املبيعات والبيع الشخصي شفيق حداد ،حممد عبيدات، هاين الضمور،   
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جياد نوع من التبادل يرتتب عليه واخلدمات هبدف إ السلعو  وترويج وتوزيع األفكار مواصفات وتسعري
 (1)."تع حاجات األفراد واملنشآإشبا 

يشمل كل الوظائف التسويقية اليت تنطلق من دراسة ما حيتاجه املستهلك يث للتسويق إن املفهوم احلد
ه وميكن تقدمي تعريف لعل   .سسةعتباره العمود الفقري الذي يتوقف عليه جناح أو فشل املؤ االنهائي ب

مه األستاذ فيليب  اإلستعانة واإلسرتشاد به، وهو ما قد  يكون األكثر مشوال للنشاط التسويقي، ميكن 
ف هو النشاط الذي يعمل على التعر   التسويق:"ف التسويق كما يليحيث يعر   Philip kotler كوتر

، حتديد األسواق املستهدفة اليت ية املرتقبةت الغري مشبعة، حتديد وتقييم الرحبعلى احلاجات والرغبا
غريها، تصميم املنتجات وبرامج األعمال األكثر مالئمة مع هذه خدمها املؤسسة أفضل من ست

ي هدفه هو اإلصغاء وخدمة ه تسويقيكون على مستوى املؤسسة توج   العمل على أنو  األسواق
 (2)."زبونال

من هذا التعريف والتعاريف السابقة، يتضح أن التسويق هو مزيج من جمموعة من العناصر، تشري  و
 :التاليةإىل املضامني 

 ميتقد، حاجاته ورغباته ف علىدراك أمهية الدور اإلسرتاتيجي للمستهلك من خالل التعر  إن إ -
ونقطة  عاصرةاية األساسية للفكر واملمارسة التسويقية املالقيمة له وحتقيق رضاه متثل الغ

 .اإلنطالق احلقيقية له

م القدرة على مجاعة أو منظمة هلبل مع كل فرد أو  يق ال يتعامل مع املستهلكني فقط،التسو  -
مجعيات  العاملني باملؤسسة، ردين،املو  كاملوزعني، :د للمؤسسةاجلي   التأثري على السري

 (3).خلإ...املسامهني باملؤسسة املستهلكني،

رضه يف السوق ميكن عهو أي شيء  يف التسويق الشيء حمل التبادل هو املنتج، واملنتج -
مفهوم املنتج ال يقصر فقط على األشياء املادية فقط بل يشمل  ملواجهة حاجة أو رغبة، إن 

ات، ت األخرى األفكار، املنظمات، اخلرب كذلك اخلدمات، ومبعناه الواسع يشمل املكونا
 (4).أي شيء له قيمة أي  ،األماكن ،األفراد

                                                           
(1)

-
 . 11 والتوزيع، ص دار الرضا للنشر  ، الدليل العملي لإلسرتاجتيات واخلطط التسويقية:األساليب احلديثة يف التسويق حسني علي،   

-
(2)

Philip KOTLER, Les clés du Marketing , Pearson éducation, Paris, 2003, P.07 

-
(3)

Dominique BILLON, Jean-Michel TARDIEU, Les nouvelles techniques du marketing , édition Chiron , Paris, 

2002 , P.18
 

(4)
 .31،ص 1119سكندرية، طبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلال، التسويق املعاصر ادريس، مجال الدين حممد املرسي، ثابث  عبد الرمحن  -
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عملية  ا وجدتمشباع هذه اإلحتياجات هو جوهر التسويق، فأينإن التبادل كوسيلة إل -
و أكثر كل منهما أان ب التبادل أن يكون هناك طرفنشاط تسويقي، ويتطل   يوجد  ،تبادلية

قادر على اإلتصال بالطرف اآلخر كل منهما قيمة عند الطرف اآلخر و  لديه شيء له
 (1).رفض أو قبول العرضيف ا لديه احلرية متسليمه هذا الشيء، وكل منهو 

 املنافسة فتعترب .يف بيئة تنافسيةو  قتصاد سوق حر  يف نظام ا إن التسويق نشاط ال يكتمل إال   -
جيات يأحد املكونات اهلامة يف البيئة التسويقية وعنصرا أساسيا يف تنمية اإلسرتات

 (2).التسويقية

رادات ووسيلة لتحقيق الربح كون هذا األخري اهلدف الرئيسي الذي ييعترب التسويق مصدر اإل -
دى الطويل واملتوسط، ولكنه ليس اهلدف الوحيد، بل على تسعى إليه املؤسسة على امل

 .خلإ..ستمرار والبقاءع، االالتوس   النمو، :املؤسسة توجيه جهودها لتحقيق أهداف أخرى مثل

أوىل اخلطط اليت جيب أن تبدأ هبا  التسويق من اخلطط الرئيسية حيث هيأصبحت وظيفة  -
ج، املالية، العالقات اإلنتا ) ميكن ختطيط باقي أنشطة املنظمة املنظمات واليت يف ظلها

اجة ضرورية إىل قيام هذا النشاط على أسس وقواعد علمية تصبح احل ومن ث  ( إخل...العامة،
 (3).دارة التسويقيةفة بأصول وقواعد اإلوفنية سليمة وعلى معر 

ستهلكني ويشمل هذا امل جيات للتأثري علىييعمل التسويق على تطوير مزيج من اإلسرتات -
سرتاتيجية واحد منها التنسيق بينها يف ظل إ تصال ويتم  إلاو  التوزيع ،عرساملنتوج، العلى  املزيج

 (إخل...األلوان، األغلفة اجلذابة، رجال البيع، عالن،إلا) مستهلكلل جوانب مرئية وظاهرة
 (4).(دراسة السوق مثال)تعقيد أكثر  منها جوانبو 

منظمات األعمال فقط، بل تعدى ذلك إىل أساليب التسويق تطبق على مل تعد مفاهيم و  -
ذلك إىل ظهور ى أد  عه جملاالت أعمال أخرى مع توس  ، فق الربحاليت ال حتقاملنشآت اخلدمية و 

 .مفاهيم جديدة

هو املستهلك، وبذلك فردود أفعال هذا األخري  م يف بقاء املنظمةإن املتغري األساسي املتحك   -
 .بنجاح أو فشل السياسات التسويقية يف هذه املنظمة ثراءوسيلة لإل

                                                           
(1)

-
 .92 ، ص1111 ، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان ، مبادئ التسويق احلديث،  ، نظمي شحادة، رياض احلليبالباشا، حممد اجليوشيحممد   

-
(2)

Christian MICHOU, Le Marketeur: les nouveaux fondements du Marketing , Pearson édition , Paris, 2003, 

p.18. 
(3)

-
 .1 ، ص 9119 مصر،  -، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل  (مبادئ وختطيط) التسويق الفعال حمي الدين األزهري،    

(4)
-

 .  33 ، ص 1111 ة اجلديدة، اإلسكندرية، يدار اجلامع، ال التسويق مدخل تطبيقيعبد السالم أبو قحف،   
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جيب أن و ه أنشطة املؤسسة ه فكري حيكم توج  كل شيء فلسفة أعمال وتوج  لكنه قبل   و -
 .يشمل كل املؤسسة

 :أهمية التسويق -3
ا هتماماهتويق حيث متثل قضية التسويق حمور إتعيش معظم املنظمات يف الوقت احلاضر عصر التس

د لنجاح نواعها ويف مجيع الدول نظرا للدور التأثريي اهلام الذي يلعبه كمحد  تالف أخعلى ا
 .املنظمات

فعلى املؤسسة أن ال  ،داء املؤسسة عن أخرى يتجلى يف درجة تطبيق األفكار التسويقيةز آميي   ما إن  
مؤقتة حلاجة من حاجات املستهلك الكثرية  وية املادية وإمنا تعتربها إجابةتنظر للمنتوج من الزا

ن إني أو املنتفعني به بل ىل املستهلكد توصيل املنتوج إأمهية التسويق ال تقتصر فقط على جمر   .دةواملعق  
 :فالتسويق ،ى هذا بكثرييتعد  األمر 

 : بالنسبة للمؤسسة -أ
املؤسسة ولتوجيهها حنو ر وإدارة طريقة شاملة لتصو  "يف كونه  T.LEVITTيكمن كما جاء عن 

 :يلي فيماتخلص نشطة التسويقية بالنظر للمؤسسة تسداء األفأمهية آ .(1)"الربح
تساعدها على  ،خراليت جتريها املشروعات من وقت آل التسويق حبوثيف ضوء دراسات و  -

املراقبة جاهتا، املتابعة و نتاج املمكن بيعه أي التنبؤ بالطلب املتوقع على منتتقدير حجم اإل
من خالل ) القرارات املناسبةالدائمة حمليطها يسمح بتوفري املعلومات الالزمة لبناء اخلطط و 

 (.دراسة السوق

 .على فكرة تلبية حاجات املستهلك الربحو  ستقراراالهتا اخلاصة بالتنمية و اتركيز سياس -
 : بالنسبة للمستهلك -ب

 :للمستهلكنيدة ختلق األنشطة التسويقية منافع متعد   
ستهالكها وتوفريها كن إنتاجها إىل أماكن إعن طريق نقل السلع من أما : انيةاملنفعة املك -

 .للمستهلك يف املكان املناسب

                                                           
(1)

-
سة التسويقية، املركز اجلامعي قتصادية يف اجلزائر، املمار حول اإلصالحات اال ل، امللتقى الوطين األو  "التسويقي للمؤسسة اإلقتصادية يف اجلزائرأمهية التوجه "سامل سيدي حممد،    

 ٬93 ص ٬ 1112أفريل  19-91ار، بش

http://www.freewebtoun.com /nadacom/seminaire/sem10/SAHA.Pdf,  consulté le 21 mai 2007. 
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شراء  تهلك يف الوقت املناسب الذي يفضل فيهسعن طريق توفري املنتوج للم: لزمنيةاملنفعة ا -
 .ذلك بتخزينه إىل وقت احلاجة إليهو  املنتوج

نقل ) من خالل توصيل السلع أو تقدمي اخلدمات من البائع إىل املشرتي: احليازيةعة املنف -
 .(امللكية

إدارة اإلنتاج أو التصميم برغبات املستهلك  وذلك عن طريق إبالغ :املنفعة الشكلية -
هم التسويق يف جتديد مواصفات حيث يسا( حبوث التسويقو  دراسة) وتفضيالته للمنتجات

 .خلإ...ستخدامات، التغليفودة، االالشكل، اجلاملنتوج من حيث 
 : بالنسبة للمجتمع -ج
 :يلعب التسويق دورا كبريا يكمن يف 

ها نويع يف املهن والتخصصات اليت يطلبتوفري عدد كبري من الوظائف وهذا راجع إىل الت -
اإلتصال، دراسة السوق، عالن، رجال البيع، يف حبوث و وكاالت اإل: ة جماالتالتسويق يف عد  

 .خلإ...والتوزيع اإلنتاج، النقل: التصميم إىل جانب

قتصادي داء االسواق فهو وسيلة لزيادة فعالية اآلمواجهة املنافسة أجنبية كانت أم حملية يف األ -
 .ملؤسساهتا

قتصاد وبالتايل املستوى املعيشي لألفراد من خالل لال تأمني النمو املستمريعمل التسويق على  -
عات لدى األفراد لرفع ق تطل  خمتلفة من املنتجات واإلعالن عنها وهذا خيل تقدمي أنواع

 .ةقتناء منتجات اليت توفر هلم سبل احلياة املرحيامستواهم املعيشي و 

 ستثمارات الدوليةالزيادة الواضحة يف اال: اخلارجيةاملتاحة يف األسواق الكبرية  الفرص -
العامل كسوق واحدة أمام السلع املنتجة يف بلدان النظر إىل و واملشروعات املشرتكة الدولية 

  .خمتلفة

يرفع من  ،ال يف أي بلدد وفع  فوجود نظام تسويقي جي  : قتصادياالزدهار االحيقق النمو و  -
يد من ، الشيء الذي يز ة صعبةبلدان املتعاملة، ومنه إدخال عملحجم التبادل التجاري مع ال

 (1).اهيةقتصادية والرفالتنمية اال
 

                                                           
(9)

-
،     مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، جامعة اجلزائر،  "EPRS"حتليل النشاط التسويقي للخدمات اإلشهارية يف املؤسسة العمومية لإلذاعة املسموعة  ميلودي أم اخلري ،  

 .81 ، ص1119-1111
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فهي مل تكن   ،ضرورية لنجاح املؤسسة يف نشاطهاكانت اليوم وظيفة التسويق تعترب أساسية و   إذا
 .كذلك من قبل

 
 ذة تاريخية حول المفهوم التسويقينب : الثاني المطلب

رة املؤسسة حمليطها، فهي نقطة نظ غري   يعترب العنصر األساسي الذي" احلاجة " كتشافإن ا       
ني اإلعتبار حاجات املستهلك يعترب فاألخذ بع .ر التسيري اجلديد للمؤسسةإلدراك أو تصو   نطالقاال

 .ى إىل ظهور التسويقالسبب األساسي الذي أد  
مواد غذائية، مواد ) إلستهالكيةاملنتجات ا تسويق زدهر التسويق يف بداية القرن املاضي معلقد ا
 (1).به يف املؤسسة ًمعرتفا ًومنذ اخلمسينات أصبح نشاطا ًاولكن تدرجيي  ( خلإ...ميل،التج

 :من بني أهم التواريخ يف جمال التسويق مايلي
 (2):يف هذه الفرتة ظهرت حيث 91األمريكية يف هناية القرن  املتحدة ظهر التسويق يف الواليات -
 .(9231) أوىل الوكاالت املتخصصة يف اإلتصال واإلعالن -         

 .(9119) ل درس حول التسويق يف الواليات املتحدةأو   -         
 املنتوج ر وظيفة رئيسظهو و  "Gallup "  ل معهد لصرب اآلراء إمسهس أو  تأسي ،9131يف  -

(chef de produit)  يف مؤسسة  (procter and gamble). 

 Harvardالتسويقي من طرف أستاذ يف جامعة املزيج : صياغة ما يعرف ب، مت  9122يف سنة  -
 . Neil Borden  (12 p’s) :إمسه

من ( كل منتوج يعيش وميوت) دورة حياة املنتوج:ظهر ما يعرف ب ،9191يف عام  -
 . Deanطرف

يف و  .Smithمن طرف مسيت  (segmentation) يم السوقظهور أسس تقس، 9193يف عام  -
 (3).ينات أصبح نشاطا رئيسيا يف املؤسسةسنوات الست

قصر النظر  مقالته ،Harvardقتصاد جبامعة أستاذ يف اال T.LEVITT يكتب ،0611يف  -
 .ليس باملنتوج ال باحلاجة وأين يقرتح التفكري أو   (Marketing Myopia)التسويقي 

 .(p’s 4)إىل  (p’s 12)املزيج التسويقي من Mc carthy ل يعد   ،9131يف  -

                                                           
-

(1)
Christian MICHOU,  Le Marketeur: les nouveaux fondements du Marketing , op.cit., p.13. 

-
(1)

J.LENDREVIE, J.LEVY et D.LINDON,  Mercator , op.cit., p.13. 

-
(3)

Daniel DURAFOUR , Marketing et action commerciale , édition Dunod, Paris, 2000, p.7. 
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 إدارة التسويق":حتت إسم Philip KOTLER : ل ل كتابظهور أو   ،1967يف  -

(Marketing Management) ". 

جنده قد املفهوم احلديث،  ىلإ دة حىت وصلالتسويق شأنه شأن الكثري من العلوم مبراحل متعد   مر  
فإن  ،وىل يف مؤسسات أخرىاألرحلة املمة يف بعض املؤسسات ومازال يف وصل إىل مراحل متقد  

 وم فقد مر  على العم .همنقي أصبح ضرورة ملعرفة مكانة املؤسسة ير املفهوم التسو دراسة ومعرفة تطو  
 :التسويق باملراحل التالية

 :نتاجيإلالمفهوم ا -1
د هذه الفلسفة من أقدم الفلسفات اليت حكمت تفكري اإلدارة يف نظرهتا إىل السوق، كان النشاط تع   

ف دنتاج هبإلوتنظيم أنشطة ايقتصر على إدارة األساسي للمسؤولني يف غضون الثورة الصناعية، 
اجه بأقل تكلفة ممكنة، وبعدها إنت هااإلنتاج ، إنتاج ما ميكن:" سني فعالية املؤسسة، شعارها هوحت

 (1)".اإلهتمام ببيع وتصريف هذه املنتجات

ه إنتاجي أن املستهلك خيتار املنتجات حبسب أسعارها وحبسب تفرض املؤسسة اليت تتبع توج  
   (3) :ه يف حالتني مهاوتزداد أمهية هذا التوج   .(2) تواجدها يف السوق

عليها بغض هتمام العميل باحلصول يزداد إ عندما يفوق الطلب على السلعة  املعروضة ومن مت   -
 ،النظر عن مستوى جودهتا

 .نتاج مع رغبة املؤسسة يف ختفيضها عن طريق إنتاجية عاليةعندما ترتفع تكلفة اإل -
واملالية  املؤسسات سيادة كل من املهندسني واملصممني وأصبحت إداريت اإلنتاج هذه وقد شاعت يف 

  (4) :أنري يف املؤسسة حيث أساس التسي

أكسب مهندس  طرق اإلنتاج اجلديدة،إستخدام آالت و  اإلنتاجية عن طريق حتسني القدرة -
أجل ختفيض  العلمي لإلنتاج منة التنظيم السلطة التقنية وسلط هيسلطة كبرية و  اإلنتاج

 .اليفالتك

                                                           
-

(1)
 Jacques ORSONI, Jean-Pierre HELFER, Sophie DEBERN,  Les bases du Marketing ,5éme  édition, édition 

éducapôle Gestion, Paris, 2006 , p.7. 

-
(2)

 Marc VANDERCAMMEN et All, Marketing : l’essentiel pour comprendre, decider, agir, édition de BOECK, 

1999, p.26. 
(3)

  .40   ص مرجع سبق ذكره، ،التسويق املعاصرادريس، مجال الدين حممد املرسي، ثابث  عبد الرمحن -
(4)

 .92مرجع سبق ذكره، ص  ، الدليل العملي لإلسرتاجتيات واخلطط التسويقية:األساليب احلديثة يف التسويق حسني علي، -
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موال كبرية هذا ما جعل املسؤول ذه القدرة من الضروري مجع رؤوس أومن أجل حتسني ه -
 .املايل يف نفس مستوى مهندس اإلنتاج

 :المفهوم أو فلسفة المنتوج -2
يع تشكيلة ضيقة من املنتجات حيث تكون هذه نز على املنتوج نفسه أي على تصهذا املفهوم يرك  

أي تطبق  ،(1)ةذات جودة عالية، مع حتسني وتطوير مستوى هذه اجلودة بصفة مستمر  األخرية 
فرتاضات تتمثل تقوم هذه الفلسفة على ا .(2)"سرتاتيجية تطوير املنتجات ذات جودةإ"املؤسسة 

 (3):يف

ا أساسا بعنصر اجلودة يف السلع املعروضة، وأنه ينظر إىل تلك السلع كأهن   أن املستهلك يهتم   -
 .عتبارها أدوات إلشباع حاجات معينة لديهليس اجمموعة من املواصفات و 

يف السوق واألسعار املتعلقة هبا وأن عملية  ات البديلةالعالمأن املستهلك على معرفة بالسلع و  -
 .يف ضوء العالقة بني اجلودة والسعر اضلة بينها تتم  املف

 ه باملنتوجج  ، ولكن فلسفة التو (4)"بيع نفسهاملنتوج ي" :شعارات عديدة منهاظهرت يف هذه املرحلة 
أي " Marketing Myopiaقصر النظر التسويقي "  :ب  Theodore LEVITTإىل ما يسميه تأدي

ك أو  إدرا/ف علىفشل اإلدارة يف التعر  " :وق، ويعينالرتكيز أكثر على املنتوج منه على إحتياجات الس
هة املستقبلي يكون يف خطر عندما تكون اإلدارة موج  فالنمو  ."نطاق نشاطها أو جمال أعماهلا

 (5).ه باملستهلكباإلنتاج بدال من التوج  
 :فلسفة التوجه بالبيع -3
زت مة حيث رك  قتصاديات الدول املتقد  ، بازدهار يف اقبت احلرب العاملية األوىلزت الفرتة اليت عامتي  

 ،(من أجل حتقيق وفرات احلجم)الكبري  ، حيث ساد نظام اإلنتاجعلى مشكالت اإلنتاج واملنتجات
ير نظام ظهرت احلاجة إىل نظام توزيع ليساتعقيد يف عملية تصريف املنتجات و لاى إىل تزايد لكنه أد  

 .أين حدث الكساد العظيم وظهرت مشكلة تصريف املنتجات 9111إىل غاية عام اإلنتاج الكبري 

                                                           
(1)

-
 .31، مرجع سبق ذكره ص(مبادئ وختطيط) التسويق الفعال  حمي الدين األزهري،  

-
(2)

Dominique BILLON, Jean-Michel TARDIEU, les nouvelles techniques du marketing , op.cit., p.14. 
(3)

  .41  مرجع سبق ذكره، ص ،التسويق املعاصرادريس، مجال الدين حممد املرسي، ثابث  عبد الرمحن -
(4)

  .31 ، ص1111 ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، التسويق ,حممد فريد الصحف -
(5)

  .33 ، ص1112دار الكتب املصرية،  ، طبيقتالنظرية وال: التسويق ي،شريف أمحد شريف العاص -
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حجم ممكن من  قصىأ األساسية للمشروع هو حتقيقة ه بالبيع يرى أن املهم  إن مفهوم التوج  
نتجات املاملبيعات، يقوم هذا املفهوم على أساس أن املستهلك عادة لن يشرتي القدر الكاف من 

  (1).يف جمال البيع واإلعالن جيب على الشركة أن تقوم ببذل نشاط أو جهد مكثف ومن مت  
ستعانة هذا بااللديه فضول على منتجات املؤسسة و ر على املؤسسة جلب وحتفيز املستهلك حىت يتطو  

د من أن املنتوج متوفر يف بالعروض الرتوجيية وبالتخفيضات املؤقتة لألسعار مع اإلعالنات والتأك  
 (2).الة حىت تضمن تصريف منتجاهتاتأسيس مواقع وأماكن بيعية فع  املؤسسة  على األسواق وهلذا

 ملؤسسة إىل جانب الوحدات األخرىملرحلة ومكانتها يف اظهرت أمهية إدارة املبيعات يف هذه ا
 .ة البيع، اإلعالن وترقية املبيعاتحيث إهتمت إدارة املبيعات أساسا بقو   .(..اإلنتاج، املالية،)
 :المفهوم التسويقي -4

وقد لقد بدأ ظهور املفهوم التسويقي بعد احلرب العاملية الثانية يف اخلمسينات يف ظل إقتصاد السوق، 
 .ل فيها املستهلك إىل سيد السوقحتو  " عصر التسويق: "ب مسيت هذه الفرتة

تقدمي وترويج االستمرار، خلق و دف إىل النجاح و لى املؤسسة اليت هتتعترب الفلسفة التسويقية أن ع
   (3).تستهدفها أفضل من املنافسةق اليت سواألمنتوج ذو قيمة حقيقية ل

ملؤسسة أن على ا: "يف مقولته الشهرية أنهباحث يف جمال اإلدارة  Peter Drucker عن ذلك رب  وقد ع
 (4)."يس بيع ما ميكنها إنتاجهتنتج ما ميكنها بيعه ول

بني مفهومي البيع ال يزال حىت اآلن، يوجد من بني املسؤولني التنفيذيني من ال يعرف الفرق 
. احلقيقة تشري إىل عكس ذلك متاما نأهنما حيمالن نفس املعىن، رغم أ عض مازال يرىالتسويق، فالبو 

ص مما تنتجه ن إجياد األساليب املالئمة للتخل  التسويق ليس ف" :الصدد أن فيقول فيلب كوتر يف هذا
اجلودة، : زبون بغية حتسني معيشته، كلماته األساسية هيلاملؤسسة ولكنه فن خلق قيمة حقيقية ل

 (5)."مةة املقد  اخلدمة والقيم

التسويق ليس جهد أو نشاط بيعي على املدى القصري، ولكنه جهد إستثماري حقيقي على املدى 
من خالل دراسة ) بيعه طويال بعدما يتم   ويستمر  ( دراسة السوق) الطويل، يبدأ قبل إنتاج املنتوج

 (.إرضاء الزبائنو  النتائج اليت وصلت إليها املؤسسة من إشباع وإقناع

                                                           
(1)

-
 .32ص ٬مرجع سبق ذكره، (مبادئ وختطيط) لتسويق الفعال احمي الدين األزهري،   

-
(2)

 Christian MICHOU, le Marketeur: les nouveaux fondements du Marketing , op.cit., p.16. 

-
(3)

 Marc VANDERCAMMEN et All, Marketing : l’essentiel pour comprendre, decider, agir , op.cit., p. 16. 

-
(4)

 Claude DEMEURE, Marketing, éditions DALLOZ, paris, 2005, p.4. 

-
(5)

 Philip KOTLER, Les clés du Marketing , op.cit., p.6. 
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 : ميكن تلخيص هذا الفرق بني البيع والتسويق يف الشكل التايل و
  ي والمفهوم البيعيالفرق بين المفهوم التسويق               :(1-1) الشكل  

    

 

 

 

 

 

 

                    :املصدر 

Philip KOTLER ,Bernard DUBOIS ,Delphine MANCEAU , Marketing management ,11 éme 

édition, édition Pearson éducation, Paris, 2004, p.26. 

 
واألركان األربعة اليت يقوم . تقوم بتوجيههافة تنظيمية تؤثر على عمليات املؤسسة و التسويق هو فلس

 : عليها املفهوم التسويقي هي
ف على حاجات ورغبات املستهلك والعمل على أي البحث والتعر  : ه حنو املستهلكالتوج   - أ

 ،عن طريق إنتاج منتوج حتت هذه املواصفات هاإشباع

لتقسيم السوق إىل مقاطعات حقيقيا تفرتض الفلسفة التسويقية جهدا : إختيار السوق - ب
هذا التقسيم يساعدها على توجيه )تها ق املالئمة هلا واليت تستطيع خدموإختيار األسوا

 (.أعماهلا
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اإلهتمام فقط حبجم الرتكيز على حتقيق األرباح على املدى طويل األجل وليس : يةالرحب - ج
حتقيقها األرباح من خالل  بقاء وإستمرار املؤسسة يف السوق هو فضمان. املبيعات

 (1).إرضاء املستهلك

 جيب أن يكون هناك تنسيق كامل بني خطط: Marketing coordonnéالتسويق املتكامل  - د
اإلنتاج، املالية، ) باقي األنشطة األخرى للمنشأةالتسويقية و وأهداف اإلدارة 

 (2)(.إخل...املبيعات
 : فلسفة التوجه نحو الزبون -5

 إال   ،ت جناحا ملحوظا نتيجة لذلكقحقإىل تبين الفلسفة التسويقية و سارعت العديد من املؤسسات 
أنه مع املناخ التنافسي احلاد ومع العدد املتزايد للمؤسسات اليت تنتج نفس املنتجات وجب البحث 

 .ه إىل التسويق املشخصيز بني كل هاته املنتجات وهذا ما أدى إىل التوج  يعن كيفية التم
سب مع العلم أن جلب وك". مة هو زبون الغدالزبون الراضي عن السلع واخلدمات املقد  " يقال أن

دة زبائن جدد يعترب أكثر تكلفة من احلفاظ عليهم وهنا تكمن األمهية يف إقامة عالقات دائمة وجي  
  (3).مع الزبون

يجيات متعد دة مؤسسة على تطوير عليها تطوير إسرتات ولكي يكون للمؤسسة تسويق عالقايت فعال،
 .إىل وضع برامج خاصة بالزبونضافة إل اخلدمات الكمالية املقد مة باالتنويع يفوحتسني منتجاهتا و 

وجه حنو  املإذ تعترب عنصر أساسي لنجاح التسويق العالقايت ،كذلك من خالل تطوير قواعد البياناتو 
املؤسسات اليت ستنجح غدا هي املؤسسات اليت سوف تبين قواعد بيانات خاصة بزبائنها " الزبون

 (4)."كل زبون هلا  مشخصة معناء عالقة خاصة و اليوم واليت تكون قادرة على ب
أصبح من  ،...(اإلنرتنت، مراكز اإلتصاالت،) الوسائل اجلديدة لإلتصالبفضل التكنولوجيا املتطو رة و 
 .صة حسب كل زبونعالنية مشخ  إمحالت ه عروض و يوج  املمكن للتسويق أن يضع و 

 
 

 

                                                           
(9)

  .23 مرجع سبق ذكره، ص،  التسويق ,حممد فريد الصحف -
(2)

  .13 مرجع سبق ذكره، ص ، النطبيق النظرية و: التسويق ،شريف العاصيشريف أمحد  -
(3)- Pierre ALARD, Damien DIRRINGER, La stratégie de la relation client ,édition Dunod , Paris, 2000, p.80 
(4)-

 Ibid., p.83. 



 11                                                                                     مفاهيم عامة حول تسويق اخلدمات : ولألالفصل ا

 :التوجه بمفهوم التسويق المجتمعي فلسفة -6
ه جديد، يتميز هذا جتماعية يف الفرتات األخرية للرتكيز على توج  االقتصادية و ادت الظروف االق 

جتماعية للمنشأة عند إختاذ القرارات بصفة عامة والقرارات التسويقية مراعاة املصلحة االه بإبراز و التوج  
 .بصفة خاصة

ب على القصور يف املفهوم مفهوم التسويق اجملتمعي للتغل   ماستخدإ  Philip KOTLERويقرتح
ة األساسية للمنظمة هي حتديد ه الذي يعترب املهم  التوج  " :ذلك املفهوم بأنهف التسويقي ويعر  

اعات املرغوبة بكفاءة وفعالية إحتياجات ورغبات األسواق املستهدفة، هتيئة املنظمة لتحقيق اإلشب
أفضل وجه م التكامل بني املستهلك واجملتمع على من املنافسني وبطريقة حتافظ أو تدع   أعلى
 (1)".ممكن

إشباع حاجات املستهلك مع  أة خلية من خاليا اجملتمع تقوم علىإن هذا املفهوم يفرتض أن املنش
لطويل وأن املستهلك سوف يتعامل ل ااجيف اآلاملسامهة يف حتسني مستوى ونوعية املعيشة واحلياة 

حاجاته ومصلحته من ناحية ومصلحة اجملتمع من  تعامله مع املنشآت اليت ترعى قر  تويس يستمر  و 
 (2).ناحية أخرى

املنشأة وأرباحها :  ثالث عناصر هيياستها التسويقية عليها التوازن بنيفعند وضع املؤسسة س
 .إهتماماته أي املصلحة العامةو وأهدافها، املستهلك إشباع حاجاته وإرضاءه، اجملتمع 

  
 ؤسسة ومجاالت تطبيق هذا المفهومالتسويق في الممكانة إدارة  :الثالث  المطلب

 :مكانة وظيفة التسويق داخل مؤسسة -1
قل أمهية عن التنظيمية وظيفة ال تدمج يف هياكلها البقاء أن تو  ليت تريد حتقيق الريادة املؤسسة ا

 .ك لباقي األنشطةوظيفة اإلنتاج واملالية واملواد البشرية أال وهي وظيفة التسويق اليت تعترب النشاط احملر  
املنظمات  إدارة التسويق داخل األخذ بفلسفة املفهوم التسويقي إزدياد دور ومكانة ويرتتب على

 Philip، ولقد أورد األستاذختالف نظرة املسؤولني ألمهية النشاط التسويقيوتتفاوت هذه املكانة با

KOTLER    األشكال التاليةر النظرة لوحدة التسويق احلديثة وميكن إيضاحها يف تطو: 
 

                                                           
)1(

- Philip KOTLER , Bernard DUBOIS, Delphine MANCEAU, Marketing management , op.cit., p.34. 

(2)
-

 .11 ص ، مرجع سبق ذكره ، (مبادئ وختطيط) التسويق الفعال حمي الدين األزهري،   
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 النظرة الحديثة لوحدة التسويق تطور                  :(2-1) الشكل  

   

             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .23 -29، مرجع سبق ذكره، صالتسويق ،حممد فريد الصحف:   المصدر 
 

ارة إىل أن هناك عالقة وطيدة بني إدارة التسويق واإلدارات األخرى داخل املؤسسة، در اإلشجت
قصد حتقيق أهداف املوجودة بني خمتلف هذه الوظائف بوتتجلى هذه العالقة يف التكامل والتنسيق 

  .املؤسسة
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 :العالقة بني التسويق واإلنتاج -أ
املنفعة بأشكاهلا  خلق رغبات املستهلكني من خاللإن كال من اإلنتاج والتسويق يتعاونان على إشباع 

شغل الشاغل عد عملية اإلنتاج يف حد ذاهتا مبثابة ال تمل.الزمانية واحليازية ،املكانية ،الشكلية :املختلفة
وق وليس من مفهوم إنطالقا من الس أصبحت تع دألن سياسة املؤسسة  إلدارة أعمال املؤسسة،

نة بالوظائف األخرى اج من أقرب العالقات مقار قة التسويق باإلنتقد تكون عالو  اجلهاز اإلنتاجي
ات ورغب البف على مطد عنها من تعر  إذ أن أساس البحوث التسويقية وما يتول   .داخل املؤسسة
كمياته، توقيت   ،املنتوج الذي جيب إنتاجه ومن حيث خصائصه ه رجال اإلنتاج إىلاملستهلك توج  

مكانيات التخزين حجم وإمكانيات السوق، إحتياجات وإ) ت خاصةذلك مبنحها معلوماو إنتاجه 
م للمنتجات، شكل حتياجات السوق، جداول مواعيد التسلية، حجم اإلنتاج املطلوب ملقابلة إاملتوفر 

 (1).(خلإ...ونوع التغليف
 : العالقة بني التسويق واملالية -ب

املالية وبيان مصادر احلصول على  اإلحتياجاتاملالية مسؤولية حتديد الوظيفة ختصاص تدخل يف إ
ه األخرية وتتجلى العالقة بني التسويق واملالية يف كون أن هذ .األموال وكذا وضع خطة لإلنفاق

 ،مة للمستهلكنيالتسعري اخلاصة باخلصومات النقدية والتجارية املقد   ل يف حتديد سياساتتتكف  
ظيفة املالية  على الو ذلك، يتعني  عالوة على . ج ونفقات النقل والشحن والتخزينوكذلك تكلفة اإلنتا 
ى ة وبني املوارد املتاحة اليت تتأتفاق العامة للمؤسسة مع كل من اإلحتياجات املاليالربط بني أوجه اإلن

 كما جيب احلصول على موافقة الوظيفة املالية. من حصيلة العملية التسويقية على وجه اخلصوص
 (2).خبصوص أي تعديل يف اخلطط التسويقية

 :العالقة بني التسويق واملوارد البشرية -ج
ت األفراد داخل اإن حتقيق أهداف املؤسسة جيب أن يشمل التنسيق والتكامل بني التسويق وسياس

ملهام املسندة هلم يف مكانياهتم على تأدية اف على مدى إمهم يتوق  املؤسسة، ذلك أن لألفراد دور 
ة لألفراد مسؤولية جبارة داخل املؤسسة فهم القو  ف .ةحدود متطلبات اخلطط والسياسات املوضوع

                                                           
(9)

-
سة التسويقية، املركز اجلامعي قتصادية يف اجلزائر، املمار حول اإلصالحات اال ل، امللتقى الوطين األو  أمهية التوجه التسويقي للمؤسسة اإلقتصادية يف اجلزائرسامل سيدي حممد،   

 ، 922 ص٬ 1112أفريل  19-91بشار، 
           http://www.freewebtoun.com /nadacom/seminaire/sem10/SAHA.Pdf , consulté le 21/05/2007. 

(2)
-

 145. ص ٬نفس املرجع   

 



 11                                                                                     مفاهيم عامة حول تسويق اخلدمات : ولألالفصل ا

وتكوينهم وتدريبهم وتأهيلهم ال  فإنتقاءهم .د حتقيقهادة جململ األهداف املراكة والدافعة واجملس  احملر  
البيعية، املسؤولني على ة لى الوظيفة اإلنتاجية فحسب  ولكن جيب أن يشمل أيضا القو  ع يقتصر إال  

دارة املوارد البشرية دور مهم يف إختيار أفضل وأكفئ فإل. إخل...، رجال لدراسة السوقاإلتصال
  .األفراد خلدمة املؤسسة

 :مجاالت تطبيق المفهوم التسويقي -2
من حيث قطاعات األنشطة والسبب يرجع و   التسويق عرف إمتدادا واسعا من حيث الوظائف إن  

 التكنولوجيا، إتساع حجم اإلستثمارات، التوزيع اجلغرايف الواسع، تغري   :ات منهاة عوامل وتغري  إىل عد  
قتصادية عنها من تغريات ااصة مع ظهور العوملة وما نتج عادات والسلوكات الشرائية للمستهلك وخ

 .جتماعيةا و
 :نظمات اليت هتدف للربحاملالتسويق يف قطاع  -أ

تلك الشركات بالنشاط التسويقي وعلى نطاق أساسي وواسع وباملفهوم الشامل من الطبيعي أن هتتم 
 قتصادية وطبيعة ظروفها اليت تعمل من خالهلا جتعل هذانشاط التسويقي، فهذه املؤسسات االلل

 (1).ضرورة حيوية هلا إن مل تكن جمربة عليه النشاط
مواد غذائية، مواد ) ستهالكيةللسلع االيع يف املنظمات املنتجة تشر التسويق بداية بشكل سر نلقد ا
 :مثلة يفتع بعد ذلك إىل قطاعات أخرى واملس  ، ث  تو (خلإ...جتميل
التأمني، )فهو التسويق الذي يقوم ببيع منتجات غري مادية وغري حمسوسة : تسويق اخلدمات -

يف  ادورا كبريا وأساسي  حيث يلعب (. خلإ...صاالت، البنوك، خدمات السياحةالنقل، اإلت
 (2).خصائص اخلدمات بعني اإلعتبار األخرية ما أخذت هذه اهذه املؤسسات، إذ

مستثمر وهو التسويق الذي يقوم ببيع منتجات صناعية تستخدم من قبل : التسويق الصناعي -
، من أجل إنتاج (خلإ...سسات أخرى، إدارات، احلكومات،مؤ ) يني يف جمال أعماهلمأو مهن

 .نةنة يف منطقة معي  معي   سلعة جديدة أو تقدمي خدمة

 
 

 
                                                           

(9)
 . 33 ص ٬ذكرهمرجع سبق ، (مبادئ وختطيط) التسويق الفعال  حمي الدين األزهري،   -

(1)
 .الثالث يف املبحث الثاين و لق إىل تسويق اخلدمات بشيء من التفصيسوف يتم التطر     -
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 :هتدف إىل حتقيق الربح ال نظماتاملالتسويق يف قطاع  -ب
لربح وقد جاء اإلهتمام بالتسويق نظرا العديد من املنظمات غري اهلادفة لب التسويق إهتمام جذ

هذه  .مي خدمات أفضل لألسواق املستهدفةة املنافسة ورغبة هذه املنظمات يف تقدإلزدياد حد  
أمهية وأن أمهيتها و  ،أن نفقاهتا تتزايد يوما بعد يوم املؤسسات لديها بعض املشاكل السوقية حيث

 :ولدينا ،(1)مه من خدمات وإقباهلم عليهال الناس ملا تقد  بع من تقب  ستمرارها تنا
 .خلإ...نامج سياسية أو بر ياملنتج املقرتح هو شخصية سياس :التسويق السياسي -

خدامه يف تصميم ستااحلكومة يف اإلهتمام بالتسويق و  قد بدأتل: لتسويق اإلجتماعيا -
 تفراد من التدخني، املخدرات والكحوالجتماعي هتدف إىل محاية األمحالت للتسويق اال

 .خلإ...وأمراض اإليدز وتنظيم األسرة
 : التسويق الدويل -ج

ستثمار يف تنمية املهارات س إهتمامها بااليتكر ب، دويلمن املنظمات اليت تعمل يف جمال قامت العديد 
وقد ترتب على ذلك . يف األسواق الدولية على حتقيق امليزة التنافسية ةالتسويقية حىت تكون قادر 

 أجرب الشركاتمما  .(2) ل العامل، وخاصة النامية منهاواملمارسات التسويقية يف دو إنتشار املفاهيم 
ليتها التسويقية عافو والطرق اليت تقوي وترشد نشاطها ع إىل األساليب ل  احمللية يف تلك الدول إىل التط

 (3).تثمر جبانب تلك الشركات العامليةحىت تستطيع أن تس

 
  تسويق الخدمات: الثاني بحثالم

ع الت اهلامة يف عامل األعمال اليوم هو زيادة اإلهتمام بصناعة اخلدمات، توس  إن أحد التحو        
قتصاد ال يف اال إقتصاد الدول واحملر ك الرئيسي والفع  بسرعة حىت أصبح قطاع جوهري يفقطاع هذا ال
عتماد تسويق خاص به أال وهو يف الوقت احلاضر أدى إىل ضرورة ا تزايد اإلهتمام باخلدمات .العاملي

 .تسويق اخلدمات
 
 

                                                           
(1)

-
ليص يف الطلب على منتجات معينة مضرة كون هدفها هو التقترغب أن ي عندما (Démarketing) التسويق املعاكس: ق بعض من هذه املنظمات ما يعرف بتطب  

 (.مثال السجائر أو املخدرات)
(2)

 .31 ، ص9112اإلسكندرية ،  الدار اجلامعية، ،املفاهيم و االسرتاتيجيات :التسويق , حممد فريد الصحف -
(3)

-
 .32 ، مرجع سبق ذكره ص(ختطيط مبادئ و) التسويق الفعال حمي الدين األزهري،   
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  مفاهيم أساسية حول الخدمات: األّولالمطلب   
قتصاديات الدول، أردنا تسليط اكتساهبا موقعا مهما يف ااملتزايدة للخدمات، و نظرا لألمهية       

 .الضوء على مفهوم اخلدمة، طبيعتها، خصائصها وصوال إىل أسباب منو القطاع
 :مفهوم الخدمة -1

: مة هي مزيج من السلع واخلدمات مثال ذلكم العروض املقد  من الصعب تعريف اخلدمة، فمعظ
على  ًجار السيارة حيصل املستفيد أساساستئا اىل خدمات اإلصالح والصيانة، أم  السيارات حتتاج إ

 .خدمة النقل ولكنها تكون مصحوبة باإلستخدام املؤقت لسيارة
تداخل " :يف جمال اخلدمات، يسمي ال كثريةعمألف باحث أ (VENDERMERWO 1992)وفندرمار 

م ستمرار تقد  باأين معظم املؤسسات و . "the Servitisation of business " :ب "القطاعات فيما بينها
     package de biens et de services".(1)": ن من سلع وخدمات تسميها بلزبائنها عروض تتكو  

إهتموا  ،(kotler) وكوتلر (lovelock) لوفلوك: هناك العديد من اإلختصاصيني يف التسويق ومن بينهم
. ا هذه اخلدمات على السلع املاديةز هبحيث أظهروا اخلصائص اليت تتمي   جال اخلدمات،يف أحباثهم مب

مها اخلدمة هي فعل أو أداء ميكن ألحد األطراف أن يقد  " :وك اخلدمات على أهنالف لوفر  فقد ع
كني يف الوقت ستهلللم ق منافعق  قتصادية ختلق قيمة حتف آخر، فاخلدمات عبارة عن أنشطة اطر ل

 (2)."ريهبدف حتقيق التغيواملكان املناسبني 
 متلك أي شيء ملموس، غري ملموسة ال تؤدي إىلفعة نشاط أو من" :بأهنا اخلدمة لركما يعرف كوت

 (3)."نتاجها أو ال يرتبط بسلع ماديةوقد يرتبط إ
م خدمات غري رحبية جمانية م من قبل العديد من املؤسسات فمنها من يقد  اخلدمات تقد   ،ًإمجاال

عها عها وتوس  ز الصناعات اخلدماتية بكثرة تنو  م خدمات رحبية أي جتارية حيث تتمي  ومنها من يقد  
 (4):ماتدأمثلة حول بعض اخل .لتمس كافة مرافق احلياة اليومية املعاصرة

 .خلإ...لفنادق، اخلدمات السياحية،املطاعم، ا: خدمات اإلستقبال -

 .خلإ...ووكالت السفر، مصاحل النقل، مؤسسات اإلتصاالت والربيد، املطارات :اإلتصاالت -
                                                           

 )1(
- Sevrine CROTTET, Les statégies internationales en Marketing des services. Les cas des PME suisses, thése 

en sciences économiques et sociales, université de FRIBOURG, Suisse, 2001, p.41,  http:// ethesis.unifr.ch/ 

théses/downloads.PHT? Files=CROTTET.Pdf, consulté le 23 octobre 2007 
)2  (

- Dale M. BECKMAN, Marketing des services, 1ére Partie, 25/01/2007, 

http://J1Poignot.free.fr/triptyques/SERVICE/service.ppt, consulté le  07 mars 2009 
)3(

- Philip KOTLER, Bernard DUBOIS, Delphine MANCEAU, Marketing management , op.cit., p.482. 

-
(4)

Daniel RICHET, la qualité, 2000/2001, http:// www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/QUAL-

001/chapitre2/cours_2_3_2.htm , consulté le 07 mars 2009. 

http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/QUAL-001/chapitre2/cours_2_3_2.htm
http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/QUAL-001/chapitre2/cours_2_3_2.htm
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 .خلإ...تشفيات، خمابر التحاليل،خدمات املس: اخلدمات الصحية -

 .خلإ...ة، احملاسبة،عقاريالبنوك، التأمينات، وكالت : فيةاخلدمات املصر  -

 .خلإ...يون، احملامون، خدمات األمن،املهندسون املعمار : املهنيون -

 .خلإ...مكاتب اإلشهار، اجلمعيات اسات،اإلستشارات والدر  مكاتب: وأخرى -

 
ال تعترب اخلدمات خاصية قطاع اخلدمات فقط، بل هناك العديد من املؤسسات الصناعية تعتمد على 

 ا من العرض الكلييو أساسا أقد يكون عنصر اخلدمة ثانوي   .ضهاو ر فة بالنسبة لعاخلدمات كقيمة مضا
سل يبدأ من السلعة البعض يف أسلوب متسلمة مع بعضهما وتتصل السلعة واخلد .حسب احلاالت

 (1):أنواع من املنتجات وهي أربعةدة، وميكن التمييز بني امللموسة إىل اخلدمة اجملر  
ال ...( ح، الصابوناملل) حيتوي العرض بصفة أساسية على سلعة مادية :سلعة مادية خالصة -

 ،تصاحبها خدمات

كثر، سلعة مادية تصاحبها خدمة أو أعرض يتضمن هذا ال: سلعة مادية مصحوبة خبدمات -
 كاملؤسسات املنتجة للسيارات، تبيع  فسي وزيادة رضا املستهلك،اهتدف إىل حتسني املركز التن

تعترب هذه اخلدمات التكميلية  .خلإ...ضمان التصليح والصيانةالسيارات وتصحبها خدمات 
ما كانت ه كل  أن   T.LEVITT وقد ذكر .(2) للمؤسسة، حتقق رحبا من خالهلا ًاإضافي   ًدخال

عتماد كبريا على جودة ومدى إتاحة ما كان االكل   ،دة تكنولوجياالسلعة األساسية معق  
 ،اخلدمات املصاحبة هلا

ل املثال ركاب الطائرات فعلى سبي :خدمات غري ملموسة مصحوبة ببعض السلع املادية -
ي شيء مادي يثبت ذلك ومع ل، يصلون إىل مناطق الوصول بدون أدمة النقيشرتون خ

 ،خلإ...كالطعام واملشروبات واجملالتلرحلة قد تضمنت بعض األشياء امللموسة  فاذلك 

 .خل ال تصاحبها سلعة ماديةإ...يةالقانونية واإلدار  كاإلستشارات  :خدمة خالصة -

 

                                                           
(1)

 .323 ، ص1111 اجلامعية، اإلسكندرية،الدار  ،قراءات يف إدارة التسويق, حممد فريد الصحف -
 )2(

-Gérard LOUYAT, Pourquoi les entreprises s'intéressent davantage au marketing des services?, 2005, 

http://3w.aegir-consulting.com/ccip-articleglouyat.Pdf, consulté le 07 mars 2009. 

http://3w.aegir-consulting.com/ccip-articleglouyat.Pdf


 11                                                                                     مفاهيم عامة حول تسويق اخلدمات : ولألالفصل ا

لموس، زيادة نستنتج من هنا أن معظم املنتجات حتتوي على جانبني اجلانب امللموس واجلانب غري امل
خدمات وهذا ما يوضحه ي يؤدي إىل تصنيف املنتجات إىل سلع و خر هو الذأحد اجلانبني على اآل

 :الشكل التايل
مثلة حول السلع والخدمات التي تغلب الجانب الملموس وغير ألبعض ا    : (3-1) الشكل

 الملموس

 

 

 

 

 

 

 

 : المصدر   

Marion JODOIN, Introduction au service, http://www.cheneliére.ca/cfiles/pdf/2044_136.pdf, 

consulté le 14 juillet 2007 

 

ون، السعر،كيفية ، الل  الشكل)قييم املنتوج، قبل شرائه ميكن للزبون ت: (1)و (9)يف احلالة  -
 .(خلإ...اإلستعمال، الذوق، الصالبة، سهولة) أثناء أو بعد الشراء ،(اإلستعمال

ون عملية تقييم اخلدمة وغالبا يكون التقييم بعد اإلستعمال تصعب على الزب: (3) يف احلالة -
 .(م اخلدمةقد يكون التقييم من خالل مقد  ) التجربةو 

التقييم بعد  معها، ويتم   املتعيسق املؤسسة اليت زبون أن يثق ويصد  على ال: (2) يف احلالة -
 ستهالكهاكن للزبون احلكم عليها حىت بعد استعمال والتجربة، ولكن قد ال ميعملية اإل

 .(عمليات جراحية مثال)

 

http://www.cheneliére.ca/cfiles/pdf/2044_136.pdf
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 :خصائص الخدمة -2

ستنتج خصائص عديدة للخدمات، ق الذكر، نف اخلدمة وطبيعتها يف اجلزء السابمن تعري اقنطالإ
جمال التسويق على وجود أربعة خصائص رئيسية للخدمات ميكن أن تؤثر تفق معظم املؤلفني يف وقد إ

ميكن ذكر اخلصائص الرئيسية األربعة كما  .يف تصميم الربامج التسويقية وصياغة السياسات التسويقية
 :يلي

 intangible             :اخلدمة غري ملموسة -أ
وصف فمن السهل  ،واخلدمات املادية اخلواص اليت تفرق بني السلع مس من أهم  تعترب القابلية لل   

لكن هذا متاح  ،(خلإ...الصالبة، احلجم،) يري موضوعيةستخدام معاآداء السلع املادية باطبيعة و 
ا، رؤيتها، تذوقها، الشعور هب فال ميكن نقلها، ختزينها، جتربتها،. (1)بدرجة حمدودة يف حالة اخلدمات

ستهالك، حيث تزداد نسبة املخاطرة بالنسبة للزبون املقبل على شراء اخلدمة، االاء و مشها قبل الشر 
ت، العالمات، ما يراه كاحملالت، األفراد، املعدات، املعلومالكل وهذا ما يدفعه إىل إعطاء أمهية كبرية 

 (2).خلإ...األسعار،
 inséparabilité     :اخلدمة غري قابلة لإلنفصال أو التجزئة -ب

 إن   .مها ومستهلكيها أو مشرتيهابني اخلدمة، مقد   الفصل عمليا ويف أغلب األحيان ال ميكن
ق، تباع، ث تنتج وتستهلك يف نفس الوقت وال ينتج عنها اخلدمات بعكس السلع املادية، تسو  

 (3).فضالت أو نفايات أو إرجاع إىل املصنع
مها، على هذه اخلاصية إتصال شخصي، يعرف باملواجهة الشخصية بني املنتفع باخلدمة ومقد   يرتتب

املنتفع هبا م اخلدمة و تقاء كال من مقد  لعن حلظة إ GRONROOSو  NORMANNمن  كل وقد عرب  
األفراد الذين  إن   .(4)(ايقيم الزبون جودهتم اخلدمة واملعدات أي من خالل مقد  ) "حلظة احلقيقة":ب
 .مها يصبح إدراكه للخدمة نفسهامون اخلدمة هم أنفسهم اخلدمة، فإدراك املستهلك ملقد  يقد  
    variabilité       :اخلدمة غري متجانسة -ج
دمات من وكالة إىل أخرى خاصة اخل  من مؤسسة إىل أخرى، واخلدمة تتغري   ميع يرى أن جناعةاجل 

 .الكبري للعنصر البشريل اليت تعتمد على التدخ  
                                                           

 (9 (
 .391 ص مرجع سبق ذكره، ،قراءات يف إدارة التسويق, حممد فريد الصحف-

(2)-
Philip KOTLER, Bernard DUBOIS, Delphine MANCEAU, Marketing management, op.cit., p.484.

 

(3)
 .192 ، ص1111األردن،  -التوزيع، عمان دار وائل للنشر و ، طرق التوزيع هاين حامد الضمور، -

(4)--
Gilles MARION,  Antimanuel du Marketing, 3 éme édition, édition d'organisation,

 
paris, 2004, p.70.
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عملية تنميط اخلدمة من العمليات الصعبة، معظم اخلدمات اليت تشبع منفعة يشارك يف إنتاجها  تعترب
م آلخر وحىت كما أن اخلدمة ختتلف من مقد    .يف اإلحتياجاتعدد من األفراد خيتلفون يف السلوك و 

 (.حسب طلب الزبونص فكل خدمة تشخ) سب الزبون املوجودم وهذا حمن نفس املقد  
 ثمار يف أفراد مؤهلني وهذا للحصول على مستويات منسجمةستت اخلدمات إىل االتلجأ بعض منشآ
نة عملية تقدمي البعض منها وذلك من خالل مكنمة أو إىل حماولة تنميط خدماهتا أو للخدمات املقد  

 (1)(.ًتقدمي النقود آليا  : مثال) اخلدمة

 :قابلية للتخزينفناء اخلدمة أو غري  -د
ا يف وقت آخر وهذا نتيجة لعدم ستخدامهالسريع مبعىن ال ميكن ختزينها ال صف اخلدمة بالفناءتت  
ها فاملقاعد غري املشغولة يف الطائرة بعد إقالعها كل   .صال عملية اإلنتاج عن عملية اإلستهالكنفا

يارة إذا مل السلع املادية كالسأنشطة أعمال فقدت إىل األبد وال ميكن ختزينها لرحالت أخرى عكس 
 .ا أو يف أي وقت آخرتبع اليوم قد تباع غد

تواجه املؤسسة  يرتتب على هذه اخلاصية مشاكل خاصة بالتعديل يف العروض، فحسب احلاالت قد 
 (2)(.نتظارإظهور خطوط )حالة فائض يف الطلبأو قد تواجه  (أي قدرات ضائعة) فائض يف اإلنتاج

 

د خصائص خاصة هبا، معرفتها وفهمها، تساعد املؤسسة على التسيري اجلي  ألنشطة اخلدمات 
قتصاديات شطة يعترب هدفا أساسيا بالنسبة إلنفالنمو الصحيح هلذه األ .تطويرها السريعةألنشطتها و 

 (3).الدول
 :أسباب نمو قطاع الخدمات -3

قتصاديات الدول الكثري من ا تلمنا سوق اخلدمات بشكل كبري بعد احلرب العاملية الثانية، حيث حتو  
لومات ل إىل حركة عصر املعوقد يرجع هذا التحو   .قتصاد اخلدمياد التصنيع إىل االقتصرة من ااملتطو  

 (4).تصاالتر اإلاليت نشأة بفعل تطو  
 :مههاالقوي هلذا القطاع إىل أسباب عديدة أ يرجع النمو 

                                                           
(1)

 .91 ، ص1119-1112جامعة قسنطينة،  ،مذكرة املاجستري يف إدارة األعمال ، تسويق اخلدمات مجال شرفة،  -
(2)-

Sylvie Martin VEDRINE,  Initiation au marketing: les concepts clés, édition d'organisation, Paris, 2003, p.347
 

(3)-
Christian DUMOULIN, Jean-Paul FLIPO, Enterprises de services:7 facteurs clés de la réussite, édition 

d'organisation, Paris, 1991,p.17.
 

(4)
 .119 ص ، 1112عمان ، ،دار احلامد للنشر و التوزيع، 1113مفاهيم معاصرة  التسويق و سى، سويدان شفيق، ابراهيم حداد،نظام مو  -
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هذا التعقيد يتسبب  ،لوعلى مستوى التبادمل الصناعة بالتعقيد على مستوى اإلنتاج اسم عيت   -
 كما أن   ،(إخل...ستشارة، التسيري، اإلصالحاحلاجة للتكوين، اإل) طاع اخلدماتيف تنامي ق

ات إضافية كالصيانة احلاجة إىل خدم ستدعىإزدياد تعقيد املنتجات تكنولوجيا إ
 .خلإ...واإلصالح

هة هلؤالء  ر وزيادة اخلدمات املوج  ظهو  إزدياد األعمار املتوسطة لألفراد وهذا ما أدى إىل -
  .خلإ...صحية، مراكز اللياقة البدنيةكاخلدمات الطبية، مركز الرعاية ال

ثر خلدمات كان يقوم هبا من قبل  فراد هذا ما جعل املستهلك يدفع أكاع دخول األرتفا -
 (1) .خلإ...الح السيارة، إدخار لألموالإصك

هذا ما زاد اإلنفاق على خدمات  لعمل على األفرادزدياد ضغط اإزدياد أوقات الفراغ وإ -
 .الرتفيه

أصبح ة النشطة حيث ها يف وسط النسمتليت إحتلاة ة ومكانتها املهم  إشباع دائرة املرأإزدياد  -
 (2).كثري من اخلدمات من خارج البيتلستدعى طلب األسرة لألسرة الواحدة دخالن، مما ا

 
فهو ( البنوك مثال) قتصادلتسهيل عملية التبادل داخل االن قطاع اخلدمات عدا أنه ضروري اآل

قتصاد لتخفيف نسبة البطالة ، مما يعكس آثارا إجيابية على االيستوعب نسبة كبرية من األيدي العاملة
 (3).من خالل توفري فرص عمل عديدة

على نشاطها، املنشأة اخلدمية وعلى غرار املنشآت األخرى، تعيش يف بيئة مليئة بالعناصر املؤثرة 
خلص وقد  .حميط اخلدماتبديناميكية  ر عوامل عديدة أغلبها مرتبطحيث سامهت يف هذا التطو  

lovelock مة واليت ساعدت املنظمات اخلدمية على رات والتغريات احلديثة يف الدول املتقد  التطو   م  هأ
 (4):تبين املفاهيم التسويقية وهي

كتحديد : د كليا أو جزئيازالت القيو إ) والتعليمات احلكوميةالتشريعات ري يف أمناط التغي -
 .(...القيود اجلغرافية للتوزيع األسعار،

                                                           
(1)- 

Marion JODOIN, Introduction au service, http://www.cheneliére.ca/cfiles/pdf/2044_136.pdf, consulté le 14 

juillet 2007. 
(2)

 .119 ص ،1112 عمان ، ،دار احلامد للنشر و التوزيع، 1113التسويق ومفاهيم معاصرة  وسى، سويدان شفيق، ابراهيم حداد،نظام م -
(3)

 .  199 مرجع سبق ذكره، ص ، طرق التوزيع هاين حامد الضمور، -

(4)
 .32-31 ، ص1111األردن،  -دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، تسويق اخلدمات هاين حامد الضمور، -

http://www.cheneliére.ca/cfiles/pdf/2044_136.pdf
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 (مثال والرتويج عند احملامني واألطباء اإلشهار) ختفيف اإلجراءات املتعلقة ببعض املهن -
  .شتداد املنافسةوإ

النقل كخدمات اإلتصاالت، النقل، الكهرباء، ) خصخصة املنظمات احلكومية -
 (.إخل...اجلوي،

  (.خلإ...وزيع اإللكرتوين، اإلتصاالتالت) اإلعالم واإلبداع التكنولوجي اهلائل -

بأنشطة هتمام برغبات الزبائن، اإل) ية اإلسرتاتيجيات املوجهة بالسوقمات غري الرحبتبىن املنظ -
 .وط املالية املتزايدةبسبب الضغ( إخل...املنافسة

كالبنوك، الفنادق، ) سلسلة اخلدماتو شبكة و حنو العوملة واألسواق الدولية وإتساع ومن هالتوج   -
 .(خلإ...االت التأمنيوك

 .ت وساعدت املنظمات اخلدمية إىل تبين املفهوم التسويقيات احلديثة أد  الت والتغري  كل هذه التحو  
سنتناول يف هذا اجلزء الثاين من هذا  مبا أن اخلدمة تعترب كمنتوج بالنسبة للمؤسسات اخلدمية،و 

 .املبحث تسويق اخلدمات
 

 في مؤسسة خدماتيةتسويق ال : الثاني المطلب
أصبحت قضايا ومشكالت تسويق اخلدمات حتظى بدرجة عالية من اإلهتمام خاصة أن قطاع 

 .جمتمعقتصاد الكلي يف أي أصبح ميثل جزءا كبريا من االاخلدمات تزايد دوره بشكل ملحوظ و 
ة للخدمة اليت ي يظهر تسويق اخلدمات إال يف بداية السبعينيات، وهذا راجع إىل خاصية الالملموسمل

معظم املؤلفني املشهورين يف جمال التسويق اخلدمايت يف وقتنا احلايل،  .لفة عن السلع املاديةجعلتها خمت
تسويق ل حتو   فيسك وبيتنور،حسب براون،  .(1)عينياتبسوا بالكتابة والنشر منذ منتصف البدؤ 

 (2) :ساسية هيثالثة مراحل أب حيث مر   9123منذ عام  هذاو  اخلدمات إىل نظام حقيقي
 مرحلة) نه خمتلفعلى أ" تسويق اخلدمات:"الباحثون مبوضوعهتم إ :9121قبل  -

 crawling out). 

                                                           
 

(1)-
Bateson JOHN, Berry LEONAR , Brown STEPHEN, Pierre  EIGLIER , Christian  GRONROOS, Christopher 

LOVELOCK , R.P.FISK , M.J.BITNER.
 

(2)-
Sevrine CROTTET,  Les statégies internationales en Marketing des services. Les cas des PME suisses , thése 

en sciences économiques et sociales, université de FRIBOURG, Suisse, 2001, p.41,  http:// ethesis.unifr.ch/ 

théses/downloads.PHT? Files=CROTTET.Pdf, consulté le 23 octobre 2007. 
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  :مرحلة اإلنطالق حنو) ة منشورات حول تسويق اخلدماتعد   ظهور :9121-9129 -

Scurrying About ) 

  (.walking erect stageمرحلة ) تسويق اخلدمات نظام حقيقي ن  إثبات أ: 9123بعد  -

لمفهوم التسويقي هو ر تبين املؤسسات اخلدماتية لاسية اليت تشرح تأخ  األسهم املصادر أحد أ
على  ظن الكثري من املسريين لعدم القدرة على تطبيق نشاط تسويقي خاصة بالسلع املادية/شك

 ضرحتست املستعملة يف قطاع السلع املادية،بعض املفردات اللغوية  صحيح من جهة، ألن   .اخلدمات
، فهي خلإ...التغليف، التوزيع املادي: لكمثال على ذ اخلدمات غالبا حقائق يستبعد تطبيقها يف جمال

 .ال تبعث إىل حقائق ومضامني خاصة باخلدمة

التسويقي ميكن تعديله  أو املسار ويق اخلدمات، فالنشاطهذه الصعوبات ميكن تفاوهتا يف تس
 (1) .وطنية/ة إىل تسيري حمليةسية عملية إضافساثالثة شروط أحرتام بشرط إوتكييفه مع اخلدمات 

 

 :الشروط العملية الثالث -1
              Tangibiliser le service:جتسيد اخلدمة -أ

مان والطمئنينة عند شرتي يف حبث دائم على إحساس باألملموسة، خاصية جتعل املإن اخلدمة غري 
 .د والشكالرتد   ختفيضم اخلدمة مهمته تتمثل يف بناء عالقة ثقة و شراء اخلدمة، فمقد  

ؤسسة هتيئة ذا على املهلستهالكه هلا و ابعد إنتاجه و  إن الزبون ليس بإمكانه قياس جودة اخلدمة إال  
الزبون يف مرحلة ما قبل الشراء واإلعتناء بكل التفاصيل اخلاصة أثر على احمليط املناسب الذي سي

 (3):هذا من خالل تم  وي .(2)فالزبون يف حبث دائم على العيوب اليت تظهر الفجوات ،واملرتبطة باخلدمة

تظهر صورة مطابقة ومشخصة جتلب والعمل على أن اإلهتمام باجلانب املعماري لنقطة البيع  -
  .نتباهاال

 ،(l'état des locaux) ، وضع احملالت(les équipements) املعدات: املادية احمليطة بهاملؤشرات -
                                                    .إخل...عالنات يف نقاط البيع،اإل د،املظهر اجلي  

            
                                                           

(1)- 
Francois MAYAUX, Eric VOLGER, Ce que manager dans les services veut dire, édition d'organisation, paris, 

2005, p.20.
 

(2)- 
 Ibid., p.28.

 

)3(
-J.LENDREVIE , J.LEVY et D.LINDON, Mercator , op.cit., pp. 998-1000. 
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ستعمال التسويق حشد مقدمي اخلدمة بإ) :جودة اإلستقبال تدريب مقدمي اخلدمة لتحسني -ب
 (الداخلي

إقناع هذا  مت   م له اخلدمة، وتقنعه هبا، إذال زبون، تقد  م اخلدمة هو أو  مقد   أن تعترب املؤسسة جيب
( م اخلدمةمقد  ) هداف املؤسسة، ميكن هلذا األخريتوجيهه حسب أ مت  الزبون الداخلي للمؤسسة و 

ن مقدمي خدماهتا حىت يتمك   مساندةعة و وهلذا على املؤسسة متاب .ناع السوق املستهدفبدوره إق
 (1).هؤالء من مواجهة احمليط اخلارجي وهذا ما يعرف بالتسويق الداخلي

، وهلذا على من خالل سلوكاته وتوجهاته ومواقفهم اخلدمة جتسيد اخلدمة يف نظر الزبون، ميكن ملقد  
 (2):كتساب بعض القدرات أمههام إاملقد  

حسن اإلستماع، الشرح، القدرة على توجيه عملية : (relationnelle)عالقاتية  كفاءات -
 .ص العاطفيمقف على الزبون، القدرة على التالتعر  

مل والتعاون مع الزبون، قدرات بيعية كالتفاوض، كيفية التعا: (commerciale) كفاءات جتارية -
 .ختيارات الالزمةالقيام باإل

ل من خالل جتسيد قيم املؤسسة أفضل متثيمتثيل : (institutionnnelle)كفاءات مؤسساتية  -
سب من جتربة تتك ختاذ قرار الشراء، هذه الثقةدها، الثقة عنصر مهم يف مرحلة إو املؤسسة ووع

 .اخلدمة، فالزبون له القدرة على الربط بني وعود املؤسسة وأفعال مقدمي اخلدمة

 .تقدمي اخلدمة بطريقة صحيحة: (technique) كفاءات تقنية -
 :ستهالك اخلدمةامشاركة الزبون يف عملية إنتاج و  تسهيل -ج
الزبون، التنبؤ بالتكاليف وبناء نظام  عملية إنتاج اخلدمة، تسهيل عمل املشاركة املثالية للزبون يف)

 (خاص باخلدمة
ثر ته يف احلصول على اخلدمة، قدراته الذهنية تأ، مزاجه يف تلك اللحظة، إرادإن شخصية الزبون

 .ستعماله للخدمةمباشرة على كيفية إداركه واطريقة ب
ما زادت الصعوبة يف احلفاظ على جودة اخلدمة كل    ،ما زادت مشاركة الزبون يف عملية اإلنتاجكل  

ولكن زادت مشاركته جتعله يشعر أنه شريك، هذا ما يزيد من تفاؤله وتقييمه اإلجيايب للخدمة، هذا 

                                                           
(1)- 

Francois MAYAUX, Eric VOLGER, Ce que manager dans les services veut dire, op.cit., p.32.
 

(2)- 
Christian DUMOULIN, Jean-Paul FLIPO, Enterprises de services: 7 facteurs clés de la réussite, op.cit., p.139.
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لتحسني وتسهيل عملية مشاركة  .(1)إنتاج اخلدمةشاركته مصدر قيمة مضافة لعملية ما يثبت أن م
 (2):على املؤسسة أن ،الزبون
ز م املؤسسة عرض يتمي  ا أن تقد  عملية اإلنتاج حسب نوعية الزبون، إم   فتكي   ال ف أوتكي   -

 (.صةعروض مشخ  ) بالنمطية لكل زبون أو أن تكون مرنة يف عرضها

د له د  ن لدى مؤسسة تأمني املساكن، لن يسزبو ) د خلدمةستعمال اجلي  على االب الزبون تدر   -
 (.مفتوحا مني يف حالة سرقة، إذا ما ترك باب منزلهقيمة التأ

 .دة، وجعل عملية اإلنتاج واضحة وغري معق  تسهل عمل الزبون من خالل ختفيف قلقه -

، تإختالفات يف أشكال التعامال خاطر وتتوقع التكاليف الناجتة عن كل زبون، هناكاملتتنبؤ ب -
 .تؤدي إىل صعوبات يف عملية التنظيم لدى املؤسسة

د حيتاج لشرح ل جهد وقد يكون للزبون طلب غري حمد  م بدون بذد، يقد  كون للزبون طلب حمد  قد ي 
 .رتفاع التكاليفام اخلدمة ويؤدي إىل يزيد يف عمل مقد  ما وتقدمي وتعديل يف العرض وهذا 

 :الوطني/التسويق المحلي  -2  
 بع سياسةاما، على املؤسسة أن تت  التأقلم مت يتم  لكي يكون التعديل كامال للنشاط التسويقي، وحىت 

 (.ىل خصائص اخلدماتراجع إ) حملية/وطنية

نطقة جغرافية إىل أخرى، سلوكات وإحتياجات املستهلكني احمللية،  من ماليت تتغري  ة املنافسة حد  
عل املؤسسة ها عوامل جتكل   ،خلإ...ال أعماهلااملؤسسات واإلدارات احمللية مهما كان جمحتياجات إ

 ثالثةة اجلغرافية املوجودة هبا، فعلى املؤسسة إجياد أحسن مزيج بني املنطق جمربة على التأقلم مع
 (3) :مستويات هي

الة على مستوى وكالقرارات العامة املتخذة على مستوى املؤسسة األم واملتبعة من قبل كل  -
 ،الوطن

 ،دةق يف منطقة حمد  موقع البيع وتطب أورة على مستوى الوكالة املطو  األنشطة احمللية  -

مه عن عون تقين تقد  بني وكاالت املؤسسة أو الناجتة  القرارات الوسيطة الناجتة عن التعاون ما -
 .حمليةاألم هبدف مواكبة وتطوير مبادرة املؤسسة 

                                                           
(1)-(3)-

Francois MAYAUX, Eric VOLGER, Ce que manager dans les services veut dire, op.cit., p.33/36.
 

(2)
-J.LENDREVIE, J.LEVY et D.LINDON, Mercator , op.cit., pp.1001-1004. 
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 :وميكن تلخيص النظرة اإلمجالية لتسويق اخلدمات يف الشكل التايل 
 لنظرة اإلجمالية لتسويق الخدماتا                 :(4-1) الشكل      

          
 
 
 
 
 
 
 

 :المصدر   

 ,ger dans les services veut direae que manC Eric VOLGER, , Francois MAYAUX

op.cit., p.37. 

 : بنفس  املراحل مير    النشاط التسويقي اخلدمايت هو نفسه النشاط التسويقي للسلعإن 
وضع من خالل حتديد نقاط القو ة تشخيص ال املؤسسة،األسواق من خالل دراسة البيئة و  حتليل

تقسيم  وضع األهداف التسويقية، التحديات املوجودة يف السوق،الضعف لدى املؤسسة والفرص و و 
النهاية  يفختطيط مزيج تسويقي وتطبيقه و  التموقع هبا،استهداف سوق معينة و مقاطعات و  السوق إىل

  .فعند التطبيق هلذا النشاط، تظهر اخلصائص الرئيسية للخدمات .تقييم النتائجمراقبة و 
إن النشاط التسويقي هو تلك األنشطة اليت متارسها املؤسسة قبل وأثناء اإلنتاج وبعد وحىت وصول 

 القيام هبا حىت يتم   لذلك فالنشاط التسويقي له عد ة وظائف جيب .السوق املستهدف إىل جو املنت
من بني هذه األنشطة، املزيج  .ح املؤسسة ككلالتكامل ألن النجاح يف تأديتها يؤدي إىل جنا 

ناصر هذا املزيج يف ستعرض علذا سن ،التسويقي الذي يعترب من املتغريات الرئيسية للنشاط التسويقي
 .املطلب املوايل من هذا املبحث
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 عناصر المزيج التسويقي في مؤسسة خدماتية  :الثالثالمطلب   
ربعة أدوات تطلق عليها أالتنفيذ،  سرتاتيجيتها التسويقية موضعتستخدم املنظمة لوضع إ     

اإلدارة التسويقية جمموعة اخلطط والسياسات اليت متارسها :"، وميكن تعريفه بأنه"املزيج التسويقي:"سمإ
هبدف إشباع حاجات ورغبات األسواق املستهدفة، كل عنصر من هذا املزيج يتأثر ويأثر بالعنصر 

التوزيع واإلتصال ويرمز هلا  ،التسعري ، املنتوج: لتسويقي تتمثل فيما يليعناصر املزيج ا .(1)"اآلخر
 . 4P'S: ب

للمستهلك، على رجل التسويق التفكري أو ال يف  4C'S: للمنتج هناك ما يعرف ب 4P'Sإىل جانب 
4C'S  4قبلP'S: (2)  
 "valeur client " (البحث عن احلل للمشكلةي أ)القيمة اليت تقد م للزبون ال يف و  أالتفكري  -

 ،product  املنتوجقبل 
 قبل ستعمال اخلدمةعملية إقتناء وااليت تتكو ن من و "couts " التكاليفال يف و  أالتفكري  -

 ، priceالتسعري 
 ، place التوزيع قبل  " commodité" سهولة احلصول على اخلدمةال يف و  أالتفكري  -

الرتويج قبل  "communication "ؤسسة اإلتصال املزدوج ما بني الزبون واملال يف و  أالتفكري  -
promotion  .  

ستمرارية نظرا لطبيعة االن تتصف بصفة ينبغي اإلشارة إىل أن عناصر املزيج التسويقي جيب أ
جيب إعادة النظر يف املزيج التسويقي من فرتة  من مت  الديناميكية اليت يعمل فيها النشاط التسويقي، و 

  .زمنية ألخرى حسب العوامل والتغريات اليت تطرأ على البيئة التسويقية
قدمي سلع أو ن عناصر املزيج التسويقي تعترب واحدة بالنسبة ألي منظمة سواء تقوم بتيالحظ أ

خذا بعني أليدية و عناصر املزيج التسويقي التق جانب خدمات، لكن يرى بعض الكتاب أنه إىل
 :هيالتالية للمزيج التسويقي اخلاص باخلدمات و  العناصر ، ميكن إضافةاإلعتبار خصائص اخلدمات

 .اجلوانب املاديةو  العمليات، األفراد

                                                           
(9)

 .19 مرجع سبق ذكره، ص ، مبادئ التسويق احلديثاجليوشي، نظمي شحادة، رياض احلليب،  حممد باشا، حممد -
(2)-

Philip KOTLER , Marketing selon KOTLER, Pearson village Mondial, 2005, p.110.
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ظروف أجزاء السوق ومعرفتها ألذواق املستهلكني و إن معرفة إدارة التسويق خبصوصيات كل من 
عناصر املزيج  .(1)د ومناسبستخدام عناصر املزيج التسويقي بشكل جي  املنافسة يساعد على ا

 :ختصار هيالتسويقي بإ
 :سياسة عرض الخدمة -1

يتناسب مع مفهوم سياسة املنتج  ن مفهوم سياسة عرض اخلدمة ملؤسسة خدماتيةجيدر اإلشارة إىل أ
م توجيه تسويقي هو حتديد حمتوى العرض والتحك   هامات مسؤول موج  هتمل إإن أو   .ةصناعيملؤسسة 

 (2).يف كيفية إدراك الزبائن احلاليني واملرتقبني هلذا األخري
 la servuction        :كيفية إنتاج اخلدمة-أ

باللغة األجنبية تعين عملية خلق اخلدمة وهذه الكلمة األجنبية  (servuction) إن كلمة إنتاج اخلدمة
عملية إنتاج اخلدمة LANGEARD  و EIGLIER فوقد عر   .نتاج واخلدمةإلاتداخل كلميت  ناجتة عن

الالزمة آلداء اخلدمة مبستوى جودة  التنظيم املنهجي واملتناسق لكل العناصر املادية والبشرية" :ب
 (3)."اد مسبقحمد  

التفاعالت الناجتة ما أمهية هذا النمودج هو إظهار بكيفية واضحة العناصر الداخلة يف آداء اخلدمة و 
 (4):عناصر هي مخسةن من بني هذه العناصر، عرض وإنتاج اخلدمة يتكو  

يف تقدمي اخلدمة املستعملة من قبل الزبون  الداخلة وهي كل العناصر اهلامة: اجلوانب املادية -
 ،خلإ...لبيئة من آالت، موقع الوكالة،مثلة يف اتاملو  م اخلدمةومقد  

 .ال املؤسسة الذين هم على عالقة مباشرة مع الزبونواملتمثلون يف عم  : اخلدمة يمقدم -

 ،(Front office) "الواجهة أو املكتب األمامي: "ما يعرف ب ،مقدمي اخلدمةاجلوانب املادية و  متثل

 ،فيد من اخلدمةوهو املستهلك أو الوسيط الذي يست :الزبون -

: هذه العالقة ب م اخلدمة واجلوانب املادية وتدعىمقد   ،اخلدمة هي الناتج عن تفاعل الزبون -
 ،(Relation primaire) ليةالعالقة األو  

                                                           
(1)

 .32األردن، ص -، عمان التوزيع ، الطبعة االوىل، مؤسسة وراق للنشر ومبادئ التسويق بيان هاين حرب، -
(2)-

Christian DUMOULIN , Jean-Paul FLIPO, Enterprises de services: 7 facteurs clés de la réussite, op.cit., p.37.
 

(3)-
Dale M. BECKMAN, Marketing des services, 1ére Partie, 25/01/2007, 

http://J1Poignot.free.fr/triptyques/SERVICE/service.ppt, consulté le 07 mars 2009. 
(4)-

Marion JODOIN,  Introduction au service,  http://www.cheneliére.ca/cfiles/pdf/2044_136.pdf, consulté le 14 

juillet 2007. 
 

http://j1poignot.free.fr/triptyques/SERVICE/service.ppt
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للمؤسسة بالنسبة للزبون وتتمثل يف  املتمثل يف اجلانب الغري املرئي: ج التنظيمي الداخلياملنه -
سيقدم مهمته هي حتديد العرض الذي ( خلإ...املالية، التسويق) ية للمؤسسةالوظائف األساس

الواجهة أو ":تدعى هذه املصاحل ب .خلإ...وارد البشريةري امليتسللزبون، اجلوانب املادية، 
 .يف املؤسسة، مهمتها العالقات الداخلية (Back office )"املكتب اخللفي

د ولكن يتعق   م خدمة واحدمقد  اخلدمة ميكن أن يكون بسيطا أي تفاعل زبون واحد مع  نظام إنتاج
 .ة خدماتة زبائن وعد  العرض عند إضافة عد  

 وبعد تقدمي اخلدمة أثناءبل، ون مع بعضهم البعض قئن قد يتفاعلن الزباجيب األخذ بعني اإلعتبار أ
ات بني متثل هذه العالق .(مي نظرة إجيابية أو سلبية حول اخلدمةاخلدمة، تقدتقدمي نصائح، تقييم )

 .(concomitance ( املتزامنة الزبائن حول اخلدمات بالعالقات
 :ميكن تلخيص هذه العناصر والعالقات املتفاعلة مع بعضها البعض يف الشكل التايل

  نظام إنتاج الخدمة                         :(5-1) الشكل     
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                    :المصدر 

              Marion JODOIN, Introduction au service,    

http://www.cheneliére.ca/cfiles/pdf/2044_136.pdf, consulté le 14 juillet 2007.                
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 :اخلدمة الكلية -ب 

عند حتديد خمتلف مراحل تقدمي أو  ونطريقة يعمل هبا الكثري  مة للزبون، هناكإلحصاء اخلدمات املقد  
مع الزبون ودراسة العمليات اليت ميكن مكنة تصاالت املعرض اخلدمة، من املمكن وضع قائمة لإل

خدمة النقل اجلوي، نقطة : على سبيل املثال .إجنازها للحصول على النتيجة املرجوة من كل مرحلة
وصول الزبون حملطة  إىل احلجز، ث   ب الزبونلية اليت جتلجز أو اإلتصاالت األو  اإلنطالق هي احل

كل والشرب طريقة مباشرة الشباك، إجراءات التسجيل، نقل األمتعة إىل الطائرة، تقدمي األ ،الطائرات
 .خلإ...على منت الطائرة

م بالبلوغ إىل وصف العرض الكلي، ختيار جمموعة اخلدمات اليت ستقد  إيف تسمح هذه الطريقة 
فأحد هذه العناصر هو جمموعة العناصر اليت تشكل العرض للزبون، :"بأنه ويعرف العرض الكلي إذن

م جمموعة من اخلدمات مثال على ذلك مؤسسة النقل اجلوي تقد   ."املسيطر أو جوهر تقدمي اخلدمة
 (1).ا من مكان اإلنطالق إىل مكان الوصولواخلدمة املركزية هي نقل الزبون فعلي  

( أساسية) من خدمة مركزية نةالسلع مبواصفات تتمثل يف جمموعة مكو   تتميز اخلدمة مثلها مثل
تبىن الصورة اإلمجالية  ،سعرهاوخدمات ملحقة، ومن خالل هذه املواصفات واحملتوى الرمزي للخدمة و 

خلدمة األساسية واخلدمات إىل معىن كل من ا نشري وفيما يلي .(2)مة يف السوقومتوقع اخلدمة املقد  
 :امللحقة
على سبيل املثال . ناحلاجة األساسية للزبون وتعرض على كل الزبائ تليب :يةاألساس خدمةال -

 (3)(.ة املؤسسةقلب مهم  +  احلاجة األساسية للزبون=اخلدمة األساسية) .خدمة النقل
ز يفهي عناصر التمي ساسألضرورية يف حتقيق اخلدمة االهذه اخلدمات  :الملحقة الخدمات -

ل مثال خدمة تقدمي الطعام يف القسم األو   ،وفاءه اإلجيابية، هدفها هو إرضاء الزبون وحتقيق
 .خلإ...، اهلاتف النقال، اجملالت(TGV) من القطار السريع

د فاملنافسة موجودة والعروض تقل   دة،واخلدمات امللحقة ليست ثابتة أو جمم   يةإن اخلدمات األساس
 (4).مهاتقد  بداع والتجديد يف اخلدمات اليت املؤسسة اإلبسرعة كبرية وهلذا على 

                                                           
(9)

-
 . 32 ، مرجع سبق ذكره، ص EPRS""حتليل النشاط التسويقي للخدمات اإلشهارية يف املؤسسة العمومية لإلذاعة املسموعة ميلودي أم اخلريً ،   

(2)-
Guy AUDIGIER , Marketing pour l'entreprise, GUALINO EDITIONS, Paris, 2003, p.315. 

(3)-
Dale M. BECKMAN ,"Marketing des services" ,1ére Partie, 25/01/2007. p.58, 

http://J1Poignot.free.fr/triptyques/SERVICE/service.ppt, consulté le 07 mars 2009. 
(4)-

 J.LENDREVIE , J.LEVY et D.LINDON, Mercator , op.cit., p.994. 

http://j1poignot.free.fr/triptyques/SERVICE/service.ppt
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خدمات جوهرية مثال على  ل غدا إىلم اليوم، قد تتحو  خرى، اخلدمات امللحقة اليت تقد  من جهة أ
جنوم، يف املاضي كانت خدمات إضافية، ولكن اليوم أصبحت  1لتلفاز واهلاتف يف فندق ا: ذلك
 .ساسيةم مع اخلدمات األتقد  

واخلدمات امللحقة املرتابطة مع بعضها البعض،  يةساساأل ن من اخلدمةض اخلدمة، املتكو  يشكل عر 
 .(servuction) اخلدمة ق إليه وهو كيفية إنتاجطر  الت ظام خباصياته وقواعد تشغيله، قد مت  ن

  :مةجودة اخلدمة املقد   -ج
 وجود وج امللموس، لعدمتنتوج غري امللموس، أسهل من تنمية املنهناك من يرى أن ختطيط وتنمية امل

هم يف ااخلدمات، تسانية ملس مكولكن خاصية عدم إ .خلإ...التعبئة، والتغليف واأللوان مشاكل
سرتاتيجية املنتج نفسه، كصعوبة التنبؤ جبودة اخلدمة وصعوبة ق بإتعل  ر مشاكل جوهرية تظهو 

  (1).قياسها

اجلودة، هذا واجهة املنافسة يف جمال اخلدمة هو ضمان مستوى عايل من أهم اإلسرتاتيجيات مل إن  
ة للحفاظ على النمو فسة ومهم  ة مقارنة باملنااألخري هو العامل األساسي لوفاء الزبون ونقطة قو  

  :إن حتليل جودة اخلدمة وقياسها جيب أن يسمح للمؤسسة ب .ةيحبوالر 
 .حتديد اجلودة املدركة مقارنة باجلودة املتوقعة من قبل الزبون -

 .باجلودة املتوقعة من قبل الزبونمة مقارنة حتديد اجلودة املقد   -

 . الفرتات الزمنية املختلفةتطوير وحتسني اخلدمة عرب -

 .مة من طرف املنافسةمة مقارنة باخلدمة املقد  حتديد نوعية اخلدمة املقد   -
 :ة التسعيرسياس -2

 نظرا لعدم ملموسية اخلدمة، يصعب حتديد التكلفة املرتبطة بتقدمي اخلدمة وبالتايل يصعب حتديد
 .ةم اخلدمة يف كل مر  ض فيها مقد  أسعارها، فبعض اخلدمات ترتبط باحلالة اليت يتعر  

ر عناصر فهو أكث يةات اخلدماتسمؤسللفة يف اإلسرتاتيجيات التسويقية لدوار خمتللسعر أمهية كبرية وأ
كثر من قدرهتا على تغيري منتجات أو محالت املزيج مرونة حيث ميكن للمؤسسة تعديل أسعارها أ

د و إعادة تصميم نظام توزيعها، كما أنه العنصر الوحيد يف خمطط التسويق الذي يول  أالرتويج 
 (2) :يرادات فباقي املتغريات تشكل نفقات بالنسبة للمنظمةاإل

                                                           
(1)

-
 .391 ، ص، مرجع سبق ذكره قراءات يف إدارة التسويقيد الصحن، حممد فر   

(2)
-

 .123 ، ص9111، دار الرضا للنشر، الطبعة األوىل، دمشق،  التسويق وإدارة األعمال التجارية إياد زوكار،  
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العرض ية، كما ميثل عمود لتجسيد د ميزة تنافسنه حيد  ميثل السعر جانب إسرتاتيجي أل -
 .بالنسبة للزبون

 .ع حسب الفرتات واملتنو  د لتسيري الطلب املتغري  امل حمد  يعترب ع -

لها املستهلك من أجل احلصول على سلعة أو نقدية اليت يتحم  القيمة ال:"نهعر بأميكن تعريف الس
 (1) ."حاجاته خدمة، تشبع

زيادة ستمرار و االهي حتقيق الربح هبدف البقاء و  األهداف املراد حتقيقها من خالل وضع سعر اخلدمة
تباع الطريقة هذه األهداف، على املؤسسة إلتحقيق  .تمركز على مستوى املنافسةالو  احلصة التسويقية

 (2) :م فيها، وتتمثل طرق حتديد السعر فيما يلياملناسبة لتحديد السعر والتحك  
تاج وتقدمي اخلدمة كاليف الكلية املرتبطة بإنتأي تغطية ال: حتديد السعر على أساس التكاليف -

 .الزبون يريد دفعه  اإلعتبار ماوصول إىل السعر لكن ال تأخذ بعنيوإضافة هامش لل

تضع املؤسسة أسعارها على أساس أسعار املنافسني أو : ساس املنافسةحتديد السعر على أ -
 .السعر السائد يف السوق

ر الذي يقبل املستهلك دفعه للحصول على أي السع: حتديد السعر على أساس الطلب -
 .اخلدمة ولكن قد يكون هذا غري مالئم للمؤسسة حىت تغطي تكاليفها الكلية

مستوى : مههاعني اإلعتبار العديد من العوامل أسرتاتيجية التسعري، على املؤسسة األخذ بلصياغة إ
هداف ضة من قبل الدولة، أالقيود املفرو تكلفة اخلدمات، مستوى األسعار املفروضة يف السوق، 

 (3).ا خيص املردودية والنمويميما فاملؤسسة والس
 :ض هلا أمههاتتعر   ة أشكال حسب املواقف اليتتأخذ سياسات التسعري عد  

 :خرتاق السوقسياسة إ -أ
وصول إىل أكرب قدر ممكن من املستهلكني الذين يتأثرون بالسعر، تطبق هذه لض لحتديد سعر منخف

دة بدخول منافسة شديدة أو سوق شديدة منتجات جديدة لكن مهد  : يف حالتني مها اإلسرتاتيجية
 (4).املنافسة

 

                                                           
-

(1)
 Marc VANDERCAMMEN et All, Marketing : l’essentiel pour comprendre, decider, agir, op.cit., p.346. 

(2)-
Philip KOTLER , Marketing selon KOTLER, op.cit.,  p.114. 

(3)
-

 .13 ،  مرجع سبق ذكره، ص اخلطط التسويقية الدليل العملي لإلسرتاجتيات و:األساليب احلديثة يف التسويق حسني علي،   

-
(4)

 Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.162. 
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 :سياسة القشط -ب

: ل يف حالتنيتستعم ،دين ال يتأثرون بالسعرفع هبدف الوصول إىل مستهلكني حمدوضع سعر مرت
 تباعها لتحقيق جناحهااملؤسسة إعلى هناك شروط حمدودة جيب  .حتكاريةمنتجات فاخرة وسوق إ

حتياج املؤسسة ملوارد مالية من أجل محالهتا ري مرن، قصر دورة حياة املنتوج، إطلب غ: مثل يفتتو 
  .املهمة الرتوجيية

 .تخدم هاتان السياستان خاصة ملنتجات أو خدمات جديدةتس
  :سياسة السعر الرتوجيي -ج

ذب عدد كبري من الزبائن ولكن تكون عادة يف ختفيض السعر حىت أقل من التكلفة أحيانا جل
 (1).مناسبات حمدودة

 : سياسة السعر النفسي -د

 ستخدام سعر كسريخدام عواطف املستهلكني إظهارها باستعلى اتعتمد هذه السياسة 
 (.معتاد لدى الزبون)ي أو سعر إعتياد( دج111.11)

 ةتمثلاملو يف جمال اخلدمات ظهرت سياسة جديدة حيث  ،تباعهاة سياسات أخرى ميكن إهناك عد  
 :يف

  le Yield management  :اسة تسيري املردوديةيس -ه
( من حيث السعر واحلجم)ائدات، فهي عملية لتسيري العرض و ميكن تسميتها إدارة اإليرادات أو العأ

يف الوقت   تسيري القدرات فهذه السياسة تعطي إمكانية .حسب توقعات الطلب يف الوقت احلقيقي
 (2).ستعمال الكامل للقدراتاالاملناسب وإجياد احللول بني تعظيم اإليرادات و 

ات للقطاع عملية ختصيص النوع املناسب من املوارد، القدرات أو الوحد:"كما ميكن تعريفها بأهنا  
 ".تاسب، وهذا من أجل تعظيم اإليراداوذلك بالسعر املن املناسب من املستهلكني،

اليت هتدف إىل الوصول إىل " ناسباإلسرتاتيجية التسعريية املناسبة يف الوقت امل" فهي متثل مفهوم 
 (3).افضل احللول ما بني قدرات املؤسسة والطلب املوجود يف حميط ال ميكن فيه بيع خدمات مسبقأ

                                                           
(1)

-
 32 ، مرجع سبق ذكره، ص " "EPRS"ليل النشاط التسويقي للخدمات اإلشهارية يف املؤسسة العمومية لإلذاعة املسموعة حت ميلودي أم اخلري ،  

-
(2)

 Luc BOYER, Didier BURGOUD , le marketing avancé :du one to one au e-business, éditions d'organisation, 

Paris, 2001, p.253. 

-
(3)

 DR.Frédéric  JALLAT, Fabio ANCARANI ,"Just in time": pricing stratégies in services: towards a concept 

of customized management of services supply", international congress "marketing trends", venice, 20 
th

-21 
th

 

january 2006, http://www.escp-eap.net/conferenes/ marketing/2006cp/materiali/papers/fr/JallatAncarain.pdf, 

consulté le 24 decembre 2007. 
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ستعمال ا تم  ينتقلت املؤسسة من عصر األسعار الثابتة إىل عصر التسعرية الديناميكية، حيث لقد ا
   (1).تكييف بني العرض والطلبلفيها السعر كأداة ل
على املؤسسة أن ال تعتربه حجة للبيع، ولكن القيمة هي اليت جيب وضعها يف  ،بعد حتديد السعر

 .اليت سيتحصل عليها املستهلكو األمام 
 :سياسة التوزيع -3

إن رجل التسويق يهتم بإختيار اإلسرتاتيجية التوزيعية املالئمة اليت تتناسب مع الفرص املتاحة 
رة وهذا متوف  أن تنظر يف كيفية جعل منتجاهتا  كل مؤسسة جيب  إن   .يات اليت تواجهها املؤسسةالتحدو 
 .خلإ...التوزيع وإسرتاتيجيتها عدد منافد ت حول نوع،اتطلب قرار ي

كة فتوزيعها يوجب وضع شب .ختزينها، فال ميكن إنتاجها من قبل ث نقلها و ةمبا أن اخلدمة غري ملموس
 (2) .وكاالت أو حمالت اليت توفق بني عملية اإلنتاج واإلستهالك

 :أنواع قنوات التوزيع -أ

 :قنوات التوزيعر حول كيفية بيع خدماهتا إىل األسواق املستهدفة فهناك نوعان من كل منظمة تقر  
نفصال لصعوبة إ ان املنتج إىل العميل نظر املباشرة م اخلدمات كثري من  تؤدى :التوزيع المباشر-

 (3) :مها يف كثري من األحيان هبدفاخلدمة عن مقد  
 .م األفضل لتزويد اخلدمة أو إجنازهااحملافظة على التحك   -

 .خالل اخلدمة الشخصية احلقيقيةزة ختلق مفاضلة لألسواق واملنافسة من تقدمي خدمة ممي   -

احلصول على رد  فعل مباشر إلحتياجاهتم املتزايدة وكذلك التعر ف على إدراكهم احلسي إجتاه  -
 .املنافسة

 .ع اخلدمة مشكلة أساسية تتمثل يف تغطية جزئية حمدودة للسوقومع ذلك قد يواجه موز   
 من إخل...لسياحة والفنادق واإلتصاالتعن طريق الوسطاء خاصة يف جمال ا :مباشرالالتوزيع غير -

 .إىل املستهلك اخلدمة أجل توصيل
 :ختيار هذه القنواتالعوامل اليت تؤثر يف إ-ب

 (4):ختيار قناة التوزيع املناسبة جيب مراعاة اإلعتبارات التاليةقبل إختاذ القرارات اخلاصة بإ
                                                           

-
(1)

 Dominique BILLON, Jean-Michel TARDIEU, Les nouvelles techniques du marketing, op.cit., p.94. 

-
(2)

 Marc FILSER, Les canaux de distribution : desciption, analyse, gestion, vuibert, Paris, Juillet 1989, p.245. 
(3)

 .191 ، مرجع سبق ذكره، ص طرق التوزيع هاين حامد الضمور، -
(4)

 .313 ، مرجع سبق ذكره، ص1113التسويق ومفاهيم معاصرة  نظام موسى وآخرون، -
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عدد العمالء  ،(أو صناعيستهالكي إ) خصائص السوقنوعية و : صة بالسوقاإلعتبارات اخلا -
 .خلإ...جلغرايف للسوق، حجم الطلبياتا املوقع ،احلاليني واملرتقبني

 .خلإ...، قيمة اخلدمة(ال د أومعق  ) طبيعته: جو اإلعتبارات اخلاصة باملنت -

توفر الوسيط اجليد الذي يشجع املنتجني على التعامل معهم، : اإلعتبارات اخلاصة بالوسطاء -
 .خلإ...اه املنتجاقف الوسطاء إجتمو 

 :ت اخلاصة باملؤسسةااإلعتبار  -
 .ة املركزية املالية للمؤسسة على توزيع خدماهتاالقو   *
 .خلإ...جودة اخلدماتلضبط األسعار و الرغبة على الرقابة وقيادة القناة  *
 . حجم املشروع وشهرته وخربته *

 :اإلعتبارات اخلاصة بالبيئة -
 .عدد الوسطاء زاد املنافسة زادت ماكل   :خصائص وطبيعة املنافسة *
يف حالة وجود ركود إقتصادي فستحاول املنظمات ختفيض التكاليف  :عوامل إقتصادية *

 .إىل أقل ما ميكن وكذلك فقد متيل إىل إستخدام قنوات قصرية
الدخل يتطلبان توفري عدد كاف من إرتفاع عدد السكان و إرتفاع  إن :عوامل دميغرافية *

 .أماكن خمتلفةالوسطاء يف 
 : إسرتاتيجيات التوزيع -ج

توزيع وختتار سياسة من بني  ع منتجاهتا يف السوق، تستخدم وسطاءأي مؤسسة ترغب يف توزي
 (1):السياسات التالية

أكرب عدد ممكن من منافذ التوزيع هبدف حتقيق  تعين عرض اخلدمة من خالل: التوزيع المكثف-
 .تغطية سوقية كبرية من خالل شبكة التوزيع

: هم من خاللإنتقاؤ  ويتم   للتعامل معهم أي إختيار عدد حمدود من الوسطاء: التوزيع اإلختياري-
قدرته  وتنظيمه  مدى كفائته اإلدارية و اجلغرايف و ع وموقعهدة واملركز السوقي للموز  ي  السمعة اجل

 .املالية

                                                           
(9)

-
 . 131 سبق ذكره، ص ، مرجع طرق التوزيعهاين حامد الضمور،  
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خدمات  ع إال  ع وحيد يوز  توزيعي واحد، موز   ذر التوزيع من خالل منفأي حص: التوزيع المحصور-
 .بة على اخلدمةاة يف منطقة حمدودة وتضمن الرقظماملن

 .مبا أن اخلدمات غري ملموسة، فمفهوم التوزيع املادي ليس موجود يف توزيع اخلدمات
 : سياسة اإلتصال -4

ها بسعر معقول وتوفرها يف قنوات ر تسععرض خدماهتا مبواصفات عالية، و يكفي ملؤسسة أن تال 
من وقت آلخر  تذكريهو  هلا من التعريف هبذه اخلدمات وإقناع املستهلك هبا التوزيع، بل ال بد  

اخلاصة بالسلع  ستخدام كافة أساليب نشر املعلوماتنشاط يتضمن ا فاالتصال .(1) ياهاابوجودها ومبز 
 نيك يف املكان والزمان املناسباخلاصة بذلإيصال املعلومات و  ينتجها املشروع واخلدمات واألفكار اليت

إمكانياهتم  قفبأهنا تشبع حاجاهتم ورغباهتم وو  تعريفهم وإقناعهمذه املنتجات و ملستهلكي ه
 (2).ونفقاهتم

ا قد ال يتطابق متاما مع مأن ترويج كل منه إال   تفاق السلع املادية واخلدمات يف مضمون الرتويجرغم إ
ة بقطاعات اخلدمات خصائص اخلدمات تؤثر على الرتويج حيث تزيد أمهيته النسبية بشد   اآلخر، إن  

سياسة  ىلإ املبحث الثالث يفق التطر  سيتم  .اإلقناع والرتكيز ،ألهداف األساسية هي اإلعالماو 
 .بأكثر تفصيل يتاإلتصال يف اجملال اخلدما

 :باقي عناصر المزيج التسويقي للخدمات 5-
 من خصائص خاصة هبا خريةألهذه ا ز بهىل ما تتمي  إع يف املزيج التسويقي للخدمات يرجع التوس  

 الباحثان  قرتحإ ،السلع املاديةجل التفرقة بني اخلدمات و أفمن  .ختتلف عن غريها من السلع املادية
Booms و Bitner  الدليل  :املتمثلة يفتكوين املزيج التسويقي للخدمات و عناصر جديدة تدخل يف
 .العمليات املرتبطة بتقدميهاركون يف تقدمي اخلدمات و افراد املشألا ،املادي

و سبعة عناصر بقدر ما هي القدرة على وضع مزيج أربعة ألة ليست يف وجود ألمسن افإعموما  
فيما يلي شرح موجز لباقي عناصر املزيج التسويقي و  .للعمالءرضا شباع و إكرب أتسويقي حيقق 

 .للخدمات
 
 

                                                           
(1)

-
 .191مرجع سبق ذكره، ص  ٬ الدليل العملي لإلسرتاجتيات واخلطط التسويقية:األساليب احلديثة يف التسويق حسني علي،   

(2)
 .921 ، مرجع سبق ذكره، ص مبادئ التسويق احلديثاجليوشي، نظمي شحادة، رياض احلليب،  حممد باشا، حممد -



 16                                                                                     مفاهيم عامة حول تسويق اخلدمات : ولألالفصل ا

  Physical evidence     :الدليل املادي -أ

حيث يتطلب  ،تقدميها لهداء اخلدمة و أمقدم اخلدمة عند داخل بني الزبون و هناك ت ،كما سبق الذكر
تسهل انسياب اخلدمة حنو العمالء حيث حتقق هلم دمات توفر تسهيالت مادية تساعد و تقدمي اخل

هتمام بالدليل املادي من خالل التجهيزات إلعلى رجال التسويق ا .املكانيةاملنفعة الزمانية و 
ثناء أالزبائن يئة املادية احمليطة بالعاملني و الب ̎ :هن  أبنتاج اخلدمة حيث يعرف الدليل املادي إلاملستخدمة 

نقصد  وأ  ̎دعم دور اخلدمة ا عناصر ملموسة تستخدم لالتصال و ليهإمضافا  ،تسليم اخلدمةنتاج و إ
السلع اليت تقرتن بتقدمي اخلدمة، جمموعة املباين، واألثاث ووسائل العرض واأللوان و  ̎ :بالدليل املادي

هنا الزبون عن املؤسسة يكو   نطباعات اليتإلتؤثر على اثر على قرار الشراء لدى الزبون و اليت تؤ 
   (1).̎ هااخلدمات اليت تقدمو 

لذلك تعد عامال مؤثرا ثناء تلقيهم اخلدمات و أتؤدي عناصر الدليل املادي دورا مهما يف راحة الزبائن 
نات املادية املكو   هم  أمن و  .املستوى السريع يف تنفيذهاللخدمة من حيث جودهتا و دراك الزبائن إيف 

 :نذكر ما يلي
وحة املكتوب عليها اسم اللتصميم املظهر اخلارجي للمؤسسة و  يشملو  :املظهر اخلارجي -

 .البيئة احمليطة لعملية تسليم اخلدمة للزبوناملؤسسة وشعارها و 
لداخلي للمؤسسة من حيث املكاتب يشمل تصميم املظهر او  :املظهر الداخلي للتسهيالت -

و أدمة الزبائن مباشرة املعدات املستخدمة خلو  ،جتهيزاهتانتظار و إلوصالة ا ،توزيع العاملنيو 
 .دارة املؤسسةإاملستخدمة من قبل 

و مظهر العامل كالزي املوحد الذي يوحي للزبائن بتصورات أمثال التقارير  :خرىأمظاهر  -
 .جيابية عن العاملني يف املؤسسةإ

وذلك  ،ة هلافالدليل يعد نقطة قو   ،مكونات الدليل املادي تؤثر يف حكم الزبائن على املؤسسة ن  إ
ثناء تسويق أضفاء شيء من امللموسية إبرازها للدليل املادي تستطيع إن املؤسسة من خالل أل

 .خدماهتا
 
 

                                                           
(1)

السنة  ٬مذكرة ماجستري يف التسويق ٬شهاريةإلللخدمات ا  Beta Managementدراسة حالة مؤسسة  :البيع الشخصي يف تسويق اخلدماتفعالية  ،حداد سهيلة -
 .28 ص ٬جامعة اجلزائر ٬ 2005-2006اجلامعية 
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 People    :فراد املشاركون يف تقدمي اخلدمةألا -ب

دراك العمالء جلودة اخلدمات إاليت بدورها تؤثر على نات اخلدمات و العناصر املؤثرة على مكو   هم  أمن 
الذين د العاملني باملؤسسة اخلدماتية و فراألق باالعنصر البشري يتعل  و  ،العنصر البشرية هلم هي املقدم  

تنمية مهارات ب دارة القيامإلحيث يتوجب على ا ،و غري مباشر مع العمالءأحيتكون بشكل مباشر 
و فيما خيص اجلوانب أالعاملني عن طريق التكوين املستمر فيما خيص استعمال التسهيالت املادية 

    (1) .كيفية استقباهلماملتعلقة مبعامالت العمالء و 

قناع إذ يؤدي مقدم اخلدمة دورا مهما يف إمهية بالغة يف تسويق اخلدمات أن مقدمي اخلدمات يلعبون إ
ثري بالغ على تقبل أت ن لهأكما و  ،الزبائنه ميثل حلقة الوصل بني املؤسسة و نأعتبار االزبائن على 

مر الذي حيتاج ألا ،ز بعدم امللموسيةفراد يف تقدمي اخلدمات لكوهنا تتمي  ألمهية اأتزداد  .الزبائن للخدمة
 فالزبائن حيكمون على مستوى .مةطبيعة اخلدمات املقد  مهية و بأقناع الزبائن إضافية لزيادة إجهودا 

املؤسسات ن فإلذلك و  ،ثناء حصوهلم على اخلدمةأالفاعلية يف جودة اخلدمات من خالل الكفاية و 
ز يف فراد هم مصدر التمي  ألفا ،تطويرهم لرفع درجة فاعليتهمفراد و ألمطالبة بالعمل على تدريب ا

 :م فوائد مجة للمؤسسةتدريب املوظفني يقد   ن  فإ .نتاجإلا
 .حتسني جودة اخلدماتنتاجية و إلزيادة ا -

 .رفع احلالة املعنوية للموظفنيحساس بالرضا و إلتوفري ا -

 .دوران العملتقليل معدل الغياب و  -

 .تصاالتإلحتسني اشراف و إلعباء اأختفيف  -
رتقاء إلاىل التمييز و إن النقطة اهلامة ملنظمات اخلدمات اليت هتدف أىل إشار بعض الكتاب أقد و 

ضرورة الرتكيز على النقاط التالية عند ثمار يف تنمية مهارات العاملني و ستالمبستوى اجلودة هي ا
     (2) :اخلدميةتدريب موظفي املؤسسات 

 .يف تنمية القدرات التنافسية مهية جودة اخلدماتأ -
 .العاملني معامهية مسعة املؤسسة اخلدمية و أالربط بني  -
  .بني برامج تدريب العاملنيو هداف املؤسسة اخلدمية أالربط بني  -

                                                           
(1)

السنة  ٬ جامعة اجلزائر ٬قتصاديةإلمذكرة دكتوراه يف العلوم ا  ٬اجلزائرتصاالت يف إدراسة على قطاع الربيد و ا –التسويق يف مؤسسات اخلدمات العمومية  ،عبد القادر براينيس -
 .307 ص ٬ 2006-2007اجلامعية 

(2)
 .310 ص ٬نفس املرجع -
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 ،مصداقيتهم ،لباقتهم ،كفاءهتم  :ز املوظفني من خاللمتي   يتم   ؟كيف تتميز املؤسسة بعامليها
املهارات الواجب ومن بني الصفات و  ،...تصال لديهمإلمهارات ا ،درجة استجابتهم ،اعتماديتهم

تصال بالعمالء إليعين القدرة على التعبري بوضوح عند او )تصال إلمهارات ا :توافرها يف مقدمي اخلدمة
 ،املظهر حسن ،(درجة التجانس بينهماما بني املوظف والعميل و ) فمهارات التكي   ،(التعامل معهمو 
 .الثقة بالنفس ،صغاء للزبائنإلاستعداد لالستماع و إلا

 Process     :العمليات -ج

تشتمل على  صر املزيج التسويقي للخدمة و عملية تسليم اخلدمة للزبون عنصرا أساسيا من عنا تعد  
 الكيفية اليت يتم   :ف العملية بأهناتعر  اخلدمة للزبائن بصورة فعالة و كافة اإلجراءات اليت تضمن تقدمي 

 .من خالهلا تقدمي اخلدمة للزبائن
غبها العمالء يف اخلصائص اليت ير هبا الوصول إىل املواصفات و  يتم   متثل العمليات كل األساليب اليت

يبدو واضحا إذ أنه ال و  ،هذه العمليات أيضا هلا جودهتا اليت قد ترضي العميل أو ال ترضيهو  ،اخلدمة
بل جيب أن يقتنع كذلك باألسلوب الذي  ،جودة اخلدمة اليت يتلقاها يف النهاية يقتنع العميل مبستوى

عتبار رأي العميل يف حتديد العمليات وعليه جيب على اإلدارة أن تأخذ يف اال ،أوديت به هذه اخلدمة
  (1).اخلاصة بأداء كل اخلدمة

ليه العمليات من تنافسية ملا تنطوي عإن إدراك إدارة املؤسسة ألمهية العمليات يضيف للمؤسسة ميزة 
حيث أشار بعض  .املؤسسة على حد سواءكذلك توفري وقت العميل و   ،إيفاء اخلدمةسرعة يف تنفيذ و 
ستخدام كافة الطرق اليت تؤدي إىل تقليص دورة العمليات الطويلة ية قيام اإلدارة باالباحثني إىل حتم

نتقال العمل من إدارة إىل إختفيض وقت عدد اخلطوات و  تعلقة بتبسيط اإلجراءات أو تقليصسواءا امل
الوقت إن عاملي السرعة و  .حماولة القيام بالعمليات بصورة متوازنة بدال من العمليات املتتابعةأخرى و 

 .يعتربان األهم يف تقدمي اخلدمات الداعمة يف عصر السرعة
ية إلسرتاتيجية تقدمي من الدعائم األساسد يف احملاور الثالثة املذكورة أعاله يعترب م اجلي  إن التحك  

ته السبع هو تبيان مدى التكامل حتليل مزيج التسويق اخلدمي مبكونااخلدمات، واهلدف من دراسة و 
بطريقة جتعل منه تقدمي هذا املزيج للزبائن  نسجام بني اإلسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة، كما يتم  واال

  .مزجيا جذابا لقطاع مهم يف اإلقتصاد

                                                           
(1)

 . 310ص ٬املرجع السابق نفس -
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 سياسة اإلتصال والترويج في مؤسسة خدماتية  :الثالثالمبحث 

ا  مها وإمن  من خالل منتجاهتا أو خدماهتا اليت تقد  م إال  إن منظمات اليوم ال تعرف وال تقي        
فمنظمات اليوم ليس هلا  وموقعها يف السوق الذي تعمل فيه، كذلك من خالل شخصيتها، صورهتا،

بكلمة واحدة عليها أن  تقنع اجلمهور والبيئة اخلارجية،و  اخليار، عليها أن تثبت نفسها، تتحاور
 (1)".تتصل"

السياسة،  ما زادت فعالية هذه ثر أنشطة التسويق رؤية من قبل األفراد، فكل  سياسة اإلتصال أك تعد  
 .السوق وبذلك حتققت أهدافهاها يف ما حتسنت صورهتا، شهرهتا وموقعكل  
 

 عناصرهمفهوم اإلتصال و     :األولالمطلب 
 :تعريف اإلتصال -1

هذا العنصر يف  ل طبيعةثمثل أحد عناصر املزيج التسويقي، تتتكمن أمهية سياسة اإلتصال يف أهنا مت
واملؤسسات األخرى، ثل عملية التواصل مع البيئة اخلارجية من مجاعات املستهلكني واملنافسني ه ميأن  
تعترب هذه السياسة ثاين وسيلة لتجسيد  ففي املنظمات اخلدماتية، .معرفة ما حيدث يف تلك البيئةو 

 .مة وراء سياسة التسعري وهذا يف نظر املستهلكاخلدمة املقد  
نقل ) ىل البيئة اخلارجيةإمن املؤسسة جمموعة اإلشارات املوجهة ":نقصد هبا" تصالإ"كلمة   وراء

ات أو سلوكيات اجلهات فبطريقة تسمح هلا بتقدمي معلومات أو تغيري مواقف أو تصر  ( رسالة
هدفه هو تسهيل عمليات التبادل من . (2)("اخلدمة) املنظمة، أو املاركة أو املنتوججتاه املستهدفة 

وهذا نافسة قبل اجلميع وخمتلفة عن امل معروفة من املنظمة يف السوق وإعطاءها شخصيةخالل موقعة 
 .ف بطريقة ترضي هبا املنظمة هبدف دفع املستهلك أو إغراءه، على أن يتصر  

 رع واإلشباعات اليت حتققها اخلدمة أكثز على املنافعلى الرسالة الرتوجيية أن ترك   ،يف تسويق اخلدمات
فضل فمن األ ،دمةاخل املؤسسة على زتإذا ما رك  و  .هذا راجع لعدم ملموسية اخلدمةمن اخلدمة ذاهتا و 

وليس على اخلدمة ( خدمات كمالية) تتميز هبا املؤسسة عن منافسيها الرتكيز على اخلدمات اليت
 .ل مؤسسةمها كاجلوهر اليت تقد  

                                                           
-

(1)
 Marie-héléne WESTPHALEN, Communicator: le guide de la communication d'entreprise , 3 

eme
 édition, 

Dunod, Paris, 2001, p.1. 
(2)-

Sylvie Martin VEDRINE, Initiation au marketing: les concepts clés, op.cit., p.260.
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كثر ز أكثر على الوسائل غري الشخصية أع يف اجملال اخلدمايت فهو يرك  ز املزيج الرتوجيي بالتنو  كما يتمي  
إظهار اجلانب املؤسسايت ز كذلك على رك  كما ي( عامة مثال من عالقات) من الوسائل الشخصية

 .مهمة يف جمال اخلدمات ةلديها حيث له مكان
ختالف يف سياسة اإلتصال يف جمال اخلدمات عن تلك يف السلع املادية، فهي مهمة بالنسبة هناك إ

: ظهارخالل إ، وذلك من ...(الق،عند احل داخل الطائرة، يف الفندق،)للخدمة يف وقت تقدميها 
ستعمال شهادات الزبائن ها، امها يف نشاطحجمها، جتربتها املهنية، مدى حتك   قيم املؤسسة،

 خالل إظهار اجلانب امللموس منهاوإشراكهم يف احلمالت الرتوجيية، أي جتسيد اخلدمات من 
عادة قبل  على عكس سياسة اإلتصال للسلع املادية اليت تتم   ،..(املعدات، مالبس مقدمي اخلدمة،)

  .خلإ...خصائصه، اإلستهالك من خالل إظهار املنتوج،عملية 
ستهدف من قبل خرى جيب التفرقة بني اجلمهور املستهدف من قبل سياسة التسويق واملن جهة أم

يب على جي والثاين ،"ه اخلدمة املعروضةملن توج  " :تايلعلى السؤال ال جييب  لفاألو   ،تصالسياسة اإل
فاجلمهور املستهدف يف اإلتصال قد يكون غري  ."ه حىت تباع خدميتجيب أن توج   نمل:"التايلالسؤال 

 (1).خلإ...أو املؤثر على عملية الشراءاملستهلك النهائي، أو املشرتي : منهمفمتجانس 

 :عملية اإلتصال -2
تصال تتم بني إعتباره عملية ممارسته باتتمثل يف النظر إليه، و الرتويج إن الضمان األساسي لفعالية 

ال ويشمل ل نظام إتصال فع  اإلتصال من خال ويتم   املنظمة والسوق املستهدف: ني مهاطرفني رئيسي
 :املتمثلة يف الشكل التايل خري العناصر التاليةهذا األ

 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)-

Christian DUMOULIN, Jean-Paul FLIPO, Enterprises de services: 7 facteurs clés de la réussite, op.cit., p.97.
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 تصال في المؤسسة الخدماتيةإلعملية ا                  (6-1)الشكل   

                

 

 

 

 

 

 :المصدر    
Christian DUMOULIN, Jean-Paul FLIPO, Enterprises de services: 7 facteurs clés de la 

réussite, op.cit., p.96. 

                  

 "الرسالة" ها إىل البيئة اخلارجية تتمثل يفمن املعلومات اليت جيب نقل جمموعة:"تعين عملية اإلتصال 
(message)   وسائل اإلتصال"وذلك عن طريق" (média)،   جيب ترمجتها إىل نقلها  ولكن حىت يتم

ل السوق احة كبرية ولكن تكون مفهومة من قبوإشارات أي تركيزها حىت ال تشغل مس زرمو 
ال تصل إليه ومعها طريقة  اجلمهور املستهدف،عندما تصل الرسالة إىل  .(codage)املستهدف 
 فهم الرسالة اليت وصلته ولكن بطريقته ًل هذه الرموز حماوالل  فهذا األخري سوف حي ،اإلستخدام

(Décodage).(1)  
هي املرحلة احلامسة يف عملية  ( Feed back) دة أو ردود أفعال اجلمهور املستهدف املعلومات املرت

ذا يعين أن إجيابيا ه اإلتصال فهي تتمثل يف مدى تفاعل املستهلك مع املنظمة، قد يكون تفاعال
أن هناك خلل يف قد يكون التفاعل سليب أو غري موجود هذا يعين  وأإلتصال قد جنحت عملية ا

هذه السياسة وحتليل هذه  فشل أسباب ف علىهذه احلالة التعر  يف فيجب  ،مرحلة من املراحل
 (2).املراحل

                                                           
-

(1)
 Marc VANDERCAMMEN et All, Marketing : l’essentiel pour comprendre, decider, agir, op.cit., p.426. 

(2)-
Sylvie Martin VEDRINE, Initiation au marketing: les concepts clés, op.cit., p.267.
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رسالة بطريقة خاطئة خمالفة ليفهم ا ا أن جتعل املرسل إليهالضوضاء وهي غري خمطط هلا من شأهن هناك
 (.إشاعات مثال) ا خطط له املرسلمل

 (1) :لية اإلتصال يف املعادلة التاليةميكن تلخيص جناح عم ،ًعموما
 
 

 
  خدماتيةكيفية تصميم سياسة إتصال لمؤسسة   : الثاني المطلب

 :التايلك املراحل امللخصة لتصميم سياسة إتصالية جيب املرور هبذه
 : (املرسل إليه) حتديد السوق املستهدف -9

ي املستهلكون املرتقبون، املستعملون احلاليون أو املؤثرون على قرار الشراء أو متخذ :قد يكون هؤالء
 (2)أين؟ ومن يقوهلا؟لى ماذا جيب أن يقال؟ كيف؟ الشراء ويؤثر هؤالء ع قرار

 : (أي نوع رد  الفعل املرغوب فيه) ول إليهاهداف املراد الوصحتديد األ -1

 اه كل احلملة اإلتصالية، وحىت يكون اهلدف دقيقجيب حتديد هذه األهداف بدقة ألهنا سوف توج  
 (3) :وواضحا جيب أن حتتوي على مايلي

 ،(خلإ..املنافسني على حتسني السمعة، رفع املبيعات، الرد  ) الغاية -

 ،ل مراقبة نتائج احلملةيتها تسهعبري رقمي لألهداف حىت تكون وظيفالنسبة أي ت -

 .ةملتوقع للوصول إىل األهداف املسطر أو الوقت ا املهلة -

جام مع األهداف العامة للمؤسسة نسهذه األخرية عليها اال الرتوجيية، أنواع من األهداف ثالثةهناك 
 (4) :يف تتمثل األهدافو  األهداف التسويقية،و 

 ،تقدمي املعلومات وحتسني شهرة املؤسسة، منتجاهتا أو ماركاهتا -

هتا ، منتجاهتا وقو  ز عن املنافسة من خالل ماركاهتاتمي  التسمح هلا بصورة املؤسسة و بناء  -
 ،البيعية

                                                           
(1)-

Eric VERNETTE, l’essentiel du marketing : marketing fondamental, édition d’organisation, 2001, p. 301.
 

 (2)
  .321مرجع سبق ذكره، ص  ،التسويق املعاصرادريس، مجال الدين حممد املرسي، ثابث  عبد الرمحن -

(3)
-

 .123 ، ص مرجع سبق ذكره،  إدارة األعمال التجارية التسويق و إياد زوكار،  
(4)-

Marc VANDERCAMMEN et All, Marketing : l’essentiel pour comprendre, decider, agir, op.cit., p.22.
 

عملية إتصالية فع الة=  جلب اإلنتباه   *  قو ة اإلقناع   *  فهم الرسالة    
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وهو ساسي واألخري املراد الوصول إليه إثارة اإلهتمام وتدعيم السلوك الشرائي وهو اهلدف األ -
ل حنو مواقع تقدمي اخلدمة، إعادة إىل التنق   هفع املستقبل للرسالة إىل جتريب اخلدمة، دفعد

 .إخل…جتريب اخلدمة، حتقيق الوالء
 :إختيار الرسالة -3

ختلق  أن إختيار الرسالة اليت جيب ألهداف املراد الوصول إليها، ميكنبعد حتديد السوق املستهدف وا
اإلعجاب واإلنتباه ث حتقق الشراء الفعلي فهي تتمثل يف جمموعة من الكلمات واجلمل والشعارات 

 .والصور واأللوان والشخصيات واملوسيقى اليت حتمل املعىن والتأثري املطلوب على املرسل إليه
 

 (1) :مشاكل هي ثالثةعند تصميم الرسالة تواجهنا 
حتديد ) منطقية :كيف يريد املرسل أن تبدو الرسالة  ،الرسالة ماذا جيب أن نقول؟ أي حمتويات -

 أو حتريك دوافع التفاخر أو العطف) ، عاطفية(ستعمالسعر، كيفية اال خصائص اخلدمة،
 ،خلإ...أدبية ،(شعور بالذنب أو اخلجلال

الرسالة خالصة أو ترك املستهدف  كيف جيب أن تقال منطقيا؟ أي هيكل الرسالة، تتضمن -
 ،داية أو النهاية أو إحداث مناقشةيستخلصها بنفسه، إظهار املنتوج يف الب

 .نتباهجتلب االاليت كيف تقال ببساطة؟ شكل الرسالة، حتديد األلوان واألشكال واجلمل  -
ستعمال األسلوب واللهجة ة، ادمة املعروضة، تقدمي األدل  لى الرسالة أن تعكس مزايا اخلعجيب  

املختار ومع أسلوب وهلجة السوق املستهدف وهلذا على الرسالة أن تتضمن املالئمة مع التموقع 
 (2) :القواعد الثالثة التالية

 ،لة أي كل هدف تقابله رسالة واضحةبساطة الرسا .9

 ،لة، عبارات، كلمات، رنات، موسيقىمج: واحلفظ رسهل التذك   .1

 .اإلعالن عنها ذات مصداقية متالئمة مع خصائص اخلدمة ومزاياها اليت مت   .3

 
 

 
                                                           

 (3)
  .391مرجع سبق ذكره، ص  ،التسويق املعاصر ادريس، مجال الدين حممد املرسي،ثابث  عبد الرمحن -

 -
(2)

Yvelise LEBON, Nathalie VAN LAETHEM, Le marketing orienté resultats, édition Dunod, Paris, 2003, 

p.103. 
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 :إختيار الوسيلة -2

قنوات  ثالثةبعد حتديد السوق واألهداف والرسالة جيب نقل هذه األخرية ويتم ذلك من خالل 
 (1):ميكنها نقل الرسالة واملتمثلة يف

سلوكاته، تصرفاته، مستواه يف فهم ، يبيع اخلدماتم و فهو ميثل املنظمة، يقد  : اخلدمة مقدم -
  .وناقلة للرسالةمات املستعملة كل ها وسائل إتصال والكلالزبون، األلفاظ 

أسلوب بناء مواقع تقدمي اخلدمات أو الوكاالت، :(les supports materiels) املعدات املادية -
ها متثل مدى نوعية كل   ،خلإ...ملؤسسة، كيفية تقدمي امللفات،ترتيبها، وسائل نقل عمال ا

فاملهم هو تقدمي صورة تتماشى مع املوقع املختار واملتفق   .مة داخل هذه املؤسسةاملقد   اخلدمة
 .عليه من قبل املؤسسة

 ..(.كاإلعالن مثال) الوسائل غري الشخصيةو  (البيع الشخصي) الشخصية الوسائل -
 :حتديد امليزانية -9

قيام رجل التسويق بتحديد األعمال املتاحة املطلوبة  الرتوجيي يعقب عملية حتديد أهداف النشاط
لتحقيق هذه األهداف، هذه املبالغ اليت تنفق على النشاط الرتوجيي تتفاوت من شركة ألخرى وداخل 

 (2).نفس الصناعة الواحدة وبني الصناعات األخرى
على النشاط الرتوجيي العديد من العوامل اليت تؤثر يف املقدار الذي ميكن أن تنفقه الشركة هناك 
ت اجلهود اليت تبذهلا ما قل  كل  ،الوسطاء ما زادت مسامهةكل  ) التوزيع بالرتويج درجة قيام قنوات :أمهها

 ، عدد املستهلكني وسهولة الوصول إليهم، درجة التعقيد يف القرار الشرائي اخلاص باملنتج(املؤسسة

إىل رفع يف اإلنفاق على ى منطية املنتجات يؤدي ، مد(زاد اإلنفاق على الرتويج ،دما زاد التعق  كل  )
ما زادت كل  )اصة باملنتج، درجة تكرار الشراء افع اخلنالنشاط الرتوجيي، درجة إدراك املستهلك للم

 (.خنفض اإلنفاق على الرتويجدرجة تكرار الشراء ا
 :ميكن حتديد خمصصات النشاط الرتوجيي بإتباع إحدى الطرق الشائعة وهي

طية كل النفقات لغ يف ضوء األموال الباقية هلا بعد تغد املؤسسة املبحتد   :األموال المتاحةستخدام ا-
قد تبدو هذه الطريقة آمنة حبيث أن املؤسسة لن تقوم بإنفاق مبالغ على النشاط الرتوجيي  .األخرى

                                                           
-

(1)
 Christian DUMOULIN, Jean-Paul FLIPO, Enterprises de services: 7 facteurs clés de la réussite, op.cit., p.98. 

 (2)
  .321، ص 1112-1113 اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ، التسويق،  امساعيل السيد-
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ال تساعدها أكثر من قدراهتا ولكن قد تكون هذه املبالغ املنفقة ال تقابل طموحات املنطقة أو قد 
 .ض لذلك إىل ضياع فرص متاحة هلاعلى حتقيق أهدافها وقد تتعر  

نفقات س إيرادات املنظمة فيمكن حتديد ميكن حتديد املخصصات على أسا: المبيعات من نسبة -
نسبة من املبيعات املتوقعة أو السابقة وتعترب هذه الطريقة األكثر شيوعا ويرجع ذلك لسهولة كالرتويج  

 :غم أهنا تعترب غري منطقيةحساهبا، ر 
ية يف تقدمي امليزان أي جيب حتديد املبيعات املتوقعة ث  : حتديد امليزانية نسبة من املبيعات املتوقعة -

 ،تتوقف على مقدار ميزانية الرتويجحني أن املبيعات املتوقعة 

أوقات إخنفاض أي نسبة أقل مليزانية الرتويج يف : حتديد امليزانية نسبة من املبيعات السابقة -
رب إلنفاق على الرتويج أك يف حني أن احلاجة ،أكرب يف حالة إرتفاع املبيعات نسبةو  املبيعات

 .تشجيعها والعكس صحيح خنفاض املبيعات حىت يتم  يف أوقات ا

ا ا حسب كبار املنافسني، إم  ستعماال، ميكن اإلنفاق إم  هي أضعف الطرق او  :على أساس المنافسة-
ولكنها تفرتض أن  .لتكلفة الرتويج يف السوق ككل ل املتوسطر أو حسب املعد  املباشحسب املنافس 

كما تفرتض أن أهداف املنظمة  بشكل صحيح، املنافس يعرف كيف ميكن اإلنفاق على الرتويج
  .هي واحدة هذا أمر غري صحيح املنافسةو 
 .أساس منطقيلكنها ال تستند إىل أي  :الترويج على تقدير وخبرة مدير اإلعتماد-

 :جيب إتباع ثالث خطوات أساسية لتطبيق هذه الطريقة هي: طريقة المهمة والهدف -
 ،قابلة للقياسوضع األهداف بصورة كمية و و  حتديد -

 ،تاج إليها الشركة لتحقيق األهدافاليت حت ربامجالحتديد  -

  .حتديد تكلفة هذا الربنامج -

د على أمهية النتائج والدراسات تؤك   ،ا مضمونة الفعاليةأهن  واقعية كما تتميز هذه الطريقة باملوضوعية وال
 (1).ير واحلكم والصوابيها الشركة جمال التسويق كما تعتمد على التقدوالبحوث اليت جتر 

 
 .أو الوسائل اليت ستستعملها املؤسسة لتوصيل الرسالة توزيع امليزانية على املزيج الرتوجيي -3

 

                                                           
 (1)

  .319ص  رجع،نفس امل-
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 :احلملة اإلتصاليةقياس فعالية الرسالة أو  -3
ققت حيث أن  املبيعات اليت حتو  ليس من السهل، الربط بني احلملة اإلتصالية اليت قامت هبا املؤسسة

، سياسة إتصال اهتاخلدمة وجود) أثر على املبيعاتهناك الكثري من العوامل املستقلة عن املعلن ت
ملعرفة مدى  ها وقياسهاالنظر يف النتائج احملققة، حتليل لكن هذا ال مينع املؤسسة من (.إخل...املنافسني

 (1).ة الرتوجييةلاملراقبة والقياس قبل وبعد بعث الرسا جناح هذه السياسة، وتتم  
أن قياس نتائج الرتويج ميكن حتقيقه من خالل قياس تأثري الرسالة الرتوجيية  Philip KOTLERد قيعت

 :طرح األسئلة التاليةعلى اجلمهور املستهدف وذلك من خالل 
 ف على املؤسسة، ماركاهتا أو خدماهتا؟التعر   هل مت   -

 مة؟ هل هي إعالمية ومفهومة؟ هل أعجبوا بالرسالة املقد   -

 نتباههم؟اليت ألفتت ازة نتباه اجلمهور؟ ما هي النقاط املمي  هل جلبت ا -

 (2) ة اجلذب واحلث واإلقناع؟هل هي ذو مصداقية؟ هل هلذه الرسالة قو   -

ها؟ وما هي شعورهم رو ة شاهدوها؟ وماهي النقاط اليت تذك  ولذلك إذا ما أدركوا الرسالة كم مر   -
دد الذين الية جتاه املنتوج أو املنظمة؟ معرفة عوإنطباعاهتم؟ ما هي مواقفهم السابقة واحل

 (3)دثوا به مع اآلخرين؟ا املنتوج وهل أعجبهم؟ هل حتشرتو ا
 

 الترويجي والعوامل المؤثرة في إختيارهالمزيج   :الثالث المطلب
غري الشخصية عناصر الشخصية و ن من التتضمن إسرتاتيجية ترويج اخلدمات مزيج تروجيي يتكو        

وبسبب طبيعة اخلدمات  .مات الذين ميثلون السوق املستهدفتذكري األفراد واملنظو بار وإقناع إلخ
 .الةأعباء كثرية يف كيفية تطوير إسرتاتيجية ترويج فع   إن هذا يضيفغري امللموسة ف

 : عناصر المزيج الترويجي -1
 من العناصر اليت تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف املنظمة جمموعةن املزيج الرتوجيي من يتكو  

 :كالتايل  هيو 

 

                                                           
 -

(1)
Armand DAYAN, Le marketing appliqué aux biens et services industriels et professionnels,  5éme édition, 

édition Vuibert, Paris, 2003, p.160. 

 -
(2)

Ibid., p.161. 
(3)

 .323 ، مرجع سبق ذكره، ص1113التسويق ومفاهيم معاصرة  نظام موسى وآخرون، -
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 :اإلعالن -أ
 :خمتلفة مثل يةقطاعات خدماتمنظمات اخلدمات ليس جديدا حيث كان مستخدما يف اإلعالن يف  
ض يف اإلعالنات يف بع ديد هو حجم املبالغ اليت تنفق اآلنعقارات والنقل والبنوك، فما هو جال

 (1)(.مثال البنوك، السياحة، اإلتصاالت) الصناعات اخلدماتية
على منتجات  يعترب اإلعالن من أسرع الطرق لتعريف األسواق وتوسيع نطاقها وإثارة الطلب

 .وجديد وممتع ق على األنظار ألنه خال  يلاملؤسسات كما يعترب جذابا يستو 
اإلتصال غري الشخصي مدفوع الثمن يهدف لتقدمي معلومات عن املؤسسة أو ":ف اإلعالن بأنهيعر  

الراديو، التلفزيون، ك) ملستهدف من خالل وسائل اإلعالنبعثها وإيصاهلا إىل اجلمهور ا املنتوج ويتم  
 (2)".(الصحف، اجملالت، إعالنات الطرق

تكرار الرسالة اإلعالنية، تكلفة الرسالة لكل نتشار اجلغرايف، القدرة على اال :ز اإلعالن مبا يلييتمي  
 (3).ض عدد كبري من املستهلكني هلذه الرسالةمستهلك تعترب منخفضة نظرا لتعر  

يد ما جيب قوله أي الرسالة اإلعالنية، داملؤسسة حتأجل خلق رد الفعل املرغوب فيه، على من 
 ىتوي علحت نلة وهلذا على رسالة اإلعالن أوتتوقف فعالية احلملة اإلعالنية على جودة هذه الرسا

  (4) :مايلي
 .مه للزبائنعرض حمسوس وملموس تقد   :وعد -

 .ة تستعمل إلثبات الوعدأدل   :إثباتات -

الزبون جراء إستعمال هذا املنتوج أو  ما يتحصل عليهأي تخلصها الزبون يسليت الفائدة ا -
 .اخلدمة

هل ) حتديد اجلمل املستعملة والكلمات ،(فوصفي، فكاهي وظري)إلعالن حتديد طريقة ا -
لوان األ) ية، شكل احلملة اإلعالن(شكل سرد ىهي لتقدمي معلومة أو على شكل سؤال أو عل

 .(خلإ..املستعملة، حجم اإلعالن،
حيث  ،ل هذه الرسالة إىل املرسل إليهة اإلعالنية، هناك وسائل عديدة تستعمل حلمالرسالبعد تصميم 

هداف واملخصصات ا بعد دراسة مدى مالئمتها مع األإختياره ستمرار ويتم  سائل تزداد باأن الو 
                                                           

(1)
 .131 ، صمرجع سبق ذكره  ، تسويق اخلدمات هاين حامد الضمور، -

(1)
-

  .31، ص 1111القاهرة،  ٬جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل ، أسرار الرتويج يف عصر العوملة حمسن فتحي عبد الصبور، 
(3)

 .321 مرجع سبق ذكره، ص ،قراءات يف إدارة التسويق ٬حممد فريد الصحف -
(4)-

Marc VANDERCAMMEN et All, Marketing : l’essentiel pour comprendre, decider, agir, op.cit., p.922 .
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 قصريةت، رسائل الت، الصحف، امللصقات، األنرتنالتلفاز، الراديو، السنما، اجمل) السوق املستهدفةو 
 (1)(.اجلوال على

ه ال خيلو من العيوب من أن   اإلعالن يساعد رجل التسويق على الرتويج للمنتجات إال   على الرغم أن  
يؤدي إىل  اهذو  لة أي املبالغةمعلومات مضل  قدمي حيث أنه يأثر على رفع األسعار وزيادة التكلفة وت

 (2).قة املنتوجتضليل املستهلك على حقي
ار يف باقي عناصر ستثمعن املنافسة، فمن األفضل اال ية خمتلفةاملنظمة تقدمي محلة إعالنإذا مل تستطع 
 .املزيج الرتوجيي

 : ة البيعقو   -ب
تسويق صية العمود الفقري لإلتصاالت يف للخدمات ذات الصفة الشخ الشخصي البيع يعد  

إلمتام عملية التبادل، يقوم اخلدمات فهو عبارة عن إتصال شخصي بني البائع واملشرتي يف حماولة 
الء وعرض اخلدمة وتقدمي كافة املعلومات املتعلقة هبا وحماولة إستمالة املستهلك ل البيع مبقابلة العمرج
ويتميز البيع الشخصي بقدرة رجل البيع على تنويع وتغيري املؤثرات  .التأثري عليه إلمتام عملية الشراء و

 (3).داخلها ما يتم  املستخدمة أثناء املقابلة يف ضوء 
ة الشخصية وإمتالكه ة وقو  القدرة اإلقناعية، املرون :صف ببعض الصفات اهلامة منهاوهلذا عليه أن يت  

املنافسة  املنتجات صفاتو  عنه وكذلك خصائص املعلومات الكافية عن املنتوج الذي يقوم بالرتويج
 .عن املنافسة أفضليتهمنتوجه و  حىت يستطيع إبراز صفات

سواق واملستهلكني واملنافسة مما رجل البيع قدرة على تزويد إدارة التسويق مبعلومات هامة عن األل 
ءة على وضع إسرتاتيجية تسويقية وتوجيه وسائل الرتويج األخرى بكفا اإلدارة التسويقية يساعد

  (4).إلتصالا يساعد على زيادة فعالية عملية اوفعالية وتعديل أو تطوير  الرسالة كم
ة بيعية، فهي تدعو إىل إختاذ العديد من القرارات يف جماالت ري قو  هلذا فمن املهم تنظيم وتسيو 

 (5).ة البيعيةالقو   تقييم و  التوظيف، اإلختيار، التدريب، حتديد األجور والرواتب :دةمتعد  

                                                           
 (1)

 .199، مرجع سبق ذكره، ص مبادئ التسويق بيان هاين حرب،  -
 (2)

 .193، ص نفس املرجع-
(3)

 .311مرجع سبق ذكره، ص ، إسرتاجتيات التسويق املفاهيم و حممد فريد الصحن، – 
-حممد الباشا وآخرون،  مبادئ التسويق احلديث، مرجع سبق ذكره، ص 999.

)4( 

(5)- 
Philip KOTLER , Marketing selon KOTLER, op.cit., p .919 
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إرتفاع تكاليف ة إىل إضافولكن عيوب هذه الوسيلة تكمن يف أنه حمدود على عدد قليل من العمالء 
اإلشراف ومكافآت رجال و تمثلة يف تكاليف اإلنتقاء واإلعداد والتدريب املالبيع الشخصي 

 (1).خلإ...البيع

 :تنشيط املبيعات -ج
ب العمالء واحملافظة لقد أصبحت وسائل تنشيط املبيعات أكثر شيوعا بني منظمات اخلدمات جلذ

الة يف دعوة العمالء إىل العديد من الصناعات وهي وسيلة فع  ة املنافسة وتناميها يف لشد  عليهم وذلك 
 .عالقة طويلة األجليف بناء  وىلألجربة األوىل للخدمة وبالتايل تعترب املرحلة االت

ة، من جمموعة من التقنيات اليت تسمح بتطوير، بطريقة سريعة ومرحب نتنشيط املبيعات هو نشاط يتكو  
 (2).على صورة املؤسسةمبيعات منتوج معني بدون التأثري 

بتغيري ا ض سعر املنتوج، إم  ا بتخفيعملية حمدودة يف الوقت، تسمح إم  ":وميكن تعريفه كذلك بأنه
 (3)."عرض وذلك بتقدمي ميزة جوهريةالقيمة اإلمجالية لل

دركة ستخدامها يف حالة اخلدمات ذات املخاطر املبأن وسائل تنشيط املبيعات ميكن ا يفرتض عموما
 .منخفضة واليت تشرتي بتكرار ويألفها العميلبصورة 

تخدمة بإختالف األهداف اليت املس روض والوسائل الرتوجييةختتلف الع :أساليب تنشيط المبيعات-
 التقنيات يتم  إختيار  .إدارة التسويق لرباجمها وبإختالف اجلمهور املستهدف هلذه الربامج تضعها

 :حسب السوق املستهدف

ت املباعة من أجل ورفع نسبة العموالت على الكميامن خالل رفع الرواتب : ة البيعقو   -
 .نتائج أفضل حتقيقتشجيعهم وحتفيزهم على العمل أكثر و 

 :ا هي ذو جانب مايلغالب :املوزعون -

اإلعالن ) مهاقد   اخلدمات اليت لموزع نظريم لتقد   ،تشمل كمية من األموال: املسموحات* 
 (.مثال على املنتوجات

 .تقدمي جمالت ونصائح مالية تساعدهم على حتسني وضعهم* 

 .للقيام برتبص يف املؤسسة أو لزيارهتا دعوة املوزعني* 

                                                           
(1)

 .399، مرجع سبق ذكره، ص التسويق املعاصر إدريس، مجال الدين حممد املرسى، ثابث عبد الرمحن  -
(2)- 

Philippe INGORD, Promotion des ventes et action commerciale, Vuibert, Paris, Mars 1995, p.24. 

-
(3)

 Claude DEMEURE, Marketing, op.cit ., p.399. 
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إلستهالك، حثه على جتربة هبدف تشجيعه على الشراء يف غري مواسم ا: املستهلك -
حتويل ، على اإلستفسار على اخلدمة وطلب املعلومات هإعادة شراءها، تشجيع/اخلدمة

 :هي  أساليبه. إخل...ظمةملنافسني إىل منتجات املنة ااملستهلك من منظم

أو ( ايوم 83عوض عن  ايوم 81) ن قسم من اخلدمة نفسهاميكن أن تكو : مكافآت *
 .تقدمي خدمة جمانية

 .خلإ...(Tombola ) السحب ،(Tirage au sort)كاإلقرتاعات : املسابقات *
 (.مثال 83يف مكان  81) ، عرض جممع(ختفيض %31)عرض خاص : ض األسعارختفي *
 .هدايا حتمل إسم املؤسسة، عالمتها التجارية حىت توفر الذكرى املطلوبة *

 (1).زةاهلدف من هذه األساليب هي تقدمي للزبون عرض أو ميزة حالية، خمتلفة ومتمي  

  (2) :على املنظمة النظر وحتديد مايلي ،بعةبعد حتديد التقنيات املت   
أمهية  تقد الزبون أهنا عرض دائم وال يرىال جيب أن تدوم طويال حىت ال يع: ة هذه العمليةمد   -

 .ه اآلنقتناءم اليف أن يتقد  

 .خلإ...التلفاز، الراديو، اجلرائد،: الرسالة حتديد وسائل بعث -

 .عث الرسالة وحتديد ميزانيتهاوقت ب -

 
 : العامة العالقات -د

د كجزء من عمل املؤسسات منوا سريعا وهذا النمو يعود إىل إزدياد تعق  منى حقل العالقات العامة،  
فكل مؤسسة تسعى  .مهية العنصر البشري يف عملها وحميطهاألأعمال اجملتمع وإدراك املؤسسات 

 .ستمرار لكسب تأييد اآلخرين وتعاوهنم عن طريق اإلقناعبا
 دةاحلفاظ على عالقات جي   ،للمنظمة بيع أفضل صورةوسيلة إتصال تسمح ب" :فالعالقات العامة هي

سوقها لمها املنظمة ق هبم مستقبلها، من خالل أنشطة خاصة تقد  يتعل   الذين مع الزبائن
 (3)".املستهدف

 

                                                           
(1)- 

Philippe INGORD, Promotion des ventes et action commerciale, op.cit ., p.13. 
(2)- 

Philip KOTLER , Bernard DUBOIS, Delphine MANCEAU, Marketing management , op.cit., p.332 .
 

-
(3)

 Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.391. 
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د األفعال اإلجيابية أساسي وإمنا هو تشجيع وتقوية ردو  هدف العالقات العامة ال يكون البيع بشكل
  (1).مالئم إلهناء الصفقات واألعمال وفتح احلوار بكل موضوعية جتاه املؤسسة وخلق جو  

ة أو مستقبلية يمستهدف له مصلحة حال ال العالقات العامة إىل سوق واسع أو مجهوره أعمتوج  
النظام املصريف، املقاولون،  ن،املوردو  الزبائن، املوزعون،: ن هذا اجلمهور مننظمة ويتكو  لدى امل

 .خلإ...وزارية، اجملموعات اإلعالمية،، اهليئات الاألسهم، الشركاءملستثمرون، صاحبو ا
، عيد ميالد، ةعرض خدمة جديد/منتوجبعث : منها ة مناسباتوقد تستعمل هذه الوسيلة يف عد  

صورة  يرحتسني وتطو  ، تغيري اإلدارة واملديرين، تغيري أو(fusion) املؤسسة إىل منظمة أخرى ضم  
 (2) .خلإ...املؤسسة،

عبارة األنشطة واليت ميكن حتديدها يف يف جمال التسويق، تتمثل العالقات العامة يف جمموعة من 
(PENCILS): (3) 

 :Pاملنشورات أو املطبوعات (Publications)  قارير الت املؤسسة، التجمجرائد و  :تتمثل يفو
 .(Brochures) باتيكتالسنوية، امللفات الصحفية، شريط حول املؤسسة، ال

 :Eاألحداث (Evenements)  املؤمترات الصحفية، ت، احملاضرات و املعارض والصالونا :تتمثل يفو
 .، الرعاية الثقافية أو الرياضيةخطاب املدير

N : طرف منتوجها،/ومهم، عيد ميالد املؤسسة إمضاء عقد جديد) أخبارها نظمة أوجديد امل 
 .(مقدمي خدماهتا مثال/منتجاهتا/أو حكايات حول املؤسسة

 C: اجملتمع (la communauté): املشاركة بالوقت واملال يف مشاريع ذات منفعة عام أو حملية 
 .مثال
: Iوية املنظمةه (identité):   مثالطاقات الزيارات بكمالبس مقدمي اخلدمات. 

lobbying : L (مثال جمهودات املنظمة موجهة للتأثري على قوانني ونظم الدولة).  
: S          ومسؤوليتها اإلجتماعية شهرة املؤسسة، صورهتا: اجملال اإلجتماعي.  

مدى عرض املؤسسة أو منتجاهتا : ة معايري أمههاة من خالل عد  مس فعالية العالقات العاقيا يتم  
 .للسوق املستهدف، شهرهتا، مدى فهم الرسالة املبعوثة، ردود أفعال اجلمهور املستهدف

                                                           
(1)

-
 .321 ، ص مرجع سبق ذكره،  إدارة األعمال التجارية التسويق و إياد زوكار،   

(2)- 
Jacques ORSONI , Jean-Pierre HELFER , Sophie DEBERN, Les bases du marketing, educapôle gestion, 

5éme edition, Paris, 2006, p.156. 
(3)- 

Philip KOTLER , Marketing selon KOTLER, op.cit., p.  913 . 
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  تواملعمول هبا لقياس مدى فعالية العالقات العامة هي حساب عدد اإلتصاال ةالوسيلة السهل
جلرائد أو التلفزيون أو الراديو فقرات وصور يف ا)  املباشرة اليت حصلت عليها يف وسائل اإلعالم

  (.مثال
 :التسويق املباشر -ه

حيث  ،(الفنادق ان،من مؤسسات التأمني، طري ) ستخداما يف اجلانب اخلدمايتأكثر الة يهذه الوس
واألكثر مردودية وبناء عالقات خاصة  اكثر والءنتقاء الزبائن األاختيار و ف وإتستعمل برامج التعر  

اصة اخلموعة من املعلومات ستغالل جمانشاط تسويقي يتمثل يف مجع و ":وميكن تعريفه بأنه .(1)معهم
 (2)."ك عرض مشخصبذلة وتقدمي ات لسوق مستهدفة معينبياندة ستعمال قاعمن خالل ا

ستعمال احلجج املالئمة اليت ني باي البحث عن الزبون املالئم، اإلتصال به يف الوقت واملكان املناسبأ
  .تهااليفع وقياس ميكن مراقبتها

 :ميكن تلخيص معادلة التسويق املباشر يف املعادلة التايل
باملنظمة أو مستعارة من دام قاعدة بيانات خاصة ستختهدف من خالل احتديد السوق املس .9

 .كل زبونمنظمات أخرى، والعمل على تقدمي عرض مشخص ل
هذه القواعد حتتوي على ملفات اليت بذاهتا حتتوي على معلومات حول زبائن حاليني أو 

املتمثل و   RFMلومات حول الثالثي ضافة إىل معإلبا( إخل...اإلسم، اللقب، العنوان) لمنيحمت
 (3) :يف

(Récence) R: حديد املستهلكني النشطنيإحصاء حول تاريخ آخر شراء يسمح بت، 
 (Fréquence) F: تكرار الشراء، 
 (Montant) M :قيمة املشرتيات. 

كبار الزبائن من صغارهم وكذلك الزبائن املنتظمني يف الشراء   (F و M) هذان املعياران وحيدد
 .والزبائن الذين يشرتون عند احلاجة

 ،طلب معلومات :م والتجاوب معه کللتفاعل مع العرض املقد   تهدفالسوق املس دفع .1
 .خلإ...قتناء املنتوجم الالتقد  

 .(calcul des taux de retour)  معدالت العوائد حسابو  النتائج  مراقبة .3

                                                           
(1)- 

Philip KOTLER , Bernard DUBOIS ,Delphine MANCEAU,  Marketing management , op.cit.,  p.331 
 

(2)- 
Eric VERNETTE , l'essentiel du marketing :marketing fondamental, édition d’organisation, 2001, p.331 .

 

-
(3)

 Christian MICHOU , Le Marketeur: les nouveaux fondements du Marketing, op.cit., p.322. 
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خيص العرض وحتقيق التبادل شن تتوفر لدى املؤسسة جمموعة من الوسائل والتقنيات لتجيب أ   
   :هذه الوسائلاملرغوب فيه وأهم 

ه البائع إىل منازل أو أماكن تواجد الزبائن، البيع البيع باملراسلة، البيع مباشرة من خالل توج   -
تسمح بطلب  .(اخلدمة) م فيها املنتوجعن طريق اهلاتف، من خالل برامج تلفزيونية يقد  

 .(Téléachat) يدرب ت أو الو األنرتنا من خالل اهلاتف أاملنتوج إم  

 .(emails) ت عن طريق الرسائل اإللكرتونيةنعرب األنرت التسويق  -

وضعه هلا و  ترك قسيمة يرجعها الزبون بعد ملئهمن خالل : اإلعالنات يف اجلرائد واجملالت -
 .املعلومات لكل

أو  أو فيلم ليسجتشريط علبة رسال مثال منشورات إعالنية أو من خالل إ: ستعمال الربيدإ -
 .قراص مكثفة أو مضغوطةأ

 .رب اهلاتف النقالال رسائل صوتية أو رسائل مكتوبة عإرس -
 

قوي العالقة ما ي د  تين هبم، وهذا إىل حالتسويق املباشر يعطي للزبائن الشعور بأن املنظمة اخلدماتية تع
حيانا ولكن للتسويق املباشر وجها قامتا وغري مرغوب لدى الناس، ألن الطبيعة اهلجومية وأ .معهم

كما قد ،قد تأدي إىل إحلاق الضرر بالعمالء  ،التسويق املباشر ممارسي لبعضاألساليب اخلداعية 
خرتاق ي، كما قد تواجه املنظمة مشاكل إو خداع أحتيايلذات طابع إتكون ممارسات غري عادلة و 

 (1).اخلصوصية
 : ختيار المزيج الترويجي الخدماتيالعوامل المؤثرة في إ -2

 ،الرتوجيية تتضمن كال من اإلعالن، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات ساليباأل على الرغم من أن  
 .منتوج ج لكلوافر مجيع هذه األساليب يف املزيأنه ال يشرتط ت إال   ،العالقات العامة والتسويق املباشر

 :ويرجع ذلك إىل عوامل مؤثرة أمهها
حينما ف ،تخدمسيتأثر تأثريا قويا على نوع النشاط الرتوجيي الذي سوف : طبيعة السوق -

نة من ا يف حالة سوق مكو  أم   .ليةأكثر فاعيكون عدد املشرتين صغريا يكون البيع الشخصي 
، وتوجد عناصر تدخل يف (2)ستخدام اإلعالنانتشارا واسعا يفضل منتشرة اأعداد كبرية و 

                                                           
(1)

 .213 ذكره، ص سبقمرجع  ،التسويق املعاصرثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي،  – 
(2)

 .329 مرجع سبق ذكره، ص ،التطبيق النظرية و: التسويق ، العاصي شريف أمحد شريف – 
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إستهالكي أو ) إلنتشار يف السوق، نوع العمالءو ادرجة الرتكيز أ: طبيعة السوق منها
 .خلإ...، عدد العمالء،(صناعي

 .نت املنظمة من إختيار أفضل وسيلةكل ما متك   كل ما زادت هذه األموال،:األموال المتاحة -

ساهم بشكل كبري يف حتديد املزيج الرتوجيي اخلاص حيث ي: نوع المنتوج وخصائصه -
 (1):باملنظمة

النشاط املالئم : يار تكر لشرح، اليشرتي بشكل د حيتاج لج معق  و قيمة منتوج عالية، منت *
 .صيهو البيع الشخ

اإلعالن هو : ل تكرار الشراءرتفاع معد  منطية اإلنتاج وإ السعر منخفض، بساطة فنية، *
 .فضل وسيلة للرتويجأ

إحتكارية إستخدام  ،ام تنشيط املبيعاتستخدسعرية ااملنافسة  مثال، :طبيعة المنافسة -
 .املؤسسة واملنافسة بنيإظهار التمايز اإلعالن والرتكيز على 

يعتمد  استخدام شكل من أشكال الرتويج :اإلستراتيجية الترويجية التي تتبناها المؤسسة -
 (2) :نيتجييإسرتاتتبنيها وميكن التفرقة بني  سيتم  على نوع اإلسرتاتيجية اليت 

التسويق تعتمد على اإلتصال الواسع اإلنتشار اليت يعتمد عليها رجل : سرتاتيجية اجلذبإ *
يف خلق الطلب عند املستهلك النهائي الذي بدوره يذهب إىل الوسطاء لطلب املنتوج، 

 .الذين بدورهم يقومون باإلتصال باملؤسسة
ت القيمة املرتفعة واليت تتطلب توضيحا يف حالة املنتجات الصناعية ذا :سرتاتيجية الدفعإ *

ريقة األنسب الط الشخصي هيخاصا لكي تتفق مع حاجات املشرتين، يكون جهد البيع 
قابالت البائعني والتمهيد مل لتعريف املشرتين باملنتوج بقدر حمدود إال  وال يستخدم اإلعالن 

 .مستهلك النهائيمون املنتوج للالذين بدورهم يقد  
 ٠دورة حياة المنتوج -

 
 

                                                           
 

)1(
 .313 ، مرجغ سبق ذكره، ص (التطبيق النظرية و) املفاهيم اإلسرتاتيجيات:التسويق  عصام الدين أمني أبو عفلة،  –

(2)
 .221 النشر، ص املكتبة اإلدارية، الدار اجلامعية للطباعة و،  إدارة التسويق حممد سعيد عبد الفتاح، – 
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بالقرارات  يؤثر ويتأثر ن القرارات املتعلقة بالرتويج من القرارات اهلامة، فهوميكن القول أ ،خريويف األ
جهل املستهلك  :ة مشاكل منهاب على عد  ل الرتويج التغل  املتعلقة باملنتج والسعر والتوزيع، ويسه  

ب كما يتغل   ،ارية، األسعار، إستخدامات املنتجتج، العالمة التجعن املؤسسة، املن املعلوماتحول 
 .م إليهد  املستهلك بواسطتها ما يقيتقبل  ،نفسيةعلى تراخي املستهلك بإغرائه وخلق حالة 
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 خاتمة  

هياكلها التنظيمية وظيفة ال تقل أمهية ن تدمج يف املؤسسات اليت تريد حتقيق الريادة والبقاء أ      
 .ال وهي الوظيفة التسويقيةعن وظيفة اإلنتاج واملالية أ

سواق، خاصة نعكاسات هامة يف مستوى األاإلقتصادية الدولية أفرزت إ التالتحو   إن        
التسيريية على مستوى املؤسسات رات حديثة يف األمناط تصو   فقد أعطت املتخصصة منها، ومن مت  

سها مفهوم رات هامة يف املفاهيم اإلقتصادية وعلى رأحدثت تطو   ،وباملقابل هلذا التغيري .قتصاديةاإل
نه آداة إلتاحة السلع واخلدمات يف األسواق املختلفة النشاط التسويقي من كو قل حيث إنت ،التسويق

إىل كونه نشاط وفلسفة تقوم على  ساليب لرتغيب املستهلكني يف عملية الشراء،والعمل على إجياد أ
ن املستهلك سيد السوق ز املفهوم التسويقي على أدة واملتنو عة ويرك  شباع حاجات املستهلك املتعد  إ

أن تسخر اإلمكانيات املادية والبشرية، حىت تضمن تنفيذ وتلبية قتصادية ملؤسسات االوعلى ا
 .اجاتهإحتي

 قتصادية خاصة منها اخلدماتية،سخرها املؤسسات االتقد اإلمكانيات البشرية اليت  هم  من بني أ      
ن لتضم ،قتصاد العامليال يف االك الرئيسي والفع  قتصاد الدول واحملر  عترب هذا القطاع جوهري يف اإذ ي

إذ تعترب أبرز النشاطات اليت متثل الواجهة األمامية  .ة البيعيةأال وهي القو   ،الوصول إىل الزبون وإرضائه
 اليت من خالهلا ترتبط يف عالقات تبادلية مع البيئة احمليطة هباو للمؤسسات خاصة منها اخلدماتية 

 .العمود الفقري لإلتصاالت يف تسويق اخلدماتحيث تعترب 

 



 
 

 :الفصل الثاني
 

مفاهيم أساسية حول قّوة البيع 
 وكيفية إعدادها
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    الفصل مقدمة   

 
ر السريع واملتزايد لألسواق ومع ظهور منافسني جدد، جعل قتصاد العاملي، مع التطو  اإن تأثري ا       

من أجل الوصول إىل  .بعد يوم ًيوما ًد تعقيداطرة مهمة صعبة تزداق األهداف املسعملية حتقي
اليت جيب أن تكون على الدوام متواصلة  البيعية هتاىل قو  إواحلفاظ على ميزة تنافسية، تلجأ املؤسسة 

 .مع زبائنها
 

 ي سواء  البيع الخصصي أحد األشخطة اليت تستصدمها الخركا   ي عقاقتها مع عمقائها يعترب       
فنظرا ألمهية العقاقة . الصناعيني أو  ي سوق إعادة البيعسوق املستهلكني أو  ي سوق املخرتين 

املباشرة اليت ينطوي عليها البيع الخصصي مع العمقاء، فإن الكثري من الخركا  أخذ  تويل هذا 
ىل زيادة املبيعا  فحسب، بل داء ال يؤدي إآلمستوى أفضل من ا النخاط أمهية بالغة للوصول إىل

 .ركا   ي جمتمعاهتاصورة إجيابية عن هذه الخ ليعكس
 

ا الفصل لتوضيح الدور اهلام واحليوي للنخاط البيعي ومدى لقد جاء  ثقاثة مباحث هلذ      
ة القو   ل عن مفهومث املبحث األو  يتحد   .ستمرارهاا ي حتقيق أهداف املؤسسة وبقائها و مسامهته 

 ت   .مزجيها الرتوجييسرتاتيجيتها و إبالتسويق وأمهيتها  ي املؤسسة،  عقاقتها، لة هلاواملهام املوك  البيعية 
الصفا  اليت هم و ق البيعية لديشواع املصتلفة لرجال البيع، الطر ص املبحث الثاين لتحديد األيختص

بتحديد مراحل  ا املبحث الثالث، فقد خص  أم   .حىت جتعل منهم رجال بيع أكفاءجيب توافرها لديهم 
  .، هيكلتها وكيفية تعويضهاالة من خقال حتديد أهدافها، حجمهاقوة بيعية فعاد وأساليب إعد
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 ة البيعمفاهيم عامة حول قو   :ول ألمبحث اال
. جتماعية أساس احلضارا إلال يزال  ي قلب العقاقا  ايعترب التبادل التجاري الذي كان و        

ادال  اليت تعترب ليس فقط من أجل القيام بالتبفالعملية البيعية هي فرصة معطاة لألشصاص للتعارف 
ولكي يكون . عن تبادل منتوج مقابل قيمة شقدية، بل يتعدى هذا بكثريقتصادية شاجتة اظاهرة 

البيعية أو  ةالقو   وسيلة أساسية أال وهي ستعمالاجيب على املؤسسة  ،ًامرحبو  ًاالالنخاط البيعي فع  
 .البيع الخصصي

 

   مقدمة عامة لوظيفة البيع وعالقتها بالتسويق :ول المطلب األ
 وظيفة فعالة وإستراتيجية : البيع -1

ال تزال من كة، حيث كاشت و هتا احملر  وقو   ت العملية البيعية أحد أهم أشخطة املؤسسةحلقد أصب
تعترب عملية البيع من جهة معاملة . بالتطو رستمرار و التمة باامله ،لمؤسسةلشخغاال  األساسية إلا

مؤسسة، ستمرارية بالنسبة للالاحتقيق الربح و : دا هدف حمد  مإشساشية جتمع ما بني شصصني لكل منه
وإرضاء احلاجا  والرغبا  بالنسبة للمخرتي، ومن جهة أخرى فهي عملية تفاوضية يقوم فيها كل 

 .مةمنافع وميزا  العروض املقد   ،طرف بإقناع الطرف اآلخر مبحاسن
حتياجا  الزبائن إبيع، الكخف على رغبا  وة الي هو املمثل األساسي ملهنلبيع الذجيب على رجل ا

دة واحلفاظ على عقاقة جي   خدما  املؤسسة اليت تطابق إحتياجاهتمومساعدهتم على شراء سلع و 
 .معهم ما بعد البيع

احلرفية ة البيع من املفهوم التجاري التقليدي واملهن رجل إذ تعدى دور ،ر دائمإن وظيفة البيع  ي تطو  
الذي و ، مع باقي وظائف املؤسسة ًشدماجاإأكثر تقين  املفهوم املعاصر، ليصبح شخاط القدمية إىل 

لة لرجال البيع ومقاحظة ع املهام املوك  زداد تنو  إ  البيع إىل أشخطة أخرى وأدوار خمتلفة تعد   أكسبه
  .تعقيد  ي مهن البيع
جتاه ميكن إللتوضيح هذا او  شدماج،إلاحنو إزالة احلواجز و  رطو  ر ألن املؤسسة  ي توظيفة البيع  ي تطو  

  .التسويق وظيفة البيع و  قبل كل شيء مقاحظة هناية العداوة اليت كاشت ما بني وظيفة
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ة البيع من مركزها الرئيسي  ي املؤسسة وجعلها عنصر إبعاد قو   إىل ىلقد ساهم ظهور التسويق وأد  
ي للتسويق هو جعل عملية البيع إذ كان اهلدف اخلف .التسويقيصر املزيج افردي وثاشوي ألحد عن

 ( 1).غري شافعةو زائدة 
هاتان الوظيفتان  ي طريق إىل املصاحلة، فقد عمل املفهوم التسويقي على إضفاء صبغة جديدة  اليوم،

كما تبنت   التوزيع،ضافة إىل كوشه وسيلة من وسائل عتربه أسلوب تروجيي إة البيع، حيث اعلى دور قو  
ف عليه التعر   هتمام بالزبون، اإلصغاء إليه،إلى هبا إىل اما أد   ة البيعية املفهوم التسويقي، وهذاالوظيف

 (2) .حاجاته عتبارإلاواألخذ بعني 
لبيع، الذي مسؤوليته رجل ا .ايقوم بتوجيه كل أعماهل املؤسسة، هتماما إ، يعترب الزبون مركز ًقطعا

الخصصية واخلاصة واملباشرة مع زبائن املؤسسة، يأخذ هبذا مكاشة هامة  تصاال إلاان األوىل هي ضم
إىل زيادة املبيعا  فحسب  داء ال يؤديآل، للوصول إىل مستوى أفضل من ا(3) ي الكثري من الخركا 

 .بل ليعكس صورة إجيابية عن هذه الخركا   ي جمتمعاهتا
 العالقة بينهما: البيع والتسويق -2
لبيع، وما ية كاشت أم صناعية هي وظيفة االتسويقية  ي أغلب املؤسسا  خدمات من أقدم الوظائف إن

دما  مراقبة رجال البيع، تقدمي اخل/حتفيز/تنخيط/توزيع املنتجا ، تسيري: تؤديه من أشخطة ملحقة ک
املصلحة " هيئة دارة أو مديرية التسويق، حتتميكن أن تستند وظيفة البيع إىل إ .خلإ...ما بعد البيع

ة  إدار م هذه الوظيفة إىلن لبعض املؤسسا  األخرى أن تسل  ، أو ميك"مصلحة املبيعا "أو " التجارية
 .جتارية مستقلة عن إدارة التسويق

ية اليت البيع بإدارة التسويق هي األمهوظيفة السبب الوحيد الذي ميكن أن جيعل املؤسسا  تربط 
واملصططا  التسويقية، وذلك عن طريق إخضاع طبيق اإلسرتاتيجيا  البيع  ي متابعة وت تلعبها قو ة

 .شدماج أشخطتهم مع اإلسرتاتيجية التسويقيةإمن  دجل التأك  أال البيع لسلطة مدير التسويق من رج
هذا إدارة جتارية مستقلة و  ، هناك بعض املؤسسا  اليت تفضل تسليم وظيفة البيع إىلمن جهة أخرى

 :مها انيأساسلسببان 

                                                           
)1(

- Alain BLOCH, Anne MACQUIN, Encyclopédie: vente et distribution, Economica, Paris, 2001, p.313. 
)2(

- Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction , gestion , organisation, 3
eme

 édition, édition 

d'organisation, 2003, p.91.  

 -
(3)

Enrico COLLA ,Thierry ROBIN , Marketing et management commercial, Vuibert, Juin 2003, p.91.  
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عخرا   عدد العمال الذين تتطلبهم وظيفة البيع مقارشة بإدارة التسويق اليت ال حتتمل إال   -
 ،األشصاص

، ختقاف احملسوس  ي ثقافةإللة هو الق إدارة مبيعا  مستقخل بهعى السبب الثاين الذي يد   -
على فرجل التسويق له القدرة  :ومستوى التحليل ما بني رجال التسويق ورجال البيع ةعقلي

    .الطويلمتعو د على العمل على امللفا  ومنخغل باملدى املتوسط و  يل الخامل للسوقتحلال
واقعيون، يعملون  ي امليدان ويهتمون قبل كل شيء بالنتائج  بينما رجال البيع هم أشصاص

هبذا . دالقصري، يربطون تفكريهم مبنطقة معينة أو قطاع سوقي حمد  ة على املدى قاحملق  
التفكري، جيعل تعايش التسويق والبيع  ي شفس اإلدارة من األمور الصعبة ختقاف  ي إلا

 .حتقيقها
ا  اليت جيب مراعاهتا، عندما تكون إدارة املبيعا  مستقلة عن حتياطإل، هناك بعض اإضافة إىل هذا

مصلحة خاصة بتنظيم  قعض املؤسسا  ختلإدارة التسويق من أجل جتنب اخلقافا  فيما بينهما، فب
ىل عملية و ي البعض اآلخر، اإلدارة العامة هي اليت تؤمن وتتو  .البيعة ما بني التسويق و األشخط

  (1).التحكيم بني اإلدارتني

 دارة التجارية في المؤسسةمكانة اإل                   : (1-2)الشكل    

 :المصدر    
  J.LENDREVIE, J.LEVY, D.LINDON, Mercator,7eme édition, Edition dalloz, Paris, 2003, 

p.1098. 

                                                           
 -

(1)
J.LENDREVIE , J.LEVY et D.LINDON, Mercator, op.cit., pp.1097-1098  
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 ة البيع والمهام الموكلة لهامفهوم قو    :المطلب الثاني
 :ة البيعمفهوم قو   -1

 the salesman الة للمبيعا  جيب أن تبدأ بدراسة رجل البيعاإلدارة الفع   أن    ي التسويق يرى اخلرباء

   (1).فلسفته  ي العملف على ما تكون فهم طبيعة العمل الذي يقوم به والتعر  وبت

اسية ة أساألشصاص الذين هلم مهم   من جمموعة" :ة البيع بوضوح ميكن تعريفها كاآليتلفهم طبيعة قو  ف
بيع منتجا  املؤسسة من خقال اإلتصال املباشر مع الزبائن احلاليني أو هي البيع أو املساعدة على 

 (2) ." احملتملني أو املوزعني ملنتجا  املؤسسة
حلاليني أو ة الزبائن افون بزيار جمموعة األشصاص مكل  ":بأهنا  Mac BERROUNكما يعرفها الكاتب 

و تقدمي اخلدما  من بعد البيع /ستقباهلم  ي حمقا ، وكاال  أو شقاط بيع املؤسسة، أوااملرتقبني أو ب
 ".هلم
ممثلي البيع، رجال البيع، البيع الخصصي، فريق البيع، شبكة البيع، : ة تسميا  أمههاة البيعية عد  للقو  

 .اخل...البيع، مندويب
ني  ي جمال ة بيعية ميكن أن تتمثل  ي رجل بيعي واحد أو  ي مئا  األشصاص العامللكل مؤسسة قو  

يفوق بكثري  ًعاليا ًالكبرية حيث تبلغ تكاليف البيع الخصصي عادة رقما البيع خاصة  ي املؤسسا 
لواليا  املتحدة األمريكية حيث تبلغ تكلفته  ي كثري من املخاريع  ي ا ،تكاليف باقي وسائل الرتويج

قدرته حمدودة على خدمة عدد كبري من العمقاء،  كما أن  .(3) املبيعا صا يمن  %50إىل  % 50من 
الكثري من املتاجر إىل  على حجم املبيعا  وهذا ما دعىً ثر شصصية مندوب البيع سلبيا  كما قد تؤ 

بسبب صعوبة احلصول  ًرتفاع تكلفة البيع الخصصي وثاشياإبسبب  ًالستصدام مبدأ خدمة النفس أو  ا
 .على مندويب بيع شاجحني

 :مزايا البيع الخصصي -أ
  (4) :واليت من أمهها ما هو مذكور أدشاهتتصف طريقة البيع الخصصي بعدد من املزايا 

الصلة الخصصية بالعمقاء تتيح  أن   يأ بني البائع واملخرتيلوجه  ًوجهاًمباشرا ًتصاالإميثل  -
 تصالإلاهذا  .داقا  معهم جتعل منهم عمقاء مستقدمني للمنخأة البائعةالفرصة لتكوين ص

                                                           
 (1)

-
(3)

 .105 ص ، 4552مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  ،اإلسرتاتيجية املفهوم و: اإلدارة التسويقية احلديثة، صقاح الخنواين -
-

(2) 
J.LENDREVIE , J.LEVY et D.LINDON, Mercator, op.cit., p.463 

 
 (4)

 .452، ص 4555 ،الخروق للنخر و التوزيع، عماندار ، مدخل إسرتاتيجي: التسويق حممد شاكر العسكري، -
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ملة أو املنتج وتاجر التجزئة أو املنتج ا بني املنتج وتاجر اجلإم   الخصصي باملستهلك يتم  
 . واملخرتي الصناعي حسب طبيعة املنتوج وشخاط املؤسسة

ممكن وإمكاشية تركيز اجلهود  عية إىل أدىن حد  يل  ي اإلسراف  ي اجلهود البالبيع الخصصي يقل   -
ية اإلعقاش ه الرسالةقارشة باإلعقان الذي يوج  م ،للخراء ًستعداداإالبيعية على العمقاء األكثر 

 البيع يكوشون بأي حال من األحوال مخرتين حمتملني وهذا ما ال جنده  ي ال إىل األفراد قد
  .يالخصص

كبري حيث أن أسلوب   ستصدام أكثر من وسيلة لإلقناع أي هو طريقة مرشة إىل حد  إإمكاشية  -
ولة وبسرعة ملوافقة ل بسهميكن أن تعد   البيع ومعاملة الزبون ولغة التصاطب وكيفية التأثري عليه

 .عقلية املخرتي طبيعته وظروفه

الوسائل البيعية عن مدى فعالية  جتاه املنخأةإة احلصول على ردود أفعال مباشرة إمكاشي -
 .املستصدمة

 حتسني) دى هذا بكثريبيع منتجا  املؤسسة بل تتع  ي ثل فقطوظيفة رجل البيع ال تتم -
حتقيق  ،ضمان سريورة املؤسسة ،حلفاظ عليهالزبون وامجع املعلوما  ،إرضاء سة، صورة املؤس

 .(خلإ...املبيعا  ومجع الطلبا 

رجال البيع )ًأيضا رج املؤسسة فقط، بل داخل املؤسسةال ميارس رجال البيع عملهم خا -
لبيا ، إدارة املبيعا ، مراكز العاملني  ي وكاال  وشقاط البيع اخلاصة باملؤسسة، مصلحة الط

 (1) .(خلإ...تصاال ،إلا

، بل هو ممثل خارجي للمؤسسة  ي العميلال يلعب دور الوسيط بني املنتج و  رجل البيع -
 .قاءممواجهة الع

مة اليت تخكل  ي جمتمعنا قتصادية والصناعية فهو يزرع القيإلإىل احلياة ا ًإشساشيا ًيعطي البائع بعدا
، يهدف إىل وضع أفضل ًتعاوشيا ًتفاوضيا ًالبيع عمقا يعد   ."اإلتصال":املستقبلي ما يدعى ب

م كفاءا  قد  طاملا أن البائع يو  .شروط التوافق وذلك خبصوص اجلودة والسعر واخلدما  املعروضة
هي تقنية حديثة  "البيع شصيحة" وإن   ًأساسيا ًعالية للقيمة املضافة إىل الخراء فإن وجوده يصبح شيئا

                                                           
-

(1) 
Jean-Pierre HELFER, Jacques ORSONI , Marketing,7eme édition, Vuibert, Paris , 2001, p.398. 
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ما إىل  ًخبريا جيلب شيئا مهنيا أن يكونخكل كبري وجيب على البائع بر العهد وسوف تتطو  
 (1).املستصدم

 :الصعوبا  اليت تواجهها وظيفة البيع -ب
 تصال مباشرة بني مندوب البيع إ)ألشصاص شخاط من الطبيعي أن يكون البيع للعديد من ا ويبد

صعب فالبيع  يثبتون العكس،أن رجال البيع  إال   .ستطاعة كل شصص القيام بهاب، ممتع و(والعميل
  (2) :ة أسباب منهاوهذا لعد  

مؤقتة، غري  ،صعبة، مرهقةوظيفة  ي شظر اآلخرين، تبقى صورة رجل البيع غامضة، فهي  -
طرة على ل البيع للوصول إىل األهداف املسالضغط الدائم املطبق على رجا ،إىل هذا .ةمستقر  

الصورة السلبية فللمؤسسا  ووسائل اإلعقام حصة من املسؤولية  ي هذه . املدى القصري
 (3).واخلاطئة

مة ليس بالضرورة عملية البيع صعبة ألن املنافسة شخطة وشديدة، ألن اخلدمة أو السلعة املقد   -
 .هتمامإلا يكون السعر غري مغر وال يثريهي األفضل  ي السوق وقد 

 .ال يكون رجل البيع دائما  ي كامل قواه الفيزيائية أو الذهنية  -

يه التنبؤ والبحث عن لرجل البيع ال يعرف مىت وأين جيب عف ظروف عمله صعبةمهامه و  -
صعوبة  ،الة أو البيئة اليت يستعمل فيهاما هي احل ،املرتقب ، من سيكون عميلهزبائن جدد

هتمام الزبون وإقناعه إليس من السهل إثارة  على حاجاهتم  ورغباهتم،و  قاءمف على العالتعر  
 .خلإ...هام يقد  بالعروض اليت

 :مهام قوة البيع -2
 ل املؤسسة وخاصة مع زبائنها، فهو، بل يعترب عامل تفاعلي داخًعاديا ًال يعترب رجل البيع شصصا

دة الرسائل، اهلدف من تواجده هو املساعدة اليت دة اجلماهري ومتعد  وسيلة لنقل املعلوما  متعد  
قتصادي إل، يدعم دوره امعنيجتماعي إجمرب على تتبع دور  .ستماع الذي يوليه ألولئكإلايعرضها و 

  (4).قتصاديإلض شفسه كأحد ممثلي النظام اوبذلك يفر 
                                                           

 (1)
 .152ص  ٬، مرجع سبق ذكره التسويق و إدارة األعمال التجارية، اد زوكارإي -

-
(2)

René MOULINIER , Les techniques de vente , Edition d’organisation, Paris ,2000 , p.29. 

-
(3)

Luc BOYER, Erwan BOUTIGNY, Aline SCOUARNEL , L’interface commercial / marketing , document 

introductif à l’étude prospective métiers marketing/vente, http://grandeecole.inseec-

france.com/media/recherche/doc, consulté le 18 mai 2007. 

-
(4)

 Guy CHARON, Laurent HERMEL , La vente : la nouvelle donne de la force de vente, Economica, 2002, 

p.21. 

http://grandeecole.inseec-france.com/media/recherche/doc
http://grandeecole.inseec-france.com/media/recherche/doc
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ا أن م يسبق هلمل) ميكن لعملية البيع أن تقتصر على تفاعل شصصني جمهولني لبعضهما البعض
، قد خيتلفان  ي وجها  النظر،  ي حياهتما الخصصية،  ي اآلداب واألخقاق، (حلوارا تعارفا أو تبادال

بناء  يتم  ( التفاعل) على هذا اللقاء .خلإ... ي اإلطار املرجعي ،التفكري، التفاعل واإلحساس طريقة ي 
 . ي كلتا الثقافتني املهنيتني لرجل البيع والعميل املرتقب، لعبة متعاكسة بينها ،سيناريو ينظم

العملية البيعية من   ي ب من الزبون املرتقب، اخلطوة األوىلة التقر  يقوم رجل البيع الذي ترجع له مهم  
تصال بالزبون املرتقب، احلصول على موعد، البحث عن حاجاته ورغباته من خقال احملادثة إلا :خقال

معه، عرض منتجا  املؤسسة والعمل على مقاومة املنافسة اليت ال يتوقف الزبون من تكرار أن هلا 
 .خلإ...حلجج اليت ختدم عرضه، تقدمي اأحسن منتوج بأفضل سعر وخدما  ما بعد البيع أكثر فعالية

 .هدفه هو البيع وحتقيق الربح
تابعة شخاطها تسمح للمؤسسة مب عاتق رجل البيع مسؤولية حتقيق املبيعا  القازمة اليت على ولكن يقع

    (1) :ما يلي شقاحظ ةستمراريتها، فعاماو 
ا  كلإلسرتاتيجية والتكتي، فالفضل ال يرجع لرجل البيع، بل ًق إجيابياإذا كان املردود احملق   -

 .واملتبعةة املصططا  املوضوعو 

، فهذا ينعكس على البائع إذ يعترب أشه مل يؤدي عمله بطريقة ًا إذا كان املردود سلبياأم   -
 .داء واجباته وضعف فعاليتهآة محاسه  ي با  املواجهة راجعة إىل قل  الصعو و  صحيحة

 
وفق املفهوم  .حتقيق مبيعا  معينة من عمقاء معيننيد تتضمن وظيفة البيع الخصصي أكثر من جمر  

ز على مخاكلهم وهو بذلك يرك   حل فإن دور رجل البيع يرتكز  ي مساعدة العمقاء على ،التسويقي
مبيعا  سريعة وهذا املفهوم ميل بدال من الرتكيز على حتقيق العقاقة الطويلة األجل بينه وبني الع

   (2) :ع له شقنياملوس  
جيب أن يخعر املستهلك أن رجل البيع يسعى دائما إىل مساعدته : شظر املستهلكمن وجهة  -

فعندما يخعر املستهلك أن رجل  .حتياجاتهإملخورة ألفضل بديل يناسب اوتقدمي النصح و 
ها فإن ذلك يعترب أقصى درجا  النجاح لى حل   عن مخاكله ويساعده عميثله ويعرب   البيع

 .لرجل البيع

                                                           
-

(1)
Yves FOURNIS , Le Réseau de vente, Dunod , Paris, 1987, p.01. 

 (2)
 .505، ص  ، مرجع سبق ذكره إدارة التسويققرارا   ي ،  حممد فريد الصحف -
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يعمل ه مدير التسويق  ي املنطقة البيعية اليت ينظر لرجل البيع على أش  : املؤسسةمن وجهة شظر  -
من الرتكيز على دور رجل البيع  ي حتقيق حجم مبيعا  معني، ينظر إليه كرجل  ًفيها، فبدال
أرباح بيع أن يكون ملم بتكاليف و على كل رجل  ن  أز على حتقيق األرباح، مبعىن تسويق يرك  

 .ويدير املنطقة البيعية كمركز رحبي اخلدما و  املصتلفة من السلعاألشواع 
ع لدور رجل البيع، أن يقوم بالعديد من املهام إىل جاشب حتقيق يرتتب على هذا املفهوم املوس  

 :املبيعا  وميكن تلصيص هذه املهام  ي النقاط التالية
                 la prospection :البحث عن زبائن جدد-أ

. إىل جمموعة العمقاء احلالينيهام األساسية لرجل البيع هو البحث عن عمقاء جدد باإلضافة املأحد 
 صة له أو يصل إىل قطاعا  جديدة منفيمكن أن يزيد من عدد العمقاء داخل املنطقة البيعية املصص

اليني الذين العمقاء احل وقد يساعده  ي هذا  الصدد عقاقاته الطبيعية مع .العمقاء داخل شفس املنطقة
حث يهدف الب. (1) سائل اإلعقان املصتلفةخقال و عمقاء جدد أو سؤال املوردين أو من  قد يرشحون

ستمرارية اضمان لضمان حصة كافية  ي األسواق و  ًعن مخرتكني جدد إىل زيادة عدد الزبائن مستقبقا
 . الزيادة  ي حجم املبيعا 

             La communication: أو املرتقبني احلاليني شقل املعلوما  إىل الزبائن -ب

على توصيل وشقل املعلوما  عن املنخأة وخدماهتا إىل ينصب جزء كبري من أشخطة رجل البيع 
تصال إللى الدى مندوب البيع القدرة الفعالة عر لذا جيب أن يتوف  . العمقاء احلاليني أو املرتقبني

من املعلوما   .(2) بأشخطة املنخأة وخدماهتا املصتلفة ةواسع كما جيب أن تتوافر لديه معرفة ،بالغري
 (3) : ي مهمته هي هالضرورية اليت جيب أن حيصل عليها رجل البيع لنجاح

 . املعمول هبا  ي الخركة (األسعار، اإلئتمان، التسليم)شروط البيع  -

 .خصائص السلعة مقارشة بالسلع املنافسة -

 .السوق/املنافسة/خصائص العمقاء -

 .أهداف الخركة وسياستها املصتلفة -

                                                           
 (1)

 .504، ص  ، مرجع سبق ذكره قرارا   ي إدارة التسويق،  حممد فريد الصحف -
 (2)

 .452ص  ،4555 ،، عمانمرجع سبق ذكره ،مدخل إسرتاتيجي: التسويقحممد شاكر العسكري،  -
 (3)

 . 412مرجع سبق ذكره، ص  ، مدخل تطبيقي: التسويقعبد السقام أبو قحف ،  -
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جتماعية على املستوى احمللي والقومي وعلى املستوى الدويل، معلوما  اقتصادية و امعلوما   -
 .تسويقية أخرى

 La vente                        :العرض البيعي -ج

املمتاز بني وسائل البيع  حيتل البيع الخصصي مكاشه الوظائف حيث تعترب هذه الوظيفة من أهم  
شتباه إإثارة  املؤسسة ضمنستصدام مندوب بيعي، تافب .املصتلفة، ملا له من مزايا عديدة ينفرد هبا

ة حديث بيعي  ي القالب كما أن من شأن هذه الوسيلة صياغ.له يةرسالة البيعالالعميل وتوصيل 
حلديث  جمرى االبائع يستطيع أن يغري  وذلك أن  .م كل عميل ويناسب ظروف كل مقابلةئالذي يقا

  (1) .̎ فن البيع  ̎ :وهذا ما يدعى ب م املوقفئويسوقه  ي الطريق الذي يقا
                   Le service apres vente: اخلدما  امللحقة -د

التسهيقا  ستخارا  و إلكا زمة الخركا   ي الوقت احلايل على تقدمي اخلدما  القا ز الكثري منترك  
أمهية بالغة  ي تعزيز مكاشة الخركة  ي  اخلدما  الفنية املتعلقة باملنتجا  املباعة ملا بذلك منالنقدية و 

أفضل وسيلة لوفاء الزبون هو ضمان خدمة ما بعد  .(2) شظر الزبائن وما ينجم عن ذلك من فوائد
 .البيع ذا  جودة

                  L’information  :مجع املعلوما  عن السوق -ه  

ممثل البيع هو خري مصدر املعلوما  عن أحوال وخصائص األسواق املستهدفة ذلك أن ممثل البيع 
ا   ي  جيب أن يعمل على تزويد اإلدارة حتياجا  وسلوك العمقاء وكذلك ما يقوله العمقاء إبالتغري 

ديل ستطيع املؤسسة تع، حىت تخلإ...وأسعارهاعن منتجا  املؤسسة ومنتجا  املنافسة وخصائصها 
ستمرار فعالية تلك السياسا  كذلك جيب تدعيم وتخجيع مندويب اسياستها التسويقية مبا يضمن 

 (3) .ماهتالبيع على تقدمي مقرتحاهتم وتوجيه
 

املنخأة، قد يتحمل  ستعراضنا لتلك املهام األساسية لنخاط البيع، شخري إىل أن رجل البيع  يابعد 
ة البيع باملنخأة وكيفية توزيع أو أكثر وذلك متوقف على كيفية تنظيم جهاز قو  ثنني إعبء واحد أو 

                    (4) .ختصاصاهتمإرجال البيع وتوزيع 
                                                           

 (1)
 . 422 ص ، 5222 ، دار النهضة العربية، بريو ،  التسويق و إدارة املبيعا  مصطفى زهري ، -

 (2)
 . 442 ، مرجع سبق ذكره، ص مبادئ التسويقبيان هاين حرب،  -

 (3)
 . 24 ص مرجع سبق ذكره، ، البيع الخصصي إدارة املبيعا  و هاين الضمور، شفيق حداد، حممد عبيدا ، -

 (4)
 . 020ص  ،بق ذكرهمرجع س ٬ (ختطيط مبادئ و)التسويق الفعال ، حمي الدين األزهري -
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  (1) :دا  لدور رجال البيع من أمههاهناك بعض احملد  

 .هادعق  شوع اخلدمة ودرجة ت -

 (.خلإ...ةلة، جتزئهنائي، مج) املستهلك/شوع العميل -

 .السوق من حيث درجة املنافسة، حجم السوقبيعة ط -

 .(خلإ...البخريةحجم املوارد ) خصائص املنخأة -

 .(خلإ...من داخل الخركة، خارجها)لبيع مصدر رجال ا -
ال البيع من شفس املستوى وال يقومون بنفس العمل وهبذا ليس هلم شفس املهارا  ال يعترب رج

 (2).هاشفس النوع اليت عليهم تنفيذوالقدرا  ولكن هلم عدد معني من املهام من 
 

 جها الترويجي، إستراتيجيتها ومزية البيع في المؤسسةأهمية قو  : المطلب  الثالث
  :ة البيع في المؤسسةأهمية قو   -5

 مها املنظمة، وفلسفةجا  اليت تقد  ختقاف طبيعة املنتبإالنسبية املعطاة للبيع الخصصي  ختتلف األمهية
عتماد على البيع الخصصي  ي حالة السلع الصناعية إلفبصفة عامة، يزداد ا. الصددهذا اإلدارة  ي 

 ًالبيع الخصصي زاد شطاق تطبيقه ليصبح عنصرا بل إن   ،ستهقاكيةإلأكرب منه  ي حالة السلع ابصورة 
زة اليت تنفرد هبا هذه للصصائص املتمي   ًاألفكار واألشصاص شظرا ، ي تسويق اخلدما  ًأساسيا
  (3) . املنتجا

مة للمس وضرورة وجود مؤدي اخلدمة واملستفيد منها  ي شفس وقت تأديها، وعدم فعدم قابلية اخلد
بعض  ن  أف، حىت على البيع الخصصي بخكل مكث   عتمادإلاى إىل خل، أد  إ...القدرة على ختزينها

 .الكتاب أشاروا إىل أشه أصبح جزء من اخلدمة اليت سيستفيد منها املستهلك
على تقدمي اإلشباع املناسب ( رجل البيع) خلدمة على مدى قدرة مؤدي اخلدمةجناح تسويق افيعتمد 

تصال إبار أي شصص  ي املنظمة على عت ي هذا الصدد، ميكن او  .املقائم للمستفيد من اخلدمة واجلو  

                                                           
 (1)

 .  411 ص ،مرجع سبق ذكره ،التسويق مدخل تطبيقي عبد السقام أبو قحق، -
)2(

- Armand DAYAN , Marketing : B to B marketing appliqué aux biens et services industriels et professionnels, 

op.cit., p.189. 
 (3)

 .522، مرجع سبق ذكره، ص قراءا   ي إدارة التسويق فريد الصحن، -
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الفعالية عامة، تنتج  .(1)فهو رجل بيع هلذه الخركة شه يؤدي وظيفة بيعية ومن ت  مباشر باملستهلك، أ
 :العامة ملؤسسة من خقال

 ،ار اإلسرتاتيجية القازمة للمؤسسةختيإحسن  -

 ،د لنخاطا  املؤسسةالتنظيم اجلي   -

ة تيجية والعمل على حسن تسيري وإدار ال املؤسسة على إتباع وتطبيق هذه اإلسرتاقدرة عم   -
مهارا  ع رجال ذو كنتيجة لتجم    ًن فعالية األشصاص تظهر دائماأ ظمة حيثهذه املن
لغة ) م الرغبة  ي العمل، متواصلون فيما بينهمهل( وهو شرط لتحقيق الفعالية الفردية)وقدرا  

  (2).(، وهو شرط لتحقيق الفعالية اجلماعيةواحدة، قيم مخرتكة
 مريكية،ألالواليا  املتحدة ا  ي جمال البيع، ميكن إظهار أمهية رجال البيع من خقال دراسة حديثة  ي

، ميكن تقدميها كاآليت حسب املستهلكني للخراء لدى ئيسية دافعةسباب ر أأثبتت أن هناك ستة 
 (3):ترتيب تنازيل من األكثر أمهية إىل األقل

للمنتوج أي الفائدة اليت سوف يتحصل عليها املستهلك من خقال شراءه   la valeurالقيمة  (5
 ،هذا املنتوج يدفعه إلقتناءساوية أو مرتفعة عن السعر الذي وجيب أن تكون م

 ،خريهذا األ قدرته على إقتناءسعر املنتوج و  (4

املؤسسا  اليت بالراحة عند التعامل معها ، يثق فيها، ويعتربها من بني أشواع  املؤسسة، حيس (1
 ،جيب التعامل معها

 ،يخبع رغباته بالضبطتاج و ق به ويساعده على احلصول على ما حييث ،رجل البيع (2

 ،الذي يليب حاجا  املستهلك مقارشة بباقي املنتجا  ،(اخلدمةأو ) املنتوج (0

 .تاجه الزبونر املنتوج  ي الوقت الذي حيالوقت أي توف   (4
ة وواعية أن جناح أو فخل سياساهتا التجارية راجع إىل طبيعة  الوقت احلايل، كل املؤسسا  متيقظ ي

ذا مل يتم توجيهها من خقال إسرتاتيجية تسويقية إن تفخل أميكن  ،ففي الواقع .هتا البيعيةوفعالية قو  
كعامل   تثبت ،جل البيع املرتبطة جبودة املنتوججودة وشوعية ر " حيث أن ،رجال بيع ذو كفاءة عالية

 ."قاطع  ي مستقبل املؤسسا 
                                                           

 (1)
 ٠ 148، مرجع سبق ذكره، صقراءا   ي إدارة التسويق فريد الصحن، -

-
(2)

 Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.53.  

-
(3)

 Pierre VAN SCHENDEL, Les  06 motifs d’achats de vos clients, magazine Indépendant et Entreprise, 

septembre 2005, http:// www.sdi.be/ PDF-FR/ FR_09_2005_pdf/08_09_com_09_05_fr.pdf, consulté le 18 juillet 

2007. 

http://www.sdi.be/
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  :مكانة قوة البيع في إستراتيجية المؤسسة ومزيجها التسويقي -2
سياسة التسويقية أن تتضمن كل من ة، جيب على الالوصول إىل حتقيق األهداف املسطر  من أجل

إعداد سياسة املنتوج، تقدمي العرض للجمهور  ،اإلسرتاتيجية املتعلقة بالزبائن ختيار املقاطعا إ
ولكن تطوير عرض مقائم ال يكفي جيب أيضا توصيل هذا  .ع حاجاهتماملستهدف والعمل على تخبي

 تواجد هذا األخري وأن ينجذب حنوهوعلى الزبون أن يعلم ب( سياسة التوزيع)للمكان املناسب  املنتوج

  (1).(والرتويج تصالإلسياسة ا)
 وجع املنتم العرض للزبون النهائي أو للوسيط، توز  ة البيعية دور مهم  ي املزيج التسويقي، فهي تقد  للقو  

من خقال احلصول على طلبيا  من )أو تعمل على توزيعه ( خرآىل ل من مكان إالتنق  من خقال )
ز لعملية ي  ، إضافة إىل هذا تعترب وكيل مم(بتوصيله إىل املستهلك النهائيسيهتمون عند الوسطاء الذين 

 (2).املباشر بني األشصاصل صااإلت
الزبون احلايل أو تصالية لنقل املعلوما  إىل إشخاطها التجاري، وسيلة  ة البيع، إىل جاشبتعترب قو  
 (3): وهذا على مستويني( خاصة  ي جمال اخلدما  والسلع الصناعية) املرتقب
إذ عليها أن  (املنخورا  ،الوثائق) من خقال الدعاما  البيعية املستعملة من طرف رجل البيع -

تصالية إضافة إىل هذا إلاتكون متناسقة مع صورة وهوية املؤسسة ومع سياستها الرتوجيية و 
 CDحاسوب شصصي،  :مثقا)تصالية جديدة إ ة البيع وسائلر التكنولوجي، أعطى لقو  فالتطو  

ROM...مها املمثل ة الصورة مع احلجج التجارية اليت يقد  ربط قو  بتسمح هذه الوسائل  ،(خلإ
 ،لزبونل

جل أهذا من خطاب مصادق عليه من طرف مدير التسويق و  بعأن يت   جيب على رجل البيع -
وهلذا يعترب من املهم تقدمي احلمقا  الرتوجيية  ،تصال للمؤسسةإلوتقائمه مع سياسة اتكامله 

 .جل احلصول على موافقتهمن أم قبل بعثها تصالية لرجال البيعإلاو 

 
 

 

                                                           
(1)

- 
 
Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.73. 

(2)
- Ibid., p.74. 

-
(3)

Jean-marc DECAUDIN, La communication marketing : concepts , techniques et strategies, 3éme édition, 

Economica, Paris, 2003 , p.238  . 
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 :مكانة قوة البيع في المزيج الترويجي -3

النخاط   ي إجناحملا يلعبه من دور بارز ً يعترب البيع الخصصي من أهم عناصر املزيج الرتويج شظرا 
ز على حتديد سنرك   .(1)قرتن مثقا بنخاط إعقاينإز هذا العنصر إذا ما وقد يعز . البيعي بخكل عام
 .ية هاته العقاقة وطبيعتهاة البيع بباقي عناصر املزيج الرتوجيي، للوقوف على أمه  العقاقة اليت تربط قو  

   :ة البيع باإلعقانعقاقة قو   -أ
ملستهلك  ي د االتسويقي فهو العنصر الذي يرتص   تصالإلسلسلة ا احللقة األوىل  يمبثابة  إن اإلعقان  

تصال إلذي يقتحم حياته من خقال دعائم ااملنزل،  ي السيارة،  ي الخارع واألماكن العامة وهو ال
ويهيأ بذلك املستهلك على شراء منتوج كذا بدل  .خلإ...فزة، معلقا ، جرائدمن راديو، تلاملصتلفة 

 ًاين املنتوج مباشرة إذا كان مقتنعذا املستهلك إىل شقطة البيع سيقتهب هكذا، وملا يذج  منتو 
حبيث سيجد املستهلك كافة  .هتمام الكافينيإلاباإلعقان، أو سيتواله رجال البيع وحييطوه بالعناية و 

 .ء الفوريلة لإلعقان، واليت قد تكون كفيلة بإقناعه بالخرااإلجابا  على تساؤالته ومعلوما  مكم  
مل اإلعقان بإقناع ملستهلك للخراء بتأثريه على شفسيته ورجال البيع سيكملون عفاإلعقان حيضر ا

 .(فقا معىن لإلعقان بدون بيع وال معىن للبيع بدون إعقان) (2) هذا األخري
 كالسلع ) عتماد على اإلعقان فقطالحيث بإمكان املؤسسة ا ولكن هناك حالة خاصة

أو  يةة البيع وحدها، ويكون ذلك  ي املؤسسا  اخلدماتعتماد على قو  الكما بإمكاهنا ا،  (ستهقاكيةإلا
 .املؤسسا  الصغرية واملتوسطة أو املؤسسا  الصناعية

إىل مزيج من  ، جتارية أو خدماتيةتلجأ املؤسسا  سواء كاشت ذا  طبيعة إشتاجية لكن عادة ما
بيعة املنتوج، املنافسة والقطاع الذي تنخط تتوقف على ط هذين العنصرين لكن بنسب متفاوتة،

  (3).فيه
  :ة البيع وترقية املبيعا العقاقة بني قو   -ب

ه مباشرة البيع وترقية املبيعا ، حىت أن هناك شوع من الرتقية موج   قو ة وطيدة بني هناك عقاقة جد  
 .البيع حنو رجال خصيصاو 

                                                           
 (1)

 . 422ص  مرجع سبق ذكره، ،مبادئ التسويق بيان هاين حرب، -
 (2)

   .520 ، ص4550/ 4552 مذكرة دكتوراه، اجلزائر، ، ةأساليب تطويره، دراسة ميداشية مقارش دور االتصال التسويقي  ي املؤسسا  االقتصادية و ٬ فريد كورتل -
 (3)

 . 524شفس املرجع، ص  -
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عتمادها على ادون ال ميكن للمؤسسة أن تقوم بتنظيم عملية ترقية حنو املستهلكني أو حنو املوزعني 
 ةاألخري  هذه ة البيع، حيث أن  ية األكثر أمهية  ي امليدان هي قو  الدعامة املاد ألن  ً ة البيع، شظراقو  

 :تتكفل ب
 .قيةم املستهلكني  ي شقاط البيع عن إجراءا  وشروط عملية الرت إعقا -

 .تخجيع املستهلكني وإقناعهم بالتجريب  ي إطار عملية الرتقية -

 .بعملية الرتقية وجعلهم عمقاء جدد للمؤسسة ستقطاب وجذب األفراد املهتمنيا -

من خقال إشراك املستهلك  ي  ستعراضا  ميداشية،ابطريق القيام  تنخيط شقطة البيع عن -
 . ي شفس الوقتعملية الرتقية مما جيعله عنصر فاعل ومفعول به 

بقبول القيام بعملية ترقية  عال بإعقان وبإقناع املوز  جيب أن يقوم رجال البيع أو   ،فيما خيص املوزعني
م اإلعاشة هلذا األخري بتكوين رجال بيعه ومبساشدهتم ميداشيا، وهنا دور مث يقد   ،املبيعا  وبخروطها

 (1) :يقومون برجل بيع املؤسسة أساسي لنجاح عملية الرتقية فهم 
 .املوزعني عن طريق إقناعهم بالخراء أكثر وبكميا  أكرب عند املصزوندوران  تسريع -

 .وحتويل الوعود إىل عقودمضاعفة اجلهود لزيادة عدد طلبيا  املوزعني  -

هتمام مبنتجا  املؤسسة من خقال إبرازها أكثر  ي شقاط البيع والعمل على  إلإقناع املوزعني با -
 .هتاووفائهم للمؤسسة ومنتجاكسب ثقتهم 

  (2) :، تعود بفوائد كثرية على رجال البيعرتقيةكما أن عملية ال
 .رجال البيع لدى تحفيزالتخجيع و الرتقية من إبراز عوامل تقوم عمليا  ال -

 .لة لههداف املوك  ألستصقاص كل طاقاته لتحقيق ااىل إترب حتدي لرجال البيع فهي تدفعه تع -

احلصول على اهلدايا، على  عن الطاقا  اخلفية لرجال البيع، وقد تؤدي به إىل تكخف -
 .خلإ... ، على منصب أعلىالعقاوا

الة والغري العناصر الفع   تسمح بالكخف عن تقييم رجال البيع على املباشر فقدتساهم  ي  -
 .الةفع  

ى عمل الفريق ع علوالتعاون بني رجال البيع فهي تخجتؤدي إىل توطيد عقاقا  التآزر  -
 .وجتعله كوحدة متكاملة

                                                           
 (1)

   .189 ص ٬مرجع سبق ذكره ة،أساليب تطويره، دراسة ميداشية مقارش دور االتصال التسويقي  ي املؤسسا  االقتصادية و ٬ كورتلفريد   -
 (2)

 .525ص  رجع،شفس امل -
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التعامل مع الزبائن، العمل و م  ي الوقت وسرعة التأقلم التحك   :ة قدراهتمتساعدهم على تنمي -
 .حتت الضغط العايل للمؤسسة من جهة واملستهلكني واملوزعني من جهة أخرى

   :ة البيع والعقاقا  العامةالعقاقة بني قو   -ج
ة البيع هما كاشت فعالية العقاقا  العامة  ي املؤسسة، فقو  ماملؤسسة الدائمة، ف ة البيع هي واجهةقو   ن  إ

املباشر بني رجال البيع تصال إلبفضل ا ،صورهتال من يساهم  ي التعريف باملؤسسة و ي حتسني هي أو  
 .طبيعة شظرة املستهلكني  للمؤسسة دفسلوك هؤالء مع اجلمهور هو الذي سيحد   .اخلارجيواجلمهور 

 املعارض والصالوشا ، طة بيع املؤسسة، عند العمقاء،  يهما كان موقع رجال البيع سواء  ي شقمف
فإن أدائهم لوظائفهم هو الذي سيصنع صورة املؤسسة ألشه املرآة العاكسة هلا شظري العميل وهم بذلك 

ا  ي املعارض والصالوشا  ويربز ذلك جلي   .ل للعقاقا  العامة ألهنم السند احلقيقي هلاأحسن مكم  
  (1):سيهتمون ب نلرجال البيع الذيأن تنجح دون املسامهة القوية  املستحيلاليت من 

 .ترتيب وتوظيب جناح البيع والعرض  ي املعارض -

 .تعزيز العقاقا  مع العمقاء احلاليني للمؤسسة عن طريق إرسال الدعوا  -

 .خلإ..هدايا، عينا ، ستعراضا ،اقرتاح بإتنخيط جناح املؤسسة  -

املؤسسة بتوزيع مناشري أو بطاقا  أو  ؤسسة، وجذب زوار املعرض حنو جناحالتعريف بامل -
 .ابدعوهتم شصصي  

 .مجع املعلوما  حول أذواق وميوال  املستهلكني وحول املنافسة احلاضرة -
 :البيع والتسويق املباشر قو ة العقاقة بني -د

داة أحيث يعترب التسويق املباشر  ،ة البيعيةاألدوا  املساعدة لعمل القو  املباشر خمتلف يضع التسويق 
 .(خلإ...ستعمال الربيد أو املراسقا  قبل زيارة الزبونا بيع عن طريق اهلاتف،) خريةألهذه اعمل 

ً عن زبائن جدد والذي يأخذ منهم جزءايقضي رجال البيع الكثري من الوقت  ي البحث  -
تفكر  ي   من عملهم على حساب مهام أخرى وهذا ما جعل العديد من املؤسسا ًكبريا

 .التسويق املباشر  ي خدمة التنقيب عن زبائن جددستصدام أداة ا

                                                           
 (1)

 .525ص  شفس املرجع، -
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تصال بالزبائن إلباعة عن طريق اهلاتف تتمثل  ي امهمة ال: تصال اخلارجيإلستصدام مراكز اا -
يد حيث ال يقوم بذلك بدون أخذ مواعسة ملؤساملرتقبني ومعرفة إذا كاشوا مهتمني مبنتجا  ا

  .البائعون املنتقلون إال  

قل، مهما  ن من املبيعا ، فقا ميكن ألي رجل بيع متريترغب الخركا   ي حتقيق أحجام كب -
ث النتائج السريعة اليت حتققها محقا  التنبؤ اليت تتم عن يكاشت فعاليته، التنافس من ح
 فالتكنولوجيا  اجلديدة  ي خدمة التسويق املباشر، .كرتوينلإلطريق اهلاتف النقال أو الربيد ا

سيبقى أن  .زبائن جدد  ي غضون بضعة ساعا  تتيح فرصة إطقاق محقا  التنقيب عن
 ًااألفضل حالي   .قايت اليت تعترب قو ة فعلية لإلقناعء والبعد العقاة كالدفلرجل البيع شقاط قو  

 .مث إرسال رجال البيع إىل امليدان اشرهو حتديد الزبائن احملتملني عن طريق التسويق املب

يل من املعلوما  ومع ذلك فإشه غري جيلب التسويق املباشر العمقاء ويوفر هلم املستوى األو   -
 ."البيع شصيحة " ز على مهمة ل البيع هو الذي يرك  در على تقدمي النصيحة للزبون، فرجقا

ب من آالف الزبائن شهريا، فقا ميكنها التواصل والتقر   ة البيعية للمؤسسة،كاشت فعالية القو    مهما
ما زاد وعقاوة على ذلك، كل   .ة البيعية ألي مؤسسةفالتسويق املباشر هو املكمل األساسي للقو  

املؤسسة  لكي تبقى. ما زاد توظيفها لباعة عرب اهلاتفستثمار املؤسسا   ي التسويق املباشر، كل  ا
ستعمال إء من األفضل ف مع هذه التقنيا  اجلديدة ولكن لوالء العمقافعالة، جيب عليها التكي  

 (1) .من إرسال رسالة ًة زبائنهم بدالن بزيار ومو رجال بيع يق
 

 البيع المستعملة أنواع وصفات رجال البيع وطرق  :المبحث الثاني
لف أشواع القوى البيعية جيب على الخركة الرجوع إىل خمتشتاجية، إة بيعية أكثر لبناء شظام قو        

 .طار الذي سوف ينخأ فيه هذا النظامإلوضع ا عتبار العمقاء واملنافسة، مث  الاألخذ بعني ااملوجودة، 
بنتائج اخليارا  املبيعا  و ختيار مركز موظفي بإالبيع ببعض اخليارا  املتعلقة  ةويرتبط شظام قو  يعود 

ة ختيار طرق البيع ودور البائع، الذي ينعكس على مهام وأهداف القو  اأي  تسويقية،سرتاتيجية والإلا
 .البيعية

                                                           
 -

(1)
Isabelle SALLARD, Laurent BAILLIARD, Force de vente /Marketing direct : qui va gagner le 

match ?",Magazine Action commerciale , N° 255, 01-09-2005, http://www.actionco .fr/ action-

commerciale/Article/force-de-vente-marketing-direct-qui-va–gagner-le-match—15177-1.htm, consulté le 24 

octobre 2008. 

http://www.actionco/
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 ى البيعية المستعملة في المؤسساتأنواع القو  : ولألالمطلب ا
عن بيع منتجا  املؤسسة،  ة موظفي املصلحة التجارية مسؤولنية بيع املؤسسة هي جمموعقو         
تصال الخصصي مع خمتلف املخرتين احلاليني أو احملتملني إلطريق الى حتفيز الطلب عليها عن ع

 .ارتفاع عدد عماهلامع ع حجم الخركة و م ًوالذي يزيد عدم جتاشسها عموما
ستعماهلا، وسوف إ ميكن للمؤسسة اليتو ة أشواع ة البيعية بل هناك عد  ليس هناك شوع واحد من القو  

 .ق إىل هذه األشواع ببعض من التفاصيلتطر  ش
 : ة بيعية داخلية وخارجيةقو   -1
من بائعني  "sédentaire" ستقرةاملبيعية الة قو  ال: سمى أيضا بت اليتالداخلية و  ة البيعيةف القو  تتأل   -أ

يستقبلون العمقاء  ي مقرا  ووكاال  املؤسسة أو جييبون على مكاملا   ،مستقرين أو مقيمني
 .الزبائن

 قلونلون الذين يتنقا من الباعة املتجو  تخمل ك: "itinérante" أو املتنقلةة البيعية اخلارجية ا القو  أم   -ب

ومن جهة أخرى من املسؤولني عن رجال البيع . للقاء العمقاء املكتسبني أو املرتقبني من جهة ًافعلي   
  (1).هدفهم هو تنظيم وتنسيق ومراقبة عمل الباعة ،لوناملتجو  

هذا خاصة هلم و  متابعةو  املتنقلون فن دقيق ومهمة صعبة وتستلزم معاملةرجال البيع تعترب عملية إدارة 
ال سة وال ميكن إدارهتم وتأطريهم كرجم  ي معظم األوقا  خارج املؤسيت   بسبب شوع عملهم الذي

ة البيعية املتنقلة من عيش فإدارهتم تعين السماح هلذا النوع من القو   .بيع مقيمني داخل املؤسسة
من  ًصغريا ًدجمني داخلها أين يقضون جزءانمملؤسسة مع منحهم الخعور بأهنم حياهتم خارج ا

 (2):وهي شقاط أساسية مخسة عتبارلدى جيب األخذ بعني االو . وقتهم

 :فهي تؤدي إىل .اليت تنخأ بني رجال البيع واملسؤولني عن عملهم الثقة -
 .حتقيق شتائج أفضل *
 .راك رجال البيع  ي امليدانزيادة إش *
 .سرتاتيجية املؤسسةإمخاركة شخطة  ي  *

                                                           
 -

(1)
Julie BARBIER, David OSANT, Isabelle WEHR, La force de vente , Marketing 2007/2008, http:// 

docgestion. Isuisse.com/d1force.pdf, consuté le 30 novembre 2007. 

 -
(2)

 Gilles HEMERY, Manager les commerciaux nomades, Commerce et marketing B TO B, p.02, 

Http://www.sales–mkg.org/pdf/ nomades.pdf, consulté le 26 avril 2007. 
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 .جيابيةإهنية حالة ذ *
كالسيارة ) زمة عند التنقلوفري هلم اإلمكاشيا  والخروط القاتراحة املعيخة عند التنقل أي  -

 هم،اليت تسهل شخاط( خلإ...تأمينا وال

ومراقبة ي يسمح مبتابعة الذ)فري وسائل كالكمبيوتر احملمول وتتمثل  ي تو : سهولة التواصل -
 (ستمرارابقا  املتعلقة باألعمال التجارية سجالاألهداف، املصزون، بياشا  املنتجا  و 

 ،املسؤولنيعلى إتصال مع الزبائن و  ًوكاهلاتف احملمول للبقاء دائما

يسمح بتسهيل عمل رجال البيع من خقال مناقخة املخاكل : تصال املباشر مع املؤسسةإلا -
 ،تساؤالهتم اإلجابة علىواجهوهنا و اليت ي

عن  منتظمة بني رجال البيع واملسؤولنيوتتمثل  ي وضع مواعيد : شكار الذاتيةإاملراقبة بدون  -
هذه اللحظا  حامسة ملسؤول رجال البيع . لوجه ًلكرتوين أو اهلاتف أو وجهاإلطريق الربيد ا

 .ومراقبة موظفيه وحتديد األهداف ومراقبة النتائجمن أجل متابعة 
 :البيعية المباشرة والتأطير التجاريالقوة  -2

بغض النظر عن  ،تتمثل مهمتهم الرئيسية  ي البيع ينالبيع املباشرة مجيع األشصاص الذ ةتخمل قو  
ا التأطري التجاري، مهمته األوىل أم   .أسلوب البيع املستعمل مع الزبون النهائي أو املخرتي الصناعي

ه حمل مسؤولية التحفيز والتنخيط هلذعملية البيع، كما يتة البيعية املباشرة  ي هي مساعدة القو  
 (1).األخرية

 :واقع فرص العمل  ي جمال املبيعا  *
من تعارضهما، فهما يتكامقان  ًا من اإلشقساميني املذكورين أعقاه ملوظفي البيع يعكس الواقع، بدالأي  

 .واجلمع بينهما ميكن من العثور على جمموعا  فرعية من فرص العمل
حاولت أن متوقع كل وظيفة  ،وظيفة جتارية 45 (AFNOR) اجلمعية الفرشسية لتوحيد املقاييس د حد  

سميا  التجارية بالتت هذه اجلمعية حتفظا) أساسينيمقارشة مع األخرى على خريطة ذو حمورين 
 (2)(:ًزاواألكثر متي   ًاألكثر شيوعا

 .املساعدة على البيع /البيع :احملور األفقي ميثل -

                                                           
 -

(1)
 Julie BARBIER , David OSANT , Isabelle WEHR , La force de vente, Marketing 2007/2008, http:// 

docgestion. Isuisse.com/d1force.pdf, consuté le 30 novembre 2007. 

 -
(2)

 Alfred ZEYL, Armand DAYAN, La force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.998. 
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 : يح الفرق بينهما ميكن تعريفاملهنة، ولتوض/ الوظيفةاحملور العمودي ميثل حمور  -
تأدية جمموعة  ف معني من أجلب تكي  شخاط مهين، الذي ممارسته تتطل  ": االوظيفة بأهن *

ميكن اإلشتقال من وظيفة معينة إىل أخرى وقد تكون بصفة عامة،  .لة لهاملهام املوك  
  ،"أكثر مسؤولية

ب تدريب معني مدرسي أو جامعي أو  ي الذي ممارسته تتطل   ،شخاط مهين":ياملهنة ه *
 ".ر مع الوقت إىل مناصب أخرىامليدان، والذي يسمح لخاغل املنصب من التطو  

 رسم خريطة الوظائف التجارية                   :(2-2)الشكل       

 
                    :المصدر      

   Philip KOTLER, Bernard DUBOIS, Marketing management, op.cit., p.689               
 

ة تسميا  لتحديد وظائف البيع، لذلك فهناك عد   حرتافية،إة حقائق إن لفظ بائع يوحي بعد   - أ
ل على مهمة ة أشكال تد  عد   العمل هلؤالء التجاريني حيث تأخذ واليت تظهر  ي عروض

 (1): عنها بالتسميا  التاليةاألكثر خصوصية واليت يعرب  وميكن ذكر بعض املهام . البائع

                                                           
 (1)

 .542ص  مرجع سبق ذكره،،  دراسة ميداشية مقارشة -دور االتصال التسويقي  ي املؤسسا  االقتصادية وأساليب تطويره فريد كورتل ، -
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وضمان ترقية تخكيلة  وهو الذي يقوم بتقدمي ( (Délégué Commercialمندوب جتاري -
  .ختيار املنتجا الدى املؤثرين على  منتجا  مؤسسته

سند إليه عمليا  البيع توهو رجل البيع الذي Ingenieur Commercial )   ) مهندس جتاري -
  أو حلول كاملة خاصة  ي قطاع ية أو  ي حالة بيع خدماة واليت ختص عروض علماملعقد  

  .عقام اآليل مثقاإلا

 مهمته ختص عملية البيع اليت موضوعها منتوج جد   (Technico-Commercial) تقين جتاري -
 .(مثقا  ي جمال الصناعا  املائية) تقين

يعمل فهو مستخار حقيقي  (Ingenieur Technico-Commercial)  مهندس تقين جتاري -
مسؤول عن أحد أجزاء سلسلة التسويق حيث  يعترب ،ين التنفيذيني للخركةبخراكة مع املدير 

  (1).خيرتع احللول وينفذها عند العميل

ين ذوي التوزيع الضصم، كما يقوم بزيارة املخرت   (Promoteur Des Ventes)د املبيعا متعه   -
 .ًالمؤسسته ويفاوض  ي املنتجا  اليت يفضل بيعها أو  يضمن ترقية منتجا  

يعمل عادة مع البائعني ف و يبيع عن طريق اهلات (  (Télévendeur لبائع عن طريق اهلاتفا -
 (2). الذين يعملون  ي امليداناملتجولني

ن احلاليني أو احملتملني، قناع الزبائإله دور رئيسي  ي  الذي ( Representant) املمثل التجاري -
: ة تسميا  خمتلفةفحسب القطاعا  اليت ينخط فيها وعاداته، فيمكنه أن يأخذ عد  

 (3)اخل...مستخار الزبائن، مندوب جتاري، مهندس أعمال،

 (4).دوره هو البحث عن زبائن جدد للمنتجا  اليت ميثلها (Prospecteur) املنقب -

 

  (5) :ملوظفي اإلدارة التجارية مهمتان مها: املوظفني  ي التأطري التجاري -ب

                                                           
 - 

(1)
 Guy CHARON, Laurent HERMEL , La vente : la nouvelle donne de la force de vente, op.cit., p.226.  

- 
(2)  (1)

 -
 (2) 

-
 
Claude DEMEURE , Marketing, op.cit., p.226. 

-
(0)

 Julie BARBIER, David OSANT, Isabelle WEHR,  La force de vente, Marketing 2007/2008, p. 03, http:// 

docgestion. Isuisse.com/d1force.pdf, consuté le 30 novembre 2007. 
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حتديد األهداف الواجب الوصول إليها، تنظيم فريق البيع، توزيع : إدارة األعمال التجارية -
املهام الواجب القيام هبا، تقسيم القطاعا  البيعية، حتديد عدد رجال البيع، مراقبة ومتابعة 

 ،خلإ..نتائج التجاريةال

جند  ي هذه و  .تنخيط فريق البيعاليت تخمل التوظيف، التدريب وحتفيز و  :إدارة املوارد البخرية -
 : دارة أمههاإلا

 سرتاتيجية التجارية للمؤسسةإلد امة، حيد  امرتبط مباشرة باإلدارة الع: التجاري املدير *

اخليارا  املتعلقة باملنتجا  الواجب تطويرها، بالسياسة الرتوجيية وقنوا  التوزيع اليت )
يقرتح ل النتائج التجارية للخركة، و حيل   ،(ستهدافهماجيب الرتكيز عليها، العمقاء الواجب 

 (1).د ميزاشيا  فريق البيعتباعها  ي امليدان وحيد  إجراءا  الواجب إلا
ن جمموعا  رجال البيع على امليدان ويكو وهو املسؤول عن تنخيط : مدير املبيعا  *

ف بتطبيق السياسة التجارية على مستوى شبكة دارة وهو مكل  إلعلى عقاقة مباشرة با
د أهداف اإلدارا  اجلهوية  ي إطار األهداف الوطنية، ويكون مدير البيع، وكذا حيد  
املؤسسة خاصة منهم ذوي احلسابا  مسؤول عن التفاوض مع زبائن املبيعا  غالبا 

  (2).املعتربة
ال البيع كما تكوين ومراقبة جمموعة رج ف بتأطري، تنخيط،هو مكل  : رئيس املبيعا  *

كذلك يقوم بتحليل شخاط جمموعة عمله  .زبائن املؤسسة هم  يضمن مهام البيع أل
بصورة دائمة، كما يعترب املسؤول عن قطاعه  دارة معلوما  عن السوقل لإلويوص  

فحسب  .البيعي، وعن حتقيق أهداف البيع فيه وتقسيم ومنح املناطق البيعية لرجال البيع
مرؤوس أعلى سلما  لهيكون  ئعني، فإن رئيس املبيعا  ميكن أنة البيع وعدد الباأمهية قو  

 (3).(رئيس املبيعا  اجلهوي) اجلهوي مثقا على املستوى
 :ة داخل المؤسسة أو مستقلة عن المؤسسةقوة بيعية مندمج -1

 أو ة البيع مرتبطةباإلضافة إىل كوهنا داخلية أو خارجية، مباشرة أو ذا  تأطري جتاري، فقد تكون قو  
ة  ي ة البيعية املندجمالقو   :عية، ومن هذا التصنيف ميكن التمييز بنيال باملؤسسة عن طريق رابط التب
                                                           

 -
(1)

 C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, 2éme édition, Dunod, 

Paris, 2000, p.65.  
 .542 ص مرجع سبق ذكره، ٬دراسة ميداشية مقارشة -تطويرهدور االتصال التسويقي  ي املؤسسا  االقتصادية وأساليب  فريد كورتل ،  -(1) -(2) 
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ن من تتكو  ة البيعية املستقلة فقو  ا الن من كل املوظفني التجاريني األجريين باملؤسسة، أم  املؤسسة وتتكو  
 .(الوكيل التجاري:مثقا) رجال البيع الغري أجريين لدى املؤسسة

هتا البيعية من خقال التمييز بني املركز القاشوين لرجل البيع، على أساس تنظم بعض الخركا  قو  
على مركزهم القطاعا  البيعية، على أقدمية رجال البيع  ي املؤسسة، و املبيعا  املتوقعة  ي 

 .خلإ..السابق
دة على األعمال التجارية، يسمح توظيف رجل بيع أجري لدى املؤسسة من احلفاظ على مراقبة جي  

جديد أو  طقاق منتوجإالنوع من التصنيف خاصة  ي حالة  فبعض رجال األعمال متعلقون للغاية هبذا
ب والبحث على زبائن جدد من م  ي عملية التنقيالتحك   ًأيضا همكما ميكن  .ة محلة تروجيية ي حال
ولكن  ي شفس الوقت، تعترب ذو تكلفة كبرية بالنسبة ملخروع  .دارة جوال  رجال البيع بدقةخقال إ

أدىن  ضمن لرجل البيع حد  بيعا ، جيب على هذه املؤسسة أن تفحىت قبل حتقيق امل ،جتاري جديد
 .خلإ...املفروضة على الرواتبدفع الضرائب غطية اجلماعية، و دها مصلحة التمن األجور اليت حتد  

 .(1)ةالتكاليف الثابت أعمال جديد هو البيع بسرعة وختفيضشخغاال  الرئيسية لكل رجل إلفا
  :ة بيعية مستقلة ستسمح باإلجابة على هاتني النقطتني من خقالستصدام قو  فبإ

خربة أسرع إىل العمقاء املستهدفني من خقال العمل مع أشصاص ذو مهارا  شادرة و الوصول  -
 ،مسبقة مع هؤالء العمقاء

قيق أي مبيعا ، فليس هبذا طاملا مل يتم حت ،م العموال ارهم عن طريق شظو يتقضى هؤالء أج -
 .على الخركة أي تكاليف للدفع

   :ةة البيع المنتدبة بيعية خاصة بالمؤسسة وقو  قو   -2
ل بيعها، فهل ب شوع العقاقة اليت سرتبطها برجاهتا البيعية حسد املؤسسة شوع قو   ي هذه احلالة حتد  

  (2) :ومها ق إىل شوعني من رجال البيع ؟ وميكن التطر  ن لديها فقط أم لغريها من املؤسسا سيعملو 
دون سواها، الذين يعملون حلساب املؤسسة ال البيع جن من ر وهي تتكو  : ة بيعية خاصةقو   - أ

ة بيع أجرية ومرتبطة باملؤسسة بتبعية قاشوشية وختضع ملراقبة املؤسسة، وميكن أن تتمثل فهي قو  

                                                           
    (1)  - 

Dominique BALLAND,  Recruter une force de vente indépendante : comment faire le choix ?", Http://ifac-

oneline.fr/ifac_files/ Balland_versus/AP.pdf, consulté le 23 juillet 2007. 
 (2)

 .540 ع سبق ذكره، صمرج ، دراسة ميداشية مقارشة -دور االتصال التسويقي  ي املؤسسا  االقتصادية وأساليب تطويرهفريد كورتل ،  -
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 وسيط جتاري يعمل إال   /ممثل /مسافر أو (vendeur salarié) بائع أجري لدى املؤسسة:  ي
 .( vrp exclusif) حلساب املؤسسة

أن مراقبة قو ة بيعية  دة، كماشخاطها حنو أهدافها احملد   يسمح هذا التصنيف للمؤسسة بتوجيه
وثقافة  فريقروح الير مكاشية تطو إ ىلإضافة إ ،دوإدماج رجال البيع جي   ،مر سهلأخاصة 
مراقبة وتكوين بصورة معتربة، وكذا  ،تنخيط ،دارةتأطري، إ ىلإحتتاج  لكنها  ي املقابل .املؤسسة

 .وإن كان رقم األعمال ضعيفتتحمل املؤسسة كامل شفقاهتا حىت 

وتتمثل  ي جمموعة رجال البيع الذين يعملون لدى املؤسسة  :(déléguée)ة بيعية منتدبة قو   - ب
 .كقاء جتاريونو أو   (vrp multicartes)دوا البطاقا  متعد لتجاركا: ولدى مؤسسا  أخرى

فحىت وإن أعطت املؤسسة  ،تتبع شخاط هؤالء، فمراقبتهم عملية صعبة ال ميكن للمؤسسة أن
ستققاليتها بإ زة البيعية تتمي  فهذه القو   .ا بخكل جزئيتهنوهنأوامر لتنفيذ مهام معينة، فهم مي

 ي  .ًولة وال تكلف كثريامعن املؤسسة، كما أهنا متلك حافظة زبائن خاصة هبا، حتفز بالع
 .ًكبريا  ًامكلفة إذا عرف رقم األعمال تطور  املقابل تكون جد  

ة العقد الذي كز على مد  تبيع املؤسسة واليت تر هناك تصنيفا  أخرى لرجال   أن  شارة إىلإلن اميك
 :يربط رجال البيع باملؤسسة

 .ة بيعية مؤقتةة بيعية دائمة وقو  قو   -
 .ة بيعية إضافيةقو   -

 .املؤسسةدها  ي شفس اة البيع ميكن إجيوما جتدر اإلشارة إليه أن خمتلف هذه األمناط  ي تنظيم قو  
ة بيعية تتناسب مع شخاط املؤسسة، فيجب على هذه األخرية التوفيق بني وجها  شظر إلختيار قو  

 (1) :مصلحة املالية، التجارة واملوارد البخرية
ارا  على ستثمعائد االو ( ة واملتغريةالثابت) هيكلة التكاليف :داملالية، جيب أن حتد   ةمن املنظور  -

 ،املدى القصري أو الطويل

مة، قنوا  التوزيع سوق من جاشب الطلب، العروض املقد  للدة دراية جي   :من املنظور التجاري -
 ،دة بالتوزيع اجلغرا ي للعمقاء، إضافة إىل هذا دراية جي  املنافسةو 

 
 

                                                           
 -

(1)
 C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.236 
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 :وجهة شظر املوارد البخرية من -
إىل ، إدماجهم ة لتدريب املوظفنية بيعية إذا ما كاشت الخركة مستعد  ستثمار  ي قو  اال *

 .وتأطري وتنخيط الفريق البيعي ، إىل إدارهتاثقافتها
ربح حتفاظ على زبائنها و إذا ما أراد  املؤسسة االً مثقا) ة البيعيةلة للقو  املهام املوك  طبيعة  *

 (.ة بيعية خاصة هباستعمال قو  إوالئهم، ميكنها 
الكمية ) املسطرةهتا البيعية حنو حتقيق األهداف شخاط قو   توجيه قدرة املؤسسة على *

 (.والنوعية

 

 التي يجب توافرها في رجال البيع الصفات العامة  :المطلب الثاني
لك عندما جند فيهم ليكون رجل بيع، وذ "خلق"أن هناك من رجال البيع من  للبعضو  يبدوا       

إليهم وإىل ليهم وجتعلنا شطمئن إ وشلمس فيهم شصصية جتذبنا ،التأثري فيناناعنا و القدرة على إق
ز هبا بعض وال شك أن هناك هذه اللمسة السحرية اليت يتمي   .مساعدهتم لنا  ي إختاذ قرار الخراء

ه ليس هناك من أش ولكن احلقيقة هي .املخروعا  اليت يعملون فيها يع وتؤثر  ي كل من يرتادرجال الب
  (1).كتساب اخلربةإتدريب وعن طريق ال فرجل البيع الناجح مل يكن كذلك إال   .خلق ليكون رجل بيع

 
طبيعة العمل  :ملنخآ  الناهضة عوامل كثرية منهاقبل بدأ البحث عن رجل البيع املناسب، تدرس ا

البيع وحالة الطلب على هذه السلع، وشوع العمقاء الذين  طبيعة السلع حمل   ي سيعهد به إليه،الذ
ظيفته، بو  اليت حتتمل أن يواجهها أثناء قيامهتأديتها والصعوبا  سيبيع هلم والواجبا  اليت ينتظر منه 

ستطيع املنخأة حتديد الكفاءا  واملؤهقا  الخصصية والصفا  املناسبة إشه على ضوء هذه الدراسة ت
   (2) .لخغل الوظيفة بنجاح

 :نعاليالصفات المشتركة لرجال البيع الف -1
ع ذو منزلة رفيعة له صفاته يرجل ب خدعة، كل إن عملية رسم الخصصية النموذجية لرجل بيع معني  

وهذا بسبب الوظائف املصتلفة اليت يقوم هبا رجال . اخلاصة به وال ميكن تخبيهه لزمقاءه البائعني
اليت  هذه الفئة املهنية، قد مسحت بتحديد عدد معني من النقاط املخرتكة مصاحبةغري أن طول  .البيع

                                                           
 (1)

 .101مرجع سبق ذكره، ص  ،اإلسرتاتيجية املفهوم و: احلديثةاإلدارة التسويقية ، صقاح الخنواين -
 (2)

  .422، مرجع سبق ذكره، ص إدارة املبيعا  التسويق و، مصطفى زهري -
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كون هلا القدرة على شرح وتوضيح املواهب اليت عامة شصادفها  ي شصصية رجل البيع واليت قد ت
 .ميلكها رجال البيع

ك اخلصائص أو السما  اليت الصفا  الخصصية الواجب تواجدها  ي أخصائي البيع تل وتخمل
قد إستطاع مندويب البيع الفرد و  من شصصية ًاكتسبها الخصص عرب حياته، واليت أصبحت جزءإ

قاع والتصيل واإلبداع واحلماس ستطاليت تنطوي على حب اال األكفاء تكوين السما  الخصصية
هذه النوعية من مندويب البيع ميكن وصفهم بأهنم  .(1)اخل..والطموح واإلخقاص واإلعتمادية

 (2):ميتلكون

املرتبط من الذكاء املهين ً مقائماً جيب أن يتوفر لدى أخصائي البيع قدرا :المهنيالذكاء  -
ويتوقف ذلك على ما لدى أخصائي  .النخاط الذي يعمل فيهبطبيعة وظيفته وخصائص 

عها، والتوظيف املهين يالوحدا  املطلوب ب ق باملنتجا  أوالبيع من معلوما  فنية تتعل  
 .تصاال  واملقابقا  الرتوجيية والبيعية مع العميلإلصحيح هلذه املعلوما  بذكاء  ي اال

لدى أخصائي البيع مستوى عال يكون جيب أن  :الطموح والتطلع إلى الترقي والتحسين -
جتماعي واملادي، ويكون لديه دافع ذايت إلامن الكموح والرغبة  ي حتسني مستواه الثقا ي و 

مهارا  اإلبداع بتنمية هذا الطموح سيسمح  .ي مهين مستمر  م وظيفقوي لتحقيق تقد  
املصاطرة وحتسني ستعداد لقبول البيع ويوفر له اإل واإلبتكار والتحديث والتطوير لدى رجل

 .العقاقا  مع اآلخرين بصفة عامة ومع العميل بصفة خاصة
  خصائي البيع يواجه عديد من املواقف غري املتماثلةأ تفاق على أن  إ يوجد :قبول التحدي -

رة، مما ني ويواجه عديد من احلاال  غري املتكر  اهبختويتعامل مع عديد من العمقاء غري امل
ستعداد ملواجهة اإلحتماال  ومهارة التعامل معها والقدرة إلالديه الرغبة و  أن تتوفر يتطلب

 .على التصدي ألي مفاجآ  والتفاعل معها بنجاح
شفعايل  ي مواجهة املواقف إلصف بالتوازن اجيب على رجل البيع أن يت   :نفعاليإلالتوازن ا -

يتضمن و  .مكاشياهتمإو صفاهتمختقاف إمع  البيعية املصتلفة، و ي تعامله مع أشواع العمقاء،
 : شفعايل أمرين مرتابطني مهاإلحمتوى صفة التوازن ا

                                                           
 (1)

 . 22 ، مرجع سبق ذكره، صالخصصيالبيع  إدارة املبيعا  و عبيدا ، هاين الضمور، شفيق حداد، حممد  -
 (2)

 . 524-542ص   ،4554، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، البيع الناجحأخصائي مصطفى حممود أبو بكر،  -
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هة صعوبا  أو أزما  حباط على رجل البيع عند مواجإلعدم سيطرة التخائم أو ا *
 .تفاق مع العميلإلعدم ا حتمالإ بيعية أو عند

تعاقد مع  الته عندما ينجح  ي إبرامشفعاإفقدان رجل البيع السيطرة على  عدم *
 .عميل

وميكن أن تتبىن هذه الثقة لدى رجل البيع وتعمقها بوسائل عديدة أمهها : الثقة بالنفس -
 :مايلي

د من توفر املعلوما  والبياشا  الكافية عن املنتج الذي يعرضه وعن العميل لتأك  ا *
 .وعن سياسا  وأشظمة الخركة

 .شتائجهاستفادة من إلادراسة وحتليل املواقف البيعية السابقة و  *
 .نفرد هبا عن املنافسنير جمموعة من املزايا اليت يمن توف  د التأك   *

اغل أي من الصفا  اهلامة واحلرجة الواجب توافرها  ي ش ال شك أن األماشة تعد  :األمانة -
ألسباب عديدة أمهها لبيع بصفة خاصة وظيفة أخصائي اوظيفة، ويظهر ذلك بوضوح  ي 

 : مايلي
 .صعوبا  اليت تواجه املؤسسةالمكاشيا  و اإلظروف و العن  معلوما  وبياشا  *
ب ليا  مع العمقاء، مع املنافسني وأسدارة العليا بخأن التعامقاإجتاها  وقرارا  اإل *

 .جذب العمقاء والتأثري عليهم
جيب عليه ا و أو غري معلنة من اإلدارة العلي سياسا  وتعليما  رمسية أو غري رمسية *

 .داء وظيفتهأاإللتزام هبا  ي اإلحتفاظ بسريتها و 
 .خلإ...تعامقاهتم السابقةوظروفهم و عن إمكاشياهتم معلوما  عن العمقاء و  *
 مع العميل والتعاقد ومتابعة حتصيللتزاما  بخأن أعمال التفاوض إواجبا  و *

 .مستحقا  الخركة
 السيطرة تعترب أحد أهم األسلحة اليت ميكن من خقاهلا: نصات للعميلإلاستماع و إلحسن ا -

م  ي مسار احلوار من خقال فهم ما يقصده العميل التحك   على ذهن وقلب العميل ومن مث  
د يؤكد شصا  اجلي  إلاماع و ستإلا .ف على مخاعره وأحاسيسه ورغباتهمن خقال كقامه، التعر  
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، الزبونئع و حرتام املتبادل بني الباإلكما أشه حيقق ا  .هتمام البائع به وتركيز البائع عليهللعميل إ
 (1).مما يزيل العوائق النفسية خقال املكاملة أو املقابلة البيعية

الدراسا  وجود عقاقة اث و د من املمارسا  العملية واألحبتأك  ال لقد ت  : المظهر العام -
 :بني مظهر الفرد وحقيقته حيث جيب مراعاة احلقائق التالية رتباطيةإ

 .النظامحساسه باجلدية و ي البيع على دعم ثقته بنفسه وإيساعد أخصائ *
 .رتياح العميليساعده  ي إكتساب ثقة وإحرتام وإ *

  :المهارات والقدرات الرئيسية الواجب توافرها لدى أخصائي البيع -4
ألهداف املؤسسة أن يتوفر لديه جمموعة من املهارا  والقدرا    ي حتقيقه يتطلب جناح أخصائي البيع

 (2) :رئيسية التاليةلا
ويقصد هبا مهارة رجل البيع وقدرته على رصد وحتليل : التفكير المنهجيالقدرة على  -

زا والتعامل معها مبوضوعية غري متحي   ف على حقائق األشياءالظواهر املصتلفة وحتليلها والتعر  
 .شصصية أو مفاهيم وتصورا  خاصة به إلعتبارا 

لكي التسويقية والبيعية فعالة لرجل البيع؟ تصاال  إلكيف تكون ا: تصال الفعالإلمهارات ا -
أن يراعي  عليه ،تصال الفعالإلاالبيعية من خقال مهارا  حيقق رجل البيع أهدافه التسويقية و 

 :ا  العامة التاليةاإلرشاد
 .تصال بالعميلزمة لإلالتجهيزا  القاو عداد كافة الرتتيبا  إ *
تصال مع العميل سواء  إل ي عملية ا ًاوجسدي   ًال البيع شفسي  البد وأن يتفاعل رج *

تصال إلتكون كل حواسه منخغلة بعملية ا ، جيب أنًو مستمعاأ ًاكان متحدث  
 .بالعميل

لفتح احلديث مع العميل وجيب أن  مجل أو كلما  أو عبارا  من حتضري البد *
 .إىل رغبا  ودوافع وحاجا  وطموحا  العميلً ايكون أسلوب رجل البيع موجه  

األلفاظ أو التعبريا  اجلذابة املؤثرة  ي جمال التسويق والعرض ستصدام بعض إ *
 .البيعي

                                                           
 (1)

 .152ص  ،  مرجع سبق ذكره، أخصائي البيع الناجحمصطفى حممود أبو بكر،  -
 (2)

 .502 -521ص  ،املرجع شفس -
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الرتتيب والتسلسل املنطقي  ي عرض الفرص واملزايا املتاحة لدى رجل البيع وحسن  *
 .توظيف التساؤال 

 عليه اليت جيب توفرها لدى رجل البيع، وجيب من املهارا  األساسية تعد  : مهارات التعبير -
 .وأساليب تنميتها وكيفية ممارستهاق املرتبطة هبذه املهارا  احلقائف على أن يتعر  

قناعه لتأثري على العميل وإتتوقف قدرة رجل البيع  ي ا: شاراتمهارات اإليماءات واإل -
العميل،  شارا  لتوصيل معاين معينة إىلاته  ي توظيف اإلمياءا  واإلبدرجة كبرية على مهار 

 .هاليدين، العينني، واجلسم كل   ستصداموميكن توظيفها من خقال إ
حيث أن العميل يستقبل كقام رجل البيع من خقال ( لغة العني):مهارات توظيف العينين -

 .عينه
تعتمد مهارا  رجل البيع  ي التصاطب مع العميل على قدرته على : بمهارات التخاط -

 الستصدام الفع  االب املناسب للتعبري عن أفكاره، ختيار األسلو اإختيار الكلما  املناسبة، و 
ستصدام صدق، اإىل العميل بوضوح وأماشة و  ن من شقل الرسالةلنربا  الصو  حىت يتمك  

إضافة إىل هذا حماولة حتقيق التوازن ب عرض وتناول املوضوعا  وترتيبها والربط بينها، أسالي
ملصاحل بني خماطبة كل من العقل والقلب والضمري واألحاسيس والقيم واألخقاق واملنافع وا

 .حسب املوقف
تعتمد قدرة رجل البيع  ي التأثري على العمقاء : د أفعال اآلخرينف على ردو مهارات التعر   -

د أفعاهلم، وذلك لفهم ردو  وحصوله على املعلوما  الضرورية منهم بدرجة كبرية على مهاراته
هلم ومقاحظة د ي  شصا  اجلإلابطرح األسئلة املناسبة عليهم، و : من خقال أدوا  عديدة منها

 .تصرفا  وحركا  العميل اليت تصدر عنه أثناء املقابلة البيعية 
لوب وأمهيته على أساس درجة خيتلف مستوى ومقدار التصطيط املط :مهارات التخطيط -

 .القامركزية وجماال  ومستوى الصقاحيا   ي الخركة
فيه ك لذي يتحر  جيب على رجل البيع أن يدرك أن احمليط ا: الوقت إدارةو  مهارات تنظيم -

 .ستثمار وقته، يصعب عليه حتقيق أهدافهافإذا مل حيسن حتديد و   ̎الوقت ̎هدافه هو ألتحقيق 
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للمؤسسة وخبري املنتجا  وشاقل للحلول بالنسبة للزبون،  يعترب البائع اليوم خبري الزبائن بالنسبة
عية يز القوى البما عن الكفاءا  اليت متي   ًولتحقيق هذا يستلزم من رجال البيع كفاءا  ختتلف شوعا

ستماع إلاشصا  و إلافاليوم، حيتاج أكثر رجال البيع إىل خصائص ومهارا   ي املقاحظة و  .التقليدية
 (1) .العامة وكفاءته إىل جاشب ثقافته( لغة اجلسم) يفعلهللزبون لكل ما يقوله أو 

 
 مختلف أساليب وطرق البيع المستعملة :المطلب الثالث 

الذي يربط البائع مع  ي وقتنا احلايل، ال تتوقف العملية البيعية على البيع التقليدي الوحيد        
سنتكلم  ي هذا اجلزء على خمتلف أساليب  .طار حمل، ولكن ميكن توقع أساليب أخرىاملخرتي  ي إ

 .بني البائع واملخرتيشساشية املوجودة ، اليت تفضل العقاقة اإلًاالبيع املستعملة واملمارسة حالي  
 مختلف أساليب البيع                :(3-2)الشكل          

                         
         

 
 
 
 

                
   
 

        
 .الطالبة من إعداد :المصدر        

 :تالبيع التقليدي في المحال -1
الطريقة البيعية على دورها الرئيسي ومكاشتها، وهذا ر التجارة احلديثة، حافظة هذه بالرغم من تطو  

ز  ي شظر ممي   األخصائي الذي يلعبه رجل البيع، هذا الدور جد  دور دور املستخار و : لسببني أساسيني
                                                           

 -
(1)

 Guy CHARON, Laurent HERMEL, La vente : la nouvelle donne de la force de vente, op.cit., p.07. 
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 ي هذه احلالة، يقوم املنتج بتوزيع منتجاته أو تقدمي خدما  ما بعد البيع مباشرة إىل  .الزبون
تصال املباشر إلفهي متكن من ا .منتجالصناعي، فهي متاجرة مملوكة لل ياملستهلك األخري أو املخرت 

لغاية شظرا لتحمل املنتج لنفقا  أهنا تعترب مكلفة ل إال   ،حتياجاهتمف على رغباهتم وإبالعمقاء والتعر  
بهم ستئجار أو متلك هذه احملقا   ي العديد من املناطق البيعية وتوفري رجال البيع املناسبني وتدريإ

 (1) .هتم وغريهافيزهم ومكافأوحت
 :البيع عن طريق الهاتف -2

جابة على أسئلة اهلاتف جللب زبائن جدد، ألخذ الطلبيا  واإل ستعمالاتتمثل هذه الطريقة  ي 
الزبائن، حيث تسمح للمؤسسة بتحقيق مبيعا  أكرب وختفيض تكاليفها التجارية وحتسني ترضية 

 (3):الوسيلةزا  هذه من بني ممي  . (2) الزبائن
ما بني البائع  ختلق عقاقة خاصة ومميزة ،وسيلة إعقامية خاصة هلا ميزة تفاعلية -

 ي ذاكرة  ثرأ عقامية األخرى، ترتكإلال تستطيع فعله الوسائل ا وهذا ما .الزبون/واملستهلك
 .قناعهالخرح، طمأشة الزبون وإ: تف هيالزبون، الوظائف األساسية للها

قناع واحلصول على زمة لإلون، تسمح بتقدمي احلجج القااور مع الزبالتحوسيلة حقيقية متكن  -
 .هاتعرتاضاجابة السريعة على إلاردود أفعال مباشرة من أجل التكيف معه و 

 بدقة، هبدف الوصول إىل عدد  هداف مجهور معني  تستسمح با :يعة ومرشةشتقائية، سر إوسيلة  -
 .دكبري من الزبائن  ي وقت قصري وحمد  

املراقبة والتقييم حيث متكن من احلصول على تقييم كمي للنتائج واألعمال احملققة  مكاشيةإ -
 .لسوق مباشرةية تسمح باحلصول على ردود أفعال اوكذا مراقبة كيف

أن يكون فيها أكثر من مكاملة تلفوشية سواء  ي مرحلة التحضري  ال توجد عملية بيعية كاملة إال   ًعادة
ويتضح دور وأمهية  تابعتها وتنخيطها،ملهناء العملية أو إل يل أووض مع العمللمقابلة، أو أثناء التفا

 (4) :التلفون فيما يلي
يتطلب األمر أن يكون أخصائي  ،املنافسة الذي حتكمه السرعة و تغري  امل ي ظل هذا العامل  -

 .التلفونعتماد على ال يتحقق هذا دون االمن العميل، و  ًأو على األقل قريبا ًالبيع دائما
                                                           

 (1)
 .122مرجع سبق ذكره، ص  ٬(التطبيق النظرية و) االسرتاجتيا  املفاهيم و: التسويقعصام الدين أمني أبو علفة،  -

 -
(2)

 Philip KOTLER, Bernard DUBOIS, Marketing management, op.cit., p.679 

 -
(3)

 Guy CHARON, Laurent HERMEL, La vente : la nouvelle donne de la force de vente, op.cit., p.181 
 (4)

 .424ص  مرجع سبق ذكره، ،أخصائي البيع الناجح مصطفى حممود أبو بكر، -
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العملية البيعية الواحدة العميل خقال مراحل  تكرار املقابقا  الخصصية مع شفس رمع تعد   -
ق وقت كل من العميل وأخصائي البيع وصعوبا  عملية التنقل وما يرتبط هبا من شتيجة ضي

 .تكلفة ووقت وجهد

ىل الخراء حىت من ظهور احلاجة إ ًاالزمين لقرار الخراء لدى العميل، بدءنطاق مع تزايد ال -
يتطلب األمر وجود تواصل  ي العقاقا   ،ختاذ قرار احلجز أو التعاقدشقطة حسم املوقف وإ

 .بني أخصائي البيع والعميل

 رتساع النطاق اجلغرا ي لألسواق وختطيها احلدود اجلغرافية لتواجد أخصائي البيع وتعد  إمع  -
الخراء، تظهر أمهية والعميل وعدم مقائمة تأجيل قرار خصصي بني أخصائي البيع اإللتقاء ال

 .التلفون

أن يكون أخصائي  ب األمرد البدائل اليت تتاح أمام العميل، يتطل  ة املنافسة وتعد  مع زيادة حد   -
ل قل  ميل خقال مراحل قرار الخراء حىت يو ي عقاقة متواصلة مع الع تصال مستمر  البيع على إ

 من ت  خقا  التفكري لدى العميل و منافسة، ليؤثر على مدفرص دخول رجل بيع لخركة 
 .هتماما  وأولويا  العميلل إحتماال  حتو  إ

 :ال  الرئيسية اليت يستصدم فيها أخصائي البيع التلفون  ي وظيفتهاح الخكل التايل اجمليوضو 
 تخدامات التلفون في العمل البيعيسإ                  :(4-2)شكل ال     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
  

 .422ص  مرجع سبق ذكره، ،أخصائي البيع الناجحمصطفى حممود أبو بكر، : المصدر  

 



                                                                                787                                             يفية إعدادها                  كمفاهيم أساسية حول قوة البيع و : الفصل الثاين

عقامية تسمح لرجل البيع بالقيام بنخاطه بأفضل كيفية حيث هناك إالتسويق اهلاتفي وسيلة يعترب 
 (1) :شوعان من احلمقا  التسويقية اهلاتفية

 :تصال بالزبائنإتصاال  خمتصة  ي إرسال املكاملا  أو اإلمراكز  أو خاصةمحقا   -أ
تطوير شهرة  ،دراسة سوق معينة: ستعمال، اهلدف من هذا النوع من املكاملا  هوالهي كثرية او 

البحث ومجع املعلوما  حول  ،وتسجيل مواعيد مجهورها، أخذمنتوج معني، الربط بني املؤسسة و 
ا  شرائه له، املاركا  املنتوج املستعمل من قبل هذا الزبون، عدد مر   هوية الزبون،) الزبائن املرتقبني

 .خلإ...مجع املعلوما  حول املنافسةو  (...ةاملستعمل
 :(متلقي املكاملا ) ستقبال املكاملا محقا  خاصة أو مراكز إتصاال  خمتصة  ي إ -ب

، (خلإ..كالتلفزة، اجلرائد، املعلقا ) عقاميةتستعمل املؤسسة وسائل إ لنوع من احلمقا ، ي هذا ا
تقدمي معلوما  : بملؤسسة تستعمل عادة هذه احلمقا  صل بالرقم اخلاص باي يت  تدفع بالزبون لك

 .عرتاضهاإلجابة على امنتوج معينة، تسجيل طلبياته و  للزبون املرتقب أو احلايل حول
 

تباع بعض القواعد لتحقيق جيب إ ،(خاصة محقا  اإلتصال بالزبون) قا جناح هذه احلم ومن أجل
 :القواعد هذه دة أهممقابلة تلفوشية جي  

ا  القازمة مجع البياش املكاملة، حتديد أهداف املقابلة أو ،(2)ةيد للمقابلة التلفوشالتحضري اجلي   -
تملة ستفسارا  احملإليد رجل البيع شقلها له، حتديد ا، حتديد املعلوما  اليت ير عن العميل

ثارة حتديد أساليب اإل ،كيفية التعامل معهاعرتاضا  املتوقعة و ، حتديد االعليهاجابة واإل
 (3) .خلإ...التسويقو 

إذ :( script téléphonique) تصال بالزبونإلبالنسبة حلمقا  اخاصة  ر وبناء دليل مكاملةتصو   -
قوله مع  د ويرتب كل ما جيبفهو مستند مكتوب حيد   ستعمال اهلاتفعترب أداة أساسية الت

 .احلايل حسب ردود أفعال هذا األخري الزبون املرتقب أو
 

                                                           
 -

(1)
 Guy CHARON, Laurent HERMEL, La vente : la nouvelle donne de la force de vente, op.cit., p.185. 

 (2)
 .التطرق إىل هذا العنصر بأكثر من التفاصيل  ي املبحث الثاين من الفصل الثالث سيتم   -

 (3)
 .415ص  ، مرجع سبق ذكره،أخصائي البيع الناجح د أبو بكر،مصطفى حممو  -
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ويرجع . ض ألسباب عدم الفعاليةأشه عادة ما يتعر   إال   البيعي وضرورتهتصال التلفوين رغم أمهية اإل
 (1) :ذلك ألسباب عديدة على رأسها ما يلي

تدل على مخاعر أن ختلق و ا  والتلميحا  واإلحياءا  البصرية املرئية اليت ميكن غياب اإلشار  -
خصائي البيع والعميل خقال التواجد الفعلي  ي لكل من أً اشفعاال  مفيدة جد  وإأحاسيس و 

 .املقابلة البيعية

عناصر بيئة العمل اليت تعطي مؤشرا ،  ي ) يط املادي الذي ينتمي إليه العميلغياب رؤية احمل -
 (.ثري عليهوطموحاته ومفاتيح التأيقة تفكريه اية األمهية عن مستواه وأهدافه وطر غ

، كل هذه ...(لغة العني، لغة الوجه، لغة اليد) غياب لغة اجلسم أو ما يسمى باللغة الصامتة -
 .اللغا  اليت يراها البائع على الزبون هلا معاين ودالال 

 (2) :أشه إضافة إىل هذا حيمل بعض احلدود كما
ال طويلة وال ) مستوى احلجج املستعملةجيب أن تكون واضحة وخمتصرة على : الرسالة -

 .، وال حتتاج إىل تقدمي مستندا (دةمعق  

 :ين تقنينيحيمل على األقل حد  : دصعوبة الوصول إىل الزبون احملد   -
لون ق بالزبائن األفراد، جزء كبري منهم ال ميلكون اهلاتف أو آخرون مسج  فيما يتعل   *

ختيار املكاملا ، األجهزة اجلديدة الو  ي القائمة السوداء، بفضل الربيد الصويت 
على محاية شفسه أكثر فأكثر من تطفل اهلاتف على حياته  ًأصبح الفرد قادرا

 .الخصصية
الصحيح  ي  احملاور كثر صعوبة هو الوصول إىلاملؤسسايت، األ فيما خيص الزبون *

 .ريالسكرت والنجاح  ي جتاوز حاجز املؤسسة
 :المشترينالطوافر بالمنازل أو بمحالت  -3

البيع التابعني للمؤسسة، والذين يقومون  ستصدام العدد املناسب من مندويبتعتمد هذه الوسيلة على ا
بالطواف على منازل املستهلكني أو مكاتب وشركا  املخرتين الصناعيني ومعهم الكاتالوجا  

نتوج وشرح خصائصه مي وعرض املواملعدا  والنماذج واألوراق الكافية اليت تسهل هلم مهمتهم  ي تقد
 .قناع هباواإل

                                                           
 (1)

 .422ص  ،شفس املرجع -
 -

(2)
 Guy CHARON, Laurent HERMEL, La vente : la nouvelle donne de la force de vente, op.cit. , p.182. 
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ستفسار والخرح بني البائع واملخرتي دون عجلة إلاتاحة الفرصة للمناقخة و ز هذا األسلوب بإيتمي  
 (1).ف على رغبا  وعادا  وشكاوي املخرتينوبالتعر  

 ستدعى األمرإ طية شطاق كبري من السوق وإال  عدم قدرته على تغ عيوب منها ولكن هلذه الطريقة
 .ضافة إىل تكلفته الضصمةختصيص عدد ضصم من مندويب البيع إ

شراف الدقيق عليهم وهذا ليس باألمر السهل ار رجال البيع واإلختيالعناية التامة با بكما أشه يتطل  
كما أن هذا األسلوب  .أي تقصري يأثر على شتائج الخركة  ي السوق وأن   حيث أن عملهم مستمر  

إضافة إىل هذا  ستهلكني الذين ال يرحبون حبضور مندويب البيع إىل منازهلمالكثري من امل قيقد يضا
 (2).بيعية عالية فهي تتطلب مهارا 

 (:تجارية اتمظاهر ) المعارضو  ت، األسواق الدوريةالبيع في الصالونا -4
  (3):ةخاركة  ي صالون أو تظاهر األهداف املراد الوصول إليها عند امل -

ائن البيع للزبائن احلاليني أو املرتقبني، التواصل مع زبتقدمي منتجا  جديدة،  *
أو  التجار ،(قتصادية مثقاإلالصحافة ا) عقام املصتصةإلاملؤسسة، املوردين، وسائل ا

 .خلإ..صتصنياملوزعني امل

 .توسيع األسواق الوطنية أو الدولية *

فيما ماج املؤسسا  إتفاقيا  الرخص، إشد) يع العقاقا  التجارية املوجودةتوس *
 (.خلإ(...زيادة الخركاء) هم  ي الخركةبينها، زيادة األس

 .احلصول على معلوما  عامة فيما خيص القطاع الذي تنخط فيه املؤسسة *

 (.خلإ...التسعريية سياستها ،العروض اليت تقد مها) مراقبة املنافسةدراسة السوق و  *

 .قارشة شتائج وأعمال املؤسسة مع شتائج املنافسةمو 

 .وحتسني صورة املؤسسة  ي السوقتطوير  *

 .سرتاجتيا  بيعية وتسويقية جديدةوضع إ *
 (4) :ختيار املعارض والصالوشا  الدوريإمقاييس  -

 .حملي -وطين -دويل:تظاهرا  جتارية على شطاق  *
                                                           

 (1)
 .052 ، مرجع سبق ذكره، ص (ختطيط مبادئ و)التسويق الفعال ، حمي الدين األزهري -

 (2)
 .509شفس املرجع،ص  -

 -
(3)

 Michel BAUMANN, Les 199 check-lists du marketing, Edition d'organisation, paris, 2000, p.164  

 -
(4)

 Ibid., p.162.  
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 .البيع أو شقل املعلوما  إىل السوق ومن السوق إىل املؤسسة: اهلدف *

 .مهين أو مجهور عاموحة جلمهور تمف: شوع وطبيعة التظاهرة *

 .جمموعة الزبائن املرتقبني أو احلاليني املستهدفني من قبل املؤسسة: ارالزو   *

 .بمرتفع، ضغيف، متقل  : د على مكان العرضالرتد   *

 .خلإ...لتجارة، شركا  اخلدما ، زراعةالصناعة، ا: رضني  ي جمالاشوع الع *
ة بيعية عادية أو متصصصة  ي قو  )تدريبهم اختيار رجال البيع املناسبني و  :حسب هذه املقاييس يتم  و 

 .إخل...عدد رجال البيع، ،(جمال معني
ام البيع عن طريق ن من إمتقد مك   ًتصاال  عمومام املستمر  ي اإلتصاال  ووسائل اإلإن التقد  

سوف  هتصذه البيع الخصصي فإش  كان الخكل الذي ي  ًاوأي   (.األشرتشيت) التلفون أو الربيد أو احلاسوب
 ًز أساساشساشية والعقاقا  الخصصية ويرك  إلتسيطر عليه الصبغة ا وحيد الذييظل النخاط الرتوجيي ال

 .الةدارته وتنظيمه بطريقة فع  إ على عليه فإن جناح هذا النخاط يعتمدعلى اجملهودا  البخرية و 
 

 لمؤسسة خدماتية يةة بيعوتأسيس قو   إعداد :المبحث الثالث
ة البيعية حلقة وصل رئيسية بني املؤسسة وزبائنها، يقوم رجل البيع بنقل العرض متثل القو        

د الخركة بالعديد من املعلوما  و ي شفس الوقت، يزو   .حتياجا  اخلاصة بالعمقاءاإلوتكييفه حسب 
دارة بعناية الخركة، لذلك جيب إ ائن فهو يعترببالنسبة ملعظم الزب .، املنافسة والزبائنحول السوق

 .ة البيعيةوتأسيس هذه القو   ف مراحل إعدادخمتل

 
 ستراتجيات البيعيةإلاو  السياسات ٬وضع األهداف  :المطلب األول

عا  من خقال عا  بعملية بناء هيكل تنظيمي إلدارة املبييترتبط املسؤولية الرئيسية ملدير املب       
من  أن   حيث .البيعية واألشصاص املناسبني لخغل وحتمل أعباء العمل البيعيا  حتديد املهام والنخاط

سرتاجتيا  والتكتيكا  ملمارسة النخاط البيعي إلاوضع األهداف و  هيالرئيسية ملدير املبيعا   املهام
 (1).بكفاءة

 

                                                           
 (1)

 .02 ص ، مرجع سبق ذكره،البيع الخصصي إدارة املبيعا  وبيدا ، هاين الضمور،شفيق حداد، حممدع -
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 :وضع أهداف رجال البيع -1
 اليت ميكن حتقيقها حيث يتم    هو حتديد األهداف اد للمبيعة األوىل  ي إشخاء تنظيم جي  اخلطو  
على األهداف العامة لإلدارة اليت تؤثر على أهداف  ًها من خقال شظام تنازيل يعتمد أساساتعيين

 (1).ة البيعيةالتسويق و ي هناية املطاف على تلك اليت تتعلق بالقو  
 :دز هبا اهلدف اجلي  اليت يتمي  اخلصائص  -أ
 (2) :جيب أن يكون ًايكون اهلدف التجاري جيد   لكي 

+  زمةة القااملد  +  النتيجة املتوقعة+ العمل الواجب القيام به :دقيق ومن املمكن حتقيقه -
 .هدف دقيق وواضح=  الوسائل املستعملة

 .قويسمح لرجل البيع بتحقيق التفو   ًياجيب أن ميثل حتد  : زحمف   -
 .هدف عادل ومناسب لكل بائع -

 : أشواع األهداف -ب
ة البيعية من بيع، تنقيب، خدما  مابعد جيب أن خترتق األهداف مجيع جماال  أشخطة القو  

هبا، بالوصول إىل شوعني من  اليت سيقوم يسمح الدور الذي سيلعبه البائع واملهام خل، حيثإ...البيع
  (3):األهداف

فهي سهلة  .بالقيم، بالنسب ،فهي أهداف ميكن التعبري عنها باألحجام : األهداف الكمية -
 ،الربح، احلصول على زبائن جدد حجم املبيعا ، هامش:مثقا) القياس، التحديد والفهم

 ،(خلإ...تنقيب، تكاليف السفر واملعيخةلل الزيارا  القازمة عدد
حتسني  :مثقا) للقياس الكمي وبذلك فهي صعبة للتحليلة يفهي أقل قابل :األهداف النوعية -

وحتقيق وفاؤهم، ختفيض شسبة الخكاوي وحتسني مناخ العمل  رضاء العمقاءاملؤسسة، إصورة 
 .(خلإ...عمقائها والتعاون بني املؤسسة وشركائها اخلارجيني الذين ميثلون

 :أشكال األهداف البيعية -ج

  :ميكن التعبري عن األهداف البيعية كاآليت 

                                                           
 -

(1)
 Pierre Louis DUBOIS, Alain JOLIBERT, Le marketing : fondements et pratiques, 3éme édition , 

Economica, Paris,1998, p.06. 

 -
(2)

 C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.06. 

 -
(3)

 Ibid., p.07. 
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حسب كل ) حتقيقه بالقيمة حتديد لكل رجل بيع رقم األعمال الواجب يتم  : رقم األعمال -
أو بنسبة الزيادة الواجب ( خلإ....العمقاء، الصا ي أو اإلمجايلمنتوج أو كل شوعية من 

  .حتقيقها
 .حتديد لكل رجل بيع حجم املبيعا  املراد الوصول إليها: جب حتقيقهاالكميا  الوا -
جيب حتقيقها من هامش الربح على قيمة أو بالنسبة اليت حتديد اهلدف بال يتم  : اهلامش -

 .املستوى العام أو على مستوى كل منتوج
 :كما يتم حتديد لرجل البيع املعايري املتعلقة بالنتائج  ي اجملاال  اآلتية     

عدد الزبائن احملتملني املراد  تواتر الزيارا ، عدد الزيارا  الواجب القيام هبا،) التنقيب -
 (.خلإ...حتويلهم إىل زبائن حقيقيني

 (.إخل...املعيخةتكاليف السفر و  املسافا  املقطوعة، تنظيم اجلوال ،) اجلوال  -
 (.خلإ...ة الزيارة، الوقت القازم للتنقلمد  ) إدارة الوقت -

هداف البيعية على شكل حصص بيعية حسب كل بائع، والعمل على ضبطها على ترمجة األ يتم  
مراقبة وتقييم عمل البائع عن طريق حتليل احلصص تسهل  كل منطقة بيعية، هذهأساس إمكاشيا   

هذه احلصص ميكن التعبري عنها بأشكال  .اإلختقافا  املدركة بني النتائج احملققة واملطلوب حتقيقها
حصص حجم املبيعا  أو حصص مالية كاألرباح الصافية، اهلامش اإلمجايل، التكاليف أو : خمتلفة

تصال هبم، عدد إلا عدد الزبائن احملتملني الذين يتم  : مثقا) ط املرتبطة باجلهود املبذولةنخاحصص ال
 (1)(.خلإ...املقابقا  اليت أجريت،

غب مدير املبيعا   ي السري يعترب حتديد األهداف عملية ضرورية لوضع وصياغة وتنفيذ أي خطة ير 
 ي العملية  ًاأساسي   ً ي املستقبل ومتثل ركنااألهداف هي الغاية أو النتائج املراد حتقيقها ف .عليها

ب أن تصا   ي جيي بقدر اإلمكان و ب أن تصا  بخكل واضح وعلى شكل كمالتصطيطية، حيث جي
 .درج قابل للقياسكل متإطار زمين معني وبخ

 :وضع اإلستراتيجيات -2
  مع خمتلف املقاطعا ،تها التنافسية اليت جيب إتباعها ختيار جماال  شخاطها، سياسؤسسة، امهنة امل

 ".م بهما جيب القيا" د هبذا إطارلإلدارة العامة اليت حتد   ها تعترب املهمة اإلسرتاتيجيةكل  

                                                           
 -

(1)
Pierre Louis DUBOIS, Alain JOLIBERT, Le marketing : fondements et pratiques, op.cit.,p.508. 
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هم التسويق  ي هذا من خقال النظر  ي خمتلف اخليارا  املمكنة من حيث املنتجا  اليت ميكن يسا
 "ما جيب القيام به:"ق ب  اليت تتعل  هذه اإلختيارا .مها لزبائنها وكيفية الوصول إليهمللخركة أن تقد  

هل " بخأن تفكري منهجيإىل مقاربة إبداعية و  تعود على حد  سواء إىل مسعاها،عن طريق التسويق، 
 ".شستطيع القيام به

ريا  الكربى على املدى يمتثل التغحيث " كيفية القيام بذلك"بعدها يقوم التسويق بالبحث عن 
ا األشخطة اليت ينبغي القيام هبا على املدى أم   .البيعية اجلاشب اإلسرتاتيجية املتوسط بالنسبة للقو  

 (1).القصري  ي امليدان متثل اجلاشب التكتيكي التنفيذي
اليت سيسري عليها من  جيا يسرتاتع اإلديد األهداف كمرحلة أوىل، يقوم مدير املبيعا  بوضبعد حت

قوي  ويقي تسعى إىل إجياد مركز تنافسي ي اجملال التسسرتاتيجية اإل .أجل الوصول إىل أفضل النتائج
سرتاتيجية إلا عام،بخكل  .مها  ي األسواق املستهدفةدائم للمؤسسة بالنسبة للمنتجا  اليت تقد  

ف من سلسلة القرارا  بعيدة األثر كما ؤسسة ككل وتتأل  املستوى ارية على مدعبارة عن خطة إ
دة ها  ي سبيل الوصول إىل أهداف حمد  يتها وتوجيه مواردؤسسة وبيان هو تستهدف حتديد رسالة امل

 (2).مرسومة
 طريقة بعد حتليل ودراسة الظروف البيئية اخلارجية والداخلية املصتلفة دراسة واقعية، وبعد رسم معامل

سرتاتيجية ليت ترتبط بتنفيذ اإل، ا املرحلة األخريةتأيت .تقسيمهاو سرتاتيجية عداد اإلالعمل، وبعد إ
تتمثل  ي  واليت .بعتها لتحليل شتائجها واملعوقا  اليت حالت دون حتقيق كامل لألهدافمتاو 

دمة، اإلعقان، الدعاية، اخل/سلعةال) البيعية ة للعمليةيستصدام العناصر الرئيسفهي فن ا التكتيكا 
الوصول إىل العميل هتدف  ،...(اليةهتا الفنية واملافسي وقو  مركزها التن ،مسعة املؤسسة ،تنخيط املبيعا 

 .برام عقد بصورة هنائيةوإقناعه إل املنتظر
 :جيا  اليت تخق من األهدافيسرتاتالتايل بعض األمثلة على اإلاجلدول يوضح 

 
 
 

 

                                                           
 -

(1)
 Alfred ZEYL,  Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.59. 

 (2)
 . 62 ص ، مرجع سبق ذكره،البيع الخصصي إدارة املبيعا  وشفيق حداد،  بيدا ، هاين الضمور،حممدع -
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 األهداف من  ى اإلستراتجيات التي تشقلأمثلة ع                (1-2)الجدول 
 قرتحةاملسرتاجتيا  اإل هدافاأل

 

 ستثمار  ي العام القادمعائد على اال %45 حتقيق
 .ختفيض تكاليف االشتاج والتسويق -
 .ملال دوران رأس مال العزيادة معد   -

 
للعام احلايل إىل  % 2 زيادة احلصة التسويقية منه

 لألعوام الثقاثة القادمة %45 مستوى

 .ف اجلهود التسويقية  ي األسواق احلالية احملليةتكثي -
 .أسواق خارجية التوسع  ي فتح -
 .حماولة تقدمي سلع جديدة لنفس األسواق احلالية -

، مرجع سبق البيع الخصصي إدارة املبيعا  وشفيق حداد،  حممدعبيدا ، هاين الضمور، :المصدر
 .44 ص ذكره،

 

  ي اللحظة اليت تخكل فيها اخلطة اإلسرتاتيجية على مستوى املؤسسة فإن اإلجراءا  شفسها يتم  

قة مع منس  ن هذه اخلطة التسويقية متكاملة و جيب أن تكو و  ،لصياغة خطة إسرتاتيجية تسويقيةا إتباعه
 .مع اخلطط على املستويا  اإلدارية األخرىو  ،اخلطط على مستوى املؤسسة

عند هذه اجلهاز البيعي و  يبدأ دور التسويقية،  ي الوقت الذي تتضح فيها معامل اخلطة اإلسرتاتيجية
حتد د من قبل مدير املبيعا  و  التكتيكا  البيعية توضعجيا  و اإلسرتاتيهداف و فإن األ ،النقطة

 (1) .بالتعاون مع مندويب البيع

 :على ذلك مثال *
 .لألعوام الثقاث القادمة %45إىل  %52زيادة احلصة السوقية من  :هدف املؤسسة -

تكثيف اجلهود  ي األسواق احمللية من أجل زيادة حجم املبيعا  إىل  :إسرتاتيجية املؤسسة -
 .للعام القادم على سبيل املثال $ مقايني  ثقاثةمستوى 

دخول مناطق بيعية جغرافية جديدة أو تغطية مناطق بيعية حالية  :تخملإسرتاتيجية التسويق و  -
 .بصورة مكثفة

 :من اإلسرتاتيجية التسويقية اجلهاز البيعي اليت تختقإسرتاتيجيا  ميثل اجلدول التايل تكتيكا  و 
 

                                                           
 (1)

 .42 ص ، مرجع سبق ذكره،البيع الخصصي إدارة املبيعا  وشفيق حداد،  بيدا ، هاين الضمور،حممدع -
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إستراتيجيات الجهاز البيعي التي تشتق من أمثلة حول تكتيكات و       :(2-2)الجدول 
 اإلستراتيجية التسويقية

اإلستراتيجية التسويقية على 
 مستوى الجهاز البيعي

 تكتيكات الجهاز البيعي إستراتيجية الجهاز البيعي

بناء عقاقا  دائمة مع العمقاء أو  أسواق جديدةدخول 
 املستهلكني  ي األسواق املستهدفة

لى مهمة مندويب البيع وتدريبهم التأكيد ع-
 .شراف عليهمإلاو 

 .شظام احلوافزالتأكيد على الرواتب و -
 .املبيعا ستصدام وسائل تنخيط ازيادة - زيادة احلوافز ملندويب البيع البيع املكثف  ي األسواق احلالية

 .ستصدام العموال  لرجال البيعا-
 .شراف على رجال البيعإلزيادة ا-

، مرجع سبق البيع الخصصي إدارة املبيعا  وحممدعبيدا ، هاين الضمور،شفيق حداد، : المصدر  
 .25 ص ذكره،

 

 ة البيعيةحجم القو  حديد هيكلة و ت  :الثانيالمطلب  
 :ة البيعيةتحديد هيكلة القو   -1

ر  ي تقسيم السوق إىل مناطق بيعية تفكتساع األسواق احمللية وكثرة عدد املخرتين جعل اإلدارة إن إ
وختصيص البيع لكل منطقة، حيث يؤدي ذلك إىل قيام مندويب البيع بتغطية السوق، تغطية شاملة 

لبيع ملتابعة على أعمال منذويب ااوضمن الكفاءا  املطلوبة وأيضا تسهل  ي عملية ضبط الرقابة و 
 .وجتنب تكرار األعمال

 (:صفا  وميزا  القطاع اجليد) دقطاع اجلي  حتديد شوعية ال كيف يتم   -أ
جاهتا، جيب من قبل املؤسسة لتسويق وبيع منت ه منطقة متنح لبائع معني  ن تعريف القطاع البيعي بأش  كمي

من حيث عدد الزيارا  الواجب القيام هبا، شوع  ًدة بدقة وبوضوح جغرافي اأن تكون هذه املنطقة حمد  
 .العمقاء الواجب زيارهتم، شوع املنتجا  الواجب تسويقها وتوزيعهاوعدد 

جيب مراعاة اخلصائص اليت تنفرد هبا املنطقة، املنتجا  والعمقاء، فعلى مدير املبيعا  العمل على  (5
 (1) :يعين تعيني حدود املناطق البيعية بطريقة متوازية وعادلة، وهذا

                                                           
-

(1)
 Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.74.  
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اواة بني ضمان املس: بذهلا ا بينها من خقال اجلهود اليت سيتم  مناطق متساوية فيم -
 ...(.عدد الزيارا ، عدد العمقاء) هداف املسطرةالبائعني للوصول إىل األ

 ي شفقا   تسمح بالقيام بزيارا  منتظمة للعمقاء، واحلد  : منطقة ذا  حجم معقول -
 .السفر

جية وأرباح حمفزة لبذل جهود  من اإلشتالضمان مستوى معني  : منطقة ذا  حجم كا ي -
 .أكثر

ف على شركائهم التعر   منتسمح للزبائن : دة بوضوح وخمصصة لبائع واحدمنطقة حمد   -
 .وجتنب النزاعا  فيما بني رجال البيع

أخرى، ردود أقل  ي منطقة ق  ي منطقة بيعية معينة، كما ميكنه احلصول على مميكن لرجل البيع التفو  
جتربته  :(1) على أساس املعايري التالية" مؤشر املهارا " شه من املستحسن حساب لكل بائعولذلك فإ

رجل البيع، قدراته  شاقةهيئة وأ ،، اإلشتظام  ي الزيارا (autonomie) احلكم الذايت  ي جمال املبيعا ،
 .على الرقابة واإلشراف، التعامل مع املسؤولني، مهاراته  ي التنظيم والتصطيط

عتبار العوامل التالية الجيب األخذ بعني ا :العوامل اليت جيب مراعاهتا عند حتديد مناطق البيع (4
 (2) :البيعية املناطق لتحقيق مبدأ تكافؤ

دى جناح مندوب البيع  ي حتقيق لقياس موهو معيار : إمكاشيا  البيع  ي السوق -
 .هداف املطلوبة منهاأل

تطلب تصغري مساحة املنطقة وزيادة ة املنافسة بني املخروعا  يزدياد حد  إن إ :املنافسة -
 .خلإ...وتدريبهم  البيعجهود مندويب

إن توفري املواصقا  يسهل على مندويب البيع عمليا   :املواصقا وسائل النقل و  -
رة بخكل كبري، ما كاشت املواصقا  مؤمنة ومتوف  املناطق البيعية حيث أشه كل   اإلشتقال  ي

 .ًتساعاندوب البيع من تغطية مناطق أكثر إمتكن م

ة جهود مندويب البيع ب زيادة الطلب على املنتوج، تتطل  إن قل  : الطلب على املنتوج -
 .ةإلقناع العمقاء بالخراء، و ي هذه احلالة يتعني تصغري حجم املنطق

                                                           
-

(1)
Marc VANDERCAMMEN, Nelly JASPIN-PERNET, La distribution, 2

eme
 édition, éditions Berti, Bruxelles, 

2005, p.369. 
 (2)

 .414 ص ، مرجع سبق ذكره،إدارة املبيعا  والبيع الخصصيبيدا ، هاين الضمور،شفيق حداد، حممدع -
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 (.جتزئة أو مجلة) شوعية العمقاء الذين يتصلون هبم: طرق التوزيع -

 .ختصيص مناطق بيعية صغرية ملنذويب بيع مبتدئني مثقا يتم  : كفاءة مندويب البيع -

على عدد  ًالبيعية بناءا حتديد املناطق يتم  : زهم  ي السوقعدد وشوع العمقاء ومدى ترك   -
زهم  ي املدن واألقاليم اليت تخمل عليها العمقاء الذين ميكن اإلتصال هبم ومدى ترك  

 .هذه املناطق

إذا زاد  هذه املصاريف  :(إخل+... مصاريف النقل + مكافأ + رواتب) شفقا  البيع -
 .عن شسبتها، قد يدعو املخروع إىل تصغري حجم أو مساحة املنطقة البيعية

 :قة البيعيةتقسيم املنط -ب
إىل قطاعا   جتزئة هذا السوق من البد  ميكن التعامل مع سوق الخركة ككتلة متجاشسة، إذنال

حتديد كل جتمع  متجاشسة، يتخكل القطاع من جتمع عدد من الزبائن على خمتلف أشواعهم حيث يتم  
ة لتنظيم طرق عد  م القوى البيعية  ي فاعلتيهم وكفاءهتم، وهناك ييؤثر تنظ .(1)خاصة حبسب معايري

 :القوى البيعية، ميكن تلصيصها  ي اآليت
 وشرق أ) فيه تقسيم السوق إىل مناطق ، يتم  ًستصدامااوهو املعيار األكثر  :التنظيم اجلغرا ي (5

ختصيص مدير  ، حيث يتم  (خلإ...إىل حمافظا  أو مدن، ،القبليغرب،الوجه البحري أو 
تنظيم فريق البيع بطريقة   ي هذه احلالة يتم   .(2)مبيعا  لكل من هذه التقسيما  اجلغرافية

ء مها الخركة جلميع العمقايكون كل رجل بيع مسؤول عن بيع مجيع املنتجا  اليت تقد  
السفر  تقليل وقت امليزة األساسية لتنظيم جغرا ي هو .(3)هاحملتملني  ي املنطقة املصصصة ل

ضح هلذا التنظيم فهو ال ا العيب الواالبيعية أم  التكرار بالنسبة للمجهودا  والتكاليف وتفادي 
 .ا تتطلب منتجا  املنخأة معرفة متصصصة هلميصلح حينم

ب مهارا  عن بعضها، وتتطل   ًاجد   ةمة خمتلفإذا كاشت املنتجا  املقد  : وفق املنتوج التنظيم (4
هو التنظيم وفق املنتوج، حيث أن كل بائع متصصص  ي  تقنية خاصة هبا، فأفضل حل  

 (4).تسويق جمموعة من املنتجا  ملنطقة بيعية كاملة

                                                           
 (1)

 .142، ص مرجع سبق ذكره ،إدارة األعمال التجارية التسويق و، اد زوكارإي -
 (2)

 .222 ،ص مرجع سبق ذكره، التطبيق النظرية و: التسويقشريف أمحد شريف العاصي،  -
-

(3)
 Marc VANDERCAMMEN et All, Marketing : l’essentiel pour comprendre, decider, agir, op.cit., p.415. 

-
(4)

Jacques ORSONI , Jean-Pierre HELFER, Les bases du marketing, op.cit., p.208.  
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 ي هذه  عندما يكون للزبائن خصائص خمتلفة أو حاجا  خمتلفة، يتم  : التنظيم وفق العمقاء (1
 د ويعمل علىاحلالة تقسيم السوق حسب شوع العميل، يعرف هنا البائع عمقائه بخكل جي  

 .م هلم كل ما تعرضه املؤسسة من خدما  أو منتجا  حسب حاجاهتم ورغباهتمأن يقد  
ة أو عندما تكون املناطق بيع منتجا  غري متجاشس عندما يتم  تظهر العيوب  ي هذه احلالة، 

 .دة بطريقة واضحةغري حمد  
 :دارة وقت رجال البيعكيفية إ-ج

ترك بعض احلرية إىل البائع لتنظيم وقته من أجل الوصول إىل  حتديد القطاعا  البيعية، يتم   عندما يتم  
خيصص وقته بني الزبائن احلاليني للمؤسسة واملرتقبني، هذا  نجيب على البائع أ .لة لهاألهداف املوك  

 (1).هتمام بالزبائن احلالينييقه وذلك بسبب ميل البائع إىل اإلنخاط من الصعب حتقالالتوزيع  ي 
والته وهذه األخرية متثل واحدة من القضايا جقامة وتنظيم له من إ البائع للقاء زبائنه البد  عندما ينتقل 

 حبيةاهلدف هو التوفيق بني متطلبا  العمقاء واحلاجة إىل الر  ة البيعية للمؤسسة،القو   اهلامة  ي فعالية
للعمقاء الذين تعترب  را بالزيا حتفاظهلذا من األفضل االو  (.مكلفة تعترب تكلفة الزيارة جد   ًعموما)

أخرى خمتلفة ميكن  ، فهناك أساليبا بالنسبة لآلخرينأم  . ةيلوجه من األمور الضرور  ًاملقابلة وجها
 .البيع عرب اهلاتفللقاء الزبون، على سبيل املثال  ستصدامها دون التنقلا

 همةمبتكليف البعض : ًرجال البيع التعاون فيما بينهم مثقاوز للخركة النظر  ي كيفية تسمح لجي
 (2).ني وحتقيق والئهمعتماد على اآلخرين  ي عملية إرضاء الزبائن احلالياالقاء على زبائن جدد و ياإلست

 :طريقة إعداد اجلوال  (5
بعناية من  ىهذا التحضري جير  .رجال البيعالتحضري املسبق للجوال ، يعمل على حتسني فعالية 

خقال وضع خطة جوال  حتمية وإعداد حلقة التنققا  ومسار الزيارا ، كما تسهل أجهزة 
 .الهتم وتوفري الوقت هلم للزيارا الكمبيوتر على رجال البيع عملية تنظيم جو 

 (3) :مبسؤوليه، على حتليل ما يلي ًاأو حماط ًلوضع خطة جوال  متناسقة، يعمل البائع مؤطرا
لكل بائع والقازمة واملفيدة لكل عميل، وميكن حساب عدد ًاالزيارا  احملتملة سنوي  عدد  -

 :كاآليت  ًاالزيارا  لكل بائع سنوي  
                                                           

 -(1)
Pierre Louis DUBOIS, Alain JOLIBERT, Le marketing : fondements et pratiques, op.cit., p.513. 

 -
(2)

C.HAMON, P.LEZIN et  A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente , op.cit., p.36. 

 -
(3)

Ibid., p.37. 
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 الوقت القازمة للقيام بكل الزيارا   ي السنة  = زمة لكل بائع سنوياعدد الزيارا  القا
 زم لكل زيارة      الوقت القا                                                   

مثل للزيارا  وهي عدد الزيارا  السنوية اليت جيب حتقيقها مع كل زبون، جيب د األالرتد   -
 :األخذ بعني اإلعتبار

 :شوعي ة الزبائن بالنظر إىل *
د الذي جيب حتليل ذلك عن طريق مقارشة اهلامش املتول   ويتم  : رحبية الزيارا  -

 .يتجاوز تكلفة الزيارة أن 
فالزبائن الذين يواجهون مخاكل مع املؤسسة : قاءاإلئتماشية للعماجلدارة  -

 .زيارهتم بطريقة منتظمة بسبب عدم دفعهم لفاتوراهتم لن يتم  
 .اإليرادا  احملتملة اليت ميكن حتقيقها مع الزبون -

رة بسبب سرعة متكر   كية تتطلب زيارا فبيع السلع اإلستهقا : طبيعة املنتجا  املباعة *
 .د الزيارا  أبعد، عكس السلع الصناعية اليت يكون فيها ترد  دوران املصزون

بالتدقيق تكلفة الزيارا  من لتقييم رحبية شخاط البائع، جيب عليه أن يعرف  :تكلفة الزيارة -
ا  تكرار ختيار تقنيا  أخرى لإلتصال بالزبائن، وكذلك من املمكن ضبط عدد مر  أجل ا

ملرتبطة بخكل مباشر مع التكاليف ا :ن منالزيارة تتكو  ن تكلفة حيث أ .الزيارة لدى العمقاء
تكاليف تخغيل +  املتعلقة بالتدريب والـتأطري التجاري التكاليف( + ًجر مثقااأل) البائع

 ، موقف السيارا) اإلقامة، السفر) شفقا  املعيخة+  ا املصلحة التجارية أو إدارة املبيع
 (.خلإ...، اهلاتف النقال...(بنزين

 :خمطط الزيارا  إىل خطة اجلوال من  (4
على  ًعتماداانة، عة على فرتة زمنية معي  خمطط الزيارا  هو ملصص الزيارا  اليت جيب القيام هبا، موز  

 .وضع جدول يتضمن قائمة العمقاء الذين جيب زيارهتم وترية الزيارا  املمنوحة ملصتلف الزبائن، يتم  
 .وضع خطة اجلوال  اليت يستعمل عليها رجل البيع ومن خقال هذا اجلدول، يتم  
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 (1) :مثال ملصطط زيارا  وخطة اجلوال *      

: من الزبائن، يتعامل مع ثقاث أشواع (ب)  ي قطاع جتاري يغطي مقاطعة( أ) ينخط رجل بيع
البيعية لدى املساحا  عدد تكرار الزيارا   .متوسطة وصغار جتار التجزئة ،مساحا  بيعية كبرية

مرتني خقال الخهر  :لدى املساحا  البيعية الصغرية هي ا  خقال الخهر،مر   ربعةأ :الكبرية هي
 .ة واحدة خقال الخهروعدد تكرار الزيارا  لدى صغار جتار التجزئة هي مر  

 :ميكن تلصيص التحليل اجلغرا ي هلؤالء العمقاء  ي اجلدول التايل 

 

 التحليل الجغرافي للمساحات البيعية وتجار التجزئة          :( 3-2)الجدول    
املناطق البيعية  ي 

 (ب)املقاطعة
 عدد اإلمجايل للمساحا  البيعية وجتار التجزئة

 صغار جتار التجزئة املساحا  البيعية املتوسط املساحا  البيعية الكبرية
 -5-   املنطقة البيعية
 -4-   املنطقة البيعية
 -1-   املنطقة البيعية

 -2-  املنطقة البيعية 

        1 

        4 

        4 

        4 

         0 

         2 

         5 

         4 

         4 

         5 

         2 

         4 

 :المصدر  
    C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER , Gestion et management de la force de vente, 

op.cit., p.41. 
 

من خقال كل املعلوما  السابقة، ميكن لرجل البيع وضع خمطط الزيارا  الذي  :خمطط الزيارا 
 :ميكن تقدميه بالطريقة التالية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 -

(1)
 C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER , Gestion et management de la force de vente,op.cit., p.41. 
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 مخطط الزيارات                      :(4-2)الجدول         
عدد  

تكرار 
 الزيارا 

عدد 
 الزبائن

 -2-الخهر -1-الخهر 

املنطقة 
 البيعية

-5 -

 8.أ 7.أ 6.أ 5.أ 4.أ 3.أ 2.أ 1.أ

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 

5 

0 

4 

0 

 

 

4 

0  0  

4 

0  

املنطقة 
 البيعية

-4 -

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 2 2  2  2  2  

5 5  5    5   

املنطقة 
 البيعية

-1 -

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5  5  5  5  5 

5 2    2    2 

املنطقة 
 البيعية

-2 -

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4  4  4  4  

5 4  4    4   

 :المصدر 
  C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER , Gestion et management de la force de vente, op.cit., 

p.44 
 :جندً مثقا -5- ي املنطقة البيعية

 .ة كل أسبوعا  كل شهر، أي مر  مر   ربعةأثقاثة زبائن جيب زيارهتم  -

 .يوم 50تني  ي الخهر، أي كل زبائن جيب زيارهتم مر  مخسة  -

 .الخهرة  ي تة زبائن يقوم رجل البيع بزيارهتم مر  س -
 (5) ضع خطة اجلوال ، فيما خيص األسبوعمن خقال اجلدول الذي سبق، ميكن و  :خطة اجلوال 

 :(5) من الخهر
 -4 - مع -5- زيارة املنطقة البيعية: ثننيإلا*
  -2 - مع -1- املنطقة البيعيةزيارة : الثقاثاء*

 . ي السفر والتنقل يضيع رجل البيع وقته ال بخرط أن تكون املناطق البيعية متقاربة حىت ،هكذاو 
وهذا ما يسمح للبائع بالرتكيز  ،ية الخهرربمج عدد أقل من الزيارا   ي هناهذا التنظيم ي :مقاحظة

 .ستطقاعيةاإل على الزيارا 
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 :مسارا  الزيارا  (1
 :أساسها -

لة على خطة تباعها لتحقيق كل الزيارا  املسج  إ قامة مسار للزيارا  هو وضع طريق يتم  إ تأسيس أو
 :ة إذ تعمل علىحيث أن حتديد مسارا  الزيارا  هلا أمهي   .دةاجلوال   ي املواعيد احملد  

 .عدم تختيت جهودهي سيستغرقه رجل البيع  ي السفر و تقليل الوقت الذ -

 .طية القطاع البيعيزيادة  ي تغ -

 .ستجابة السريعةتوفري اإل -
 (1) :كما أشه قبل وضع مسار الزيارا ، جيب األخذ بعني االعتبار ما يلي

ق  ي زدحام الطر إ التنققا   ي املناطق اجلبلية،: اخلصائص اجلغرافية للقطاع الذي يعمل فيه -
 .خلإ...التجمعا  السكنية الكربى

يعمل فيه وهبذا   ي القطاع البيعي الذي ًيقيم البائع دائماال : وضعية رجل البيع  ي قطاعه -
ان عودة املعلوما  إىل املؤسسة، قامة، ضمجيب أخذ بعني اإلعتبار تكاليف السفر واإل

 .رسال طلبيا  الزبائن وتقارير الزيارا إ

 .هاام عمل الزبون واألوقا  اليت يستقبل فيجيب معرفة ساعا  وأي  : القيود املتعلقة بالزبائن -
 :أشواع املسارا  -

دة عن رجال بيع املؤسسة وعن املؤسسة بذاهتا ، ن صورة جي  هذه اجلوال  املصططة، تعطي للزبو 
 :ما تستصدم من قبل البائعني ًوفيما يلي بعض التنظيما  كثريا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 -
(1)

C.HAMON, P.LEZIN et  A.TOULLER , Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.44. 
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 أنواع المسارات                                 (:5-2)شكل ال  
البيع بزيارة زبائنه من خقال اإلبتعاد عن  خقال أسبوع، يقوم رجل

 :قامته، أو مكان عملهمكان إ
يزور زبائن  :اليوم الثاين. 1و 4، 5 زيارة املنطقة ًمثقا: اليوم األول

و ي هناية األسبوع، سوف يربط بني  .وهكذا. 4، و0، 2املنطقة 
 .5 املنطقة و 51املنطقة 

هذه الطريقة تسمح بتحقيق زيارا  منتظمة  ي مجيع أحناء املنطقة 
ة إىل ضافإ .عدد الكيلومرتا  العيب  ي هذه الطريقة هو إرتفاع.

 مسار حلزوين جوال  دوامة أو       .(شبكة الطرقا ) عتبار تضاريسهاإلهذا ال تأخذ بعني ا

كل  (.د ج، ب، أ،)صغرية طاع إىل قطاعا  ميكن تقسيم كل الق
 .رجل البيع بزيارة قطعة من كل قطاع صغرييقوم  ،يوم

اليوم ، 5القطاع ب:اليوم الثاين، 5يزور القطاع أ :مثقا لاليوم األو  
ل مقر املؤسسة أو قلب القطاع ميث  .هكذا  و 5، القطاع جالثالث

، 4، ب4دم يعمل على القطاع أاألسبوع القا .منزل رجل البيع
 .وهكذا، 4ج

، فالبائع موجود خقال شفس األسبوع، على كل بفضل هذا التنظيم
منزله أو  التنظيم، يسمح لرجل البيع بالعودة إىل هذا .قطاع بيعي

يصال املعلوما  والتقارير للمؤسسة وكل إىل مقر عمله كل يوم وإ
املسافا  اليت يقطعها كل يوم، قد تكون كبرية  لكنو  .الطلبيا 

 .وبذلك ترتفع التكاليف املتعلقة هبا

 

 
 

 .هرة األقحوانز جوال  على شكل        
 

مث العودة غدا وزيارة   5إىل 2 التنقل على خط مستقيم من النقطة
 الثاين، اليوم 1، و4، 5اليوم األول : قا جاشيب احملورالعمقاء على ك

يقلل الوقت الذي يستغرقه  ي التنقل من هبذا و  .وهكذا ،0و 2 
املسافا  والكيلومرتا  اليت يقطعها البائع   لكنو . عميل إىل آخر
 .كل يوم مرتفعة

 

                        جوال  متعرجة                
 المصدر:       

C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER , Gestion et management de la force de vente, op.cit., 

p.44-46. 
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 ِ:تنظيم عمل البيع  ي املكتب (2
جيب على البائع أن  ،ضافة إىل حتديد خمطط الزيارا  ووضع خطة اجلوال  وتنظيم مسار الزيارا إ

 ي تقرير ًمن وقته لكتابة التقارير أو سجقا  الزيارا ، وهذه ميكن تلصيصها أحياشا ًيكرس جزءا
ق بنوع ا يتعل  زيارهتم، خصائصهم فيم ئن احلاليني أو املرتقبني الذين ت  د فيه الزباي، حيد  أسبوع

 .خلإ...اليت طلبوها، السعر املدفوع، املنتجا 
  (1).الخهري لنخاط البائعحتليلها عند وضع التقرير سيتم دراستها و  هذه التقارير

 (2):جيوز للبائع ممارسة جزء من جهده البيعي  ي املكتب ، بطرق خمتلفة
اهلاتف، قد يقوم البائع ببيع منتجاته أو خدماته عن طريق : تصال بالعمقاء من املكتباإل -

 .خلإ...رسال وثائق أو عينا ،إرسال الربيد، إرسال املعلوما  املوعود هبا إىل الزبون أو إ

ة للقطاع حتضري اجلوال  من أجل تغطية جيد  : عداد العمل الذي سيقوم به  ي امليدانإ -
ون من أجل ة لكل زباألهداف املسطر  وختفيض التكاليف، حتضري الزيارا  من خقال حتديد

 .خلإ...وضع التكتيكا  التفاوضيةحتضري احلجج، و املقابلة البيعية و 

 :جتماعا ، قد يكونإلأو احلضور إىل ا جتماعا إلا -
 جراءا ال البيع حول منتجا  املؤسسة، اإللنقل املعلوما  إىل رج: عقاميةإ *

 .خلإ...اجلديدة،

 .ًسرتاجتيا  أو لتطوير أساليب بيعية مثقاختيار إال: لتحديد األهداف *

 .للتدريب والتكوين *
 .كتابة التقارير اليت تعترب مهمة للمصلحة التجارية  ًمثقا: داريةالقيام بأعمال إ -

 :حجم القوة البيعية تحديد -2  
هتا البيعية، إذ تعترب قو   حجم هيكلتها، تصبح قادرة على حتديد سرتاجتيتها ود املؤسسة إبعدما حتد  

ا  هحجمما كان كل  .(3) ي شفس الوقت أكثر تكلفة شتاجية والعناصر األكثر إميزة أو عنصر من بني 
هلذا  على تغطية أفضل للسوق، و لكن  ي الوقت شفسه، فهي تساعد ما زاد  تكاليفها، و، كل  ًكبريا

 (4):األهداف و در العيوب اليت تتوافق بني املوا له من البحث عن التوازن بني املزايا و بد  ال

                                                           
 -

(1)
 Pierre Louis DUBOIS, Alain JOLIBERT, Le marketing : fondements et pratiques, op.cit. , p.519. 

 -
(2)

 Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.300. 

 -
(3)

 Philip KOTLER, Bernard DUBOIS, Marketing management, op.cit., p.694. 

 -
(4)

 C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER , Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.71. 
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يرادا  احملتمل حبية شخاط وعمل رجال البيع، فاإلد البائعني، قد يأثر هذا على ر  ي حالة تعد   -
من أجور، تدريب، مراقبة وتنخيط ة البيعية حتقيقها قد تكون غري كافية لتغطية تكاليف القو  

 .وحتفيز مجيع البائعني

 ي هذه احلالة ميكن للمؤسسة أن ختسر : من رجال البيع ًاا  ي حالة عدد قليل جد  أم   -
 .حصص سوقية لصاحل منافسني أكثر فعالية

ق قبل التطر   .ة البيعيةمجايل الذي ستقوم به القو  ىن على حساب حجم العمل اإلسيطة تبهناك طريقة ب
حساب حجم  ة عوامل يتم  على أساس عد   هجيب حتديد أش ،ة البيعيةإىل كيفية حساب حجم القو  

 ستغرقها الزيارة  يت خلدمة العميل، الفرتة اليت ةعدد العمقاء، عدد الزيارا  الضروري: ة البيع أمههاالقو  
 (1) .ًاشخاط البيع سنوي   ي ، مقدار الوقت الذي ميكن أن يقضيه البائع املتوسط

 :ة البيعية بالطريقة التاليةيتم حساب حجم القو  
الزبائن احلاليني أو ايل عدد الزيارا  اليت جيب تؤديتها خقال السنة ملقابلة مجيع حساب إمج ( أ

 (2) :املرتقبني
 

د وختصيص الرتد    ABCأو طريقة  45/25 ستصدام قاعدةبإكثر من املستحسن جتزئة الزبائن للتوضيح أ
ة البيعية لكل عميل حسب حتساب عدد الزيارا  اليت جتريها القو  يتم  إ .القازم من الزيارا  لكل جزء

 (3) :التحليلني التاليني
حتديد مقاطعا  الزبائن املوجودة حسب شخاطهم، قطاع أعماهلم،  :للزبائن التحليل النوعي -

على سبيل ) .شوع مؤسساهتم، اليت سوف تسمح بالتمييز بني خمتلف املهام الواجب القيام هبا
ا  ورغبا  الزبائن فيما خيص املؤسسا  ف على حاجة زيارا  للتعر  القيام بعد  : املثال

 (.  لضمان تواجد منتوج املؤسسة فيما خيص شقاط البيعة زياراالكربى، والقيام بعد  

 أهداف رجال البيع: ميكننا أيضا تقدير عدد الزيارا  املطلوبة حسب: التحليل الكمي -

 .شية، املبيعا  املتوقعة  امليدا، املقاحظا(ًدخول سوق جديدة مثقا)
 :ميكن حسابه بطريقتني :بائع عدد الزيارا  السنوية لكل ( ب

                                                           
 (1)

 .222 ، صه مرجع سبق ذكر  ،التطبيق النظرية و: التسويقشريف أمحد شريف العاصي،  -
 -

(2)
Claude DEMEURE , Marketing , op.cit. , p.264 

 -
(3)

 C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER , Gestion et management de la force de vente, op.cit, p.72 

 الرتد د السنوي املتوسط للزيارا ×   عدد الزيارا  الواجب القيام هبا  
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 :يقوم هبا  ي اليوم من خقال عدد الزيارا  اليت  -
 السنة/عدد األسابيع  ×األسبوع  /عدد األيام × عدد الزيارا   ي اليوم الواحد

 :ة الزيارا مد  متوسط  من خقال  -
 

 
الوقت املصصص للتنقيب من : عند حتديد عدد الزيارا  احملتملة لكل بائع جيب األخذ بعني االعتبار

الدورا  أن يقوم به، احللقا  الدراسية و  عن زبائن جدد، العمل اإلداري الذي جيبأجل البحث 
يأخذ للتنقل من مكان الغيابا ، الوقت الذي زا ، العطل و دريبية، املعارض واألعياد، اإلجياالت

 (1).آلخر، وغريها من القيود
  (2) :هبذا شصل إىل أن عدد رجال البيع هو

 مجالية القازمة خقال السنةإلعدد الزيارا  ا    =  عدد رجال البيع
 عدد الزيارا  السنوية لكل بائع                           

ممثل؟  50ممثل أو  52، هل من األفضل إختيار  52.04: ًقاثان عدد رجال البيع، عدد تقرييب مإذا ك
ل من خقال حتديد تكلفة البائع اخلامس عخر مقارشة يق  ي التحلجيب التعم   ،إلجابة على السؤالل

 (3) .ضا ي الذي جيلبه هذا البائع للمؤسسةرحبي اإلالباهلامش 

 
  رجال البيع نظام تعويض ومكافأة: المطلب الثالث

ومكافأة رجال البيع على بذل أقصى جهد للوصول إىل حتقيق األهداف البيعية من يعترب حتفيز        
 ًزداد  أمهية هذا املوضوع شظراوعا  احليوية لكل من إدارة املبيعا  ورجال البيع، وقد إاملوض

البيئة التنافسية، طول الوقت املطلوب جلذب عميل :ومنها  لظروف اليت يعمل فيها رجال البيع،ل
ة السفر والتنقل داخل املنطقة البيعية واملعاملة اجلافة اليت يتلقاها رجل البيع من عمقائه  ي جديد، كثر 

 .مل يقم على تنفيذها رجل مبيعا  حمفزث ال ميكن تنفيذ خطة املبيعا  إن حي،(4)بعض األوقا 

                                                           
 -

(1)
Marie Camille DEBOURG, Joel CLAVELIN et Olivier PERRIER, Pratique du marketing, 2éme édition, 

BERTI éditions , Alger, 2004 , p.274 

 -
(2)

 Claude DEMEURE , Marketing , op.cit., p.264 

 -
(3)

 C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER , Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.74 
 (4)

-
 .521 ص ق ذكره،، مرجع سب دارة التسويقإقراءا   ي  حممد فريد الصحن،  

 ًاعدد ساعا  الزيارة يومي   ×ً اام الزيارة سنوي  عدد أي            
 الزيارةة متوسط مد                            
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داء آللتأثريها على ا ًدارة القوى البيعية شظرارجال البيع من األمور اهلامة  ي إكافأة يعترب وضع شظام مل
دارة التسويق بصفة عامة والبيع بصفة خاصة وهناك العديد من اخلصائص اليت جيب توافرها  ي العام إل

 (1) :شظام املكافآ  املطبقة ومنها
مع  بصفة خاصةو  جيب أن تكون املكافآ  متقاربة مع املستوى العام للمكافآ   ي الصناعة -

 .رب إىل الخركا  املنافسةالقدرة املالية لتصفيض معدال  التسالخركا  اليت من شفس احلجم و 

يز  ي التطبيق حسب يلكافة رجال البيع دون مت ًوصرحيا ًجيب أن يكون شظام املكافآ  واضحا -
 .النتائج احملققة

 ًع رجل البيع التحكم فيها وختضع لسيطرته، فمثقاظام املكافآ  بالعوامل اليت يستطيأن يرتبط ش -
 .قف املكافآ  على املبيعا  احملققة وليس على األرباح اليت حتققها املؤسسةجيب أن تتو 

جيب أن يكون شظام املكافآ  املطبق حمفز لرجال البيع لزيادة جهودهم حنو حتقيق األهداف  -
بالتايل ال و  ةب ختطيها مبستويا  كبري عحتقيقها، فقا جيب وضع أهداف بيعية من الص املطلوب

 .ستفادة من املزايا املوضوعية عن شظام املكافآ إليستطيع رجل البيع ا

 .الظروف الداخلية واخلارجية للمخروع ه عند تغيرين يتصف النظام باملروشة حبيث ميكن تغيري جيب أ -

 (2) :ة خصائص تتمثل فيمايليعتبار عد  د جيب األخذ بعني اإلاء شظام مكافآ  جي  بن لكي يتم  
 :بالنسبة للمؤسسة -أ

 .ةرجال البيع ببذل اجلهود القازمة لتحقيق األهداف املسطر ز، يسمح لحمف   -

أي وقت بتوجيه جهود املمثلني  ي حيث يسمح هلا  ي قتصادي بالنسبة للمؤسسة ا -
 .جتاه أهدافهاإ

 .دارة والتحديدبسيط لإلمرن و  سهل، -

 .م مستوى حتفيز عادي وتنافسي مقارشة مع باقي املؤسسا يقد   -
 :بالنسبة لرجل البيع -ب

 .املثالية أن توفر له راتب عادي ومنتظم حيسسه باألمانجيب على اخلطة التعويضية  -

 .لفهمجيب أن يكون بسيط وسهل ل -

 .ًءاال جيب أن يكون جمز   -

                                                           
 .522 ص السابق،  املرجع   -(1) 

 -
(2)

 J.LENDREVIE,  J.LEVY et D.LINDON, Mercator , op.cit.,  p.472 
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 .شتيجة ممتازة أو شادرة التحقيقة أي ينبغي مكافأ -

 .ة كل واحد حسب ما يستحقهمكافأ -
ل هتا تعترب عامل أساسي جيلب أفضفمكافأة البيعية اخلاصة واحلصرية باملؤسسة، فيما خيص القو  

تنخيطهم  ،(ختفيض معدل دوراهنم من خقال) حتفاظ هبمرجال البيع ذو كفاءا  عالية واإل
 .وحتفيزهم

لقد أجريت دراسة على األمهية النسبية للحوافز املصتلفة بالنسبة لرجال البيع، أوضحت شتائجها أن 
 (1) :بالرتتيب التايل ،من وجهة شظرهمألمهيتها النسبية ن احلوافز املصتلفة وفق رجال البيع يرتبو 

 ،األجر املرتفع وهو أكثر احلوافز تفضيقا-5
  ،فرص النمو الخصصي-4
 ،جنازإلالخعور الخصصي با-1
 ،الرتقية  ي السلم الوظيفي-2
 ،حرتام الزمقاءحب وإ -0
 ،األمن، الطمأشينة بالنسبة للوظيفة-4
 .تقدير الرؤساء-2

فية مكافأة أفراد قوى يكم احلوافز يعين ضرورة إعطاء إهتمام كبري له أهاملرتفع على أش   وترتيب األجر
ة حدى الثقاث الطرق لتحديد أجر أفراد القو  يعية وتستصدم املنخأة إالبيع وربط ذلك مبجهوداهتم الب

 :هي عية ويالب
 :الثابت -1

، مبلغ من تاريخ آخر مبقتضى هذا النظام على مبلغ ثابت بعد فاصل زمين ثابت حيصل موظفو البيع
األمر الصعب هو حتديد املبلغ الكا ي، لكي ال  .وقد يكون الفاصل الزمين كل شهر أو كل أسبوع

البيع  بأخصائي دفعغري كا ي قد يروف غري مقائمة، و شفسه  ي صعوبة  ي حالة ما إذا الظجيد البائع 
يص مزايا ومساوئ طريقة ميكن تلص .(2) ضا يإ جهد اء بالنتائج اليت حققها دون بذلتفاإلك إىل

 :بالنسبة للمؤسسة ورجل البيع التعويض بالثابت
 

                                                           
 (1)

 .201 ، صه مرجع سبق ذكر  ،التطبيق النظرية و: التسويقشريف أمحد شريف العاصي،  -
 -(2)
 Armand DAYAN , Marketing :B to B marketing appliqué aux biens et services industriels et professionnels, 

op.cit., p.197 
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  رجل البيعللمؤسسة و  بالنسبة مزايا وعيوب الثابت           (:5-2) الجدول
الثابت على 

 ستوىم
 مساوئ مزايا

 .والء املوظفني وطاعتهم- املؤسسة
 .معرفة جيدة للتكاليف-
 .أخرى غري املهام البيعية سهولة  ي أداء مهام-
  ،تغيري القطاع البيعيلة  ي سهو -

 .اخل...شوع العمقاء، األهداف،

من الصعب للمؤسسا  الصغرية دفع أجور ثابثة، إذا  -
 .كان حجم املبيعا  منصفضا

 .احلوافز املالية منصفضة-
ملنتجا  اليت صعوبة  ي بيع منتجا  أخرى غري ا-

 .يكون عليها الطلب مرتفعا
 .بسيط وسهل للحساب- رجل البيع

مباشرة  .األجر الذي يتقاضاه غري مرتبط-
 .بأداءه واجلهود والنتائج احملققة

نخاط مومسي دخل منتظم حىت وإن كان ال-
 .فقط

 .ماألمان بخأن مستوى األجر املقد  -

 .ًشخاطائك األقل ل البيع النخيطني بأوليعاقب رجا

 : المصدر
    Armand DAYAN , Marketing :B to B marketing appliqué aux biens et services industriels 

et professionnels, op.cit., p.196 

 

 :ةالعمول -2
يرتبط   وإمناا ال يرتبط دخل رجل البيع مبدى زمين معني  وفيهً تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا

، حسب (الكمية أو النسبة احملققة) ة حسب املبيعا مول شسبة العتتغري   .(1)بالنتائج اليت حيققها
ية الظروف البيع)حسب املنطقة البيعية  ،(ًجديدة أو منتجا  تتطلب جهدا إضافي ا) اخلدما  املباعة
لف شسب العوملة من ختت. (2)(جتزئة أو مجلة)حسب شوع العميل  ،(سهلة أو صعبة اليت يعمل فيها
ميكن تلصيص  .ايقائمه سة مبراقبة توزيع منتجاهتا حسب ماهذا حىت تسمح للمؤسمنتوج آلخر، و 

ة العمول+تستعمال الثابنسبة للمؤسسة ولرجل البيع وكذلك إستعمال وسيلة العمولة بالعيوب امزايا و 
 : ي اجلدول اآليت

                                                           
 (1)

 .122 ، مرجع سبق ذكره، ص التسويق املعاصر ، ن حممد املرسىالدي دريس، مجالثابث عبد الرمحن إ -
 (2)

 .525 ، مرجع سبق ذكره، صقراءا   ي إدارة التسويق  حممد فريد الصحن، -
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على مستوى  (الثابث + ةمولالع)و (ةولمالع)ستعمال ا مزايا وعيوب        :(6-2) الجدول
 المؤسسة ورجل البيع

 ةمولالع 
 مساوئ مزايا

 .حمفز كبري- لمؤسسةبالنسبة ل
سسة ة بيع املؤ ستثمار  ي قو  خنفاض اإلإ-
 .قا  واألرباح احملققةالتناسب ما بني النفو 

 .دارة بسيطةإ-

 .من الصعب طلب تنفيذ مهام أخرى غري البيع-
دوران املوظفني إذا كاشت األعمال ل رتفاع معد  إ-

 .هادئة

 سهل وبسيط للفهم- رجل البيعبالنسبة ل
 .ريه  ي حتقيق شتائج جيدةهو سيد مص-
 .رادا  والنتائج احملققةصلة مباسرة بني اإلي-

 .شعدام األمان إذا مل يتم حتقيق النتائج املرادةإ-
البائع  هارتباط قوي بني النتائج اليت ميكن أن حيققإ-
  .الظروف اليت يعمل فيهاو 

 .يرادا تذبذب الدخل واإل-
لبيع بتحقيق مبيعا  سريعة دون هتمام رجل اإ-

تابعة مكلف هبا و اإلهتمام باألعمال الغري بيعية امل
 .العمقاء

مهال السلع األخرى اليت حتتاج بيع السلع السهلة وإ-
 .ضا يإإىل جهد 

 .عيةيمعارضتهم ألي تغيري  ي مناطقهم الب-
 ةمولالع+  الثابث 

 مساوئ مزايا
جيمع بني أغلبية الفوائد مع التقليل  ي بعض - بالنسبة للمؤسسة

  .السلبيا 
 .ًسرعان ما يصبح معقدا-
ذاته  ة هو  ي حد  مولحتديد التوزيع بني الثابث والع-

 .مخكلة
باجلمع بني األمان مع فرصة حتسني  يسمح- بالنسبة لرجل البيع

 .اخلاص بهاملرء لدخله 
 .غالبا ما يكون معقدا

 :المصدر    
Armand DAYAN , Marketing :B to B marketing appliqué aux biens et services industriels et 

professionnels, op.cit., p.196. 
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    Prime   :    العالوة -3

حتساب مكافأة مندويب البيع بنظام تاد  ي امتيل الكثري من املنظما  إىل أن تدعم شظامها املع
إذا وصل  ًمادة مقد  ذا النظام تقوم الخركة بدفع مكافأة معينة حمد  هلًاملكافآ  التخجيعية وطبقا

 (1) .و جتاوز مستوى معني  دوب البيع إىل مستوى معني من األداء أمن

بيع املؤسسة ورجل العلى مستوى ( وةالعقاأو  ة التخجيعيةاملكافأ) تلصيص مزايا وعيوب طريقة ميكن
 : ي اجلدول التايل( الثابت + العقاوة) وطريقة

 التشجيعية بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لرجل البيع ةأفالمكا مزايا وعيوب       :(7-2) الجدول
 ¹ التخجيعيةة فأاملكا 

 عيوب مزايا
 توجيه البائعني إىل أهداف حمددة- بالنسبة للمؤسسة

بعد التكلفة املرتبطة بالعقاوة ال تظهر إال  -
 . من املبيعا مستوى معني  

تسمح بتقدمي عقاوة على أساس معايري -
 .امتنوعة جد  

 .إدارة صعبة للمعدال  احلسابية- 

 .تقدير اجلهود املبذولة- بالنسبة لرجل البيع
 .يعترب دخل إضا ي-

 .اعادة ما يكون حساب العقاوة معقد  -
 إمكاشية التقاعب  ي حساب العقاوة من قبل اإلدارة -

 ² الثابت+ العقاوة 
 عيوب مزايا

 حسابه معقد- .جيمع بني أغلبية فوائد الثابت والعقاوة بالنسبة للمؤسسة
  (ضرورة وجود تأطري أقوى)رتفاع التكاليف اإلدارية إ-

 .صول على دخل أعلىإمكاشية احل- بالنسبة لرجل البيع
ن خقال الثابت باإلضافة إىل م األمان-

 .عن طريق األهداف املسطرة التحفيز

 .فهم صعب-
 .دحساب معق  -

 :المصدر
¹ C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, op.cit., 

p 442.  
² Armand DAYAN , Marketing :B to B marketing appliqué aux biens et services industriels et 

professionnels, op.cit., p.196 
 

 

                                                           
 (1)

 .125 ، ص ، مرجع سبق ذكره  التسويق املعاصر ن حممد املرسى،دريس، مجال الديثابث عبد الرمحن إ -
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 خاتمة الفصل 
        

 ة، مث  املبيعا  مما يوفر األرباح املأمول يستهدف البيع الخصصي حتقيق حجم كاف ومرض من        
لقاستقرار  املسامها  الداعمة دفع جهود املنظمة لتحقيق النمو املطلوب، ليس هذا فحسب بل تقدمي

كان الخكل الذي يتصذه البيع الخصصي فإشه سوف يظل   ًاأي  و  .عمالألستمرار املنظمة  ي سوق اوا
 ًغة اإلشساشية والعقاقا  الخصصية، ويركز أساساوجيي الوحيد الذي تسيطر عليه الصبالنخاط الرت 

 .على اجملهودا  البخرية
 

على ذلك   ًإدارته بطريقة فعالة وبناءاإعداده و  وعليه فإن جناح هذا النخاط، يعتمد على       
فتخمل إدارة املبيعا  ختطيط الربشامج البيعي وتنفيذه ومتابعته وتقييم جهود البيع الخصصي للمنخآة 

ختيارهم ارجال البيع و  ة بيعية وكذا البحث علىويتضمن من ذلك حتديد األهداف وتنظيم قو  
 .ا ما سنتطرق إليه  ي الفصل الثالثوتدريبهم وتعويضهم وتقييم أدائهم وهذ

  



 
 
 :الثالث الفصل

 
 األساسية المراحل مختلف
 البيعية للقّوة الجيد للتسيير

 
 
 



    031                               خمتلف املراحل األساسية للتسيري اجليد للقّوة البيعية                             :الفصل الثالث

 
    الفصل مقدمة

 
تسويق ايييية  ي الشرةة صصفة اامة والاصر اإلست نة البيعية من العإن البيع الشخصي وإدارة القوّ       

 .ستقرارهاامنوها و  الى مدى جناح الشرةة ،ةبري    صصفة خاصة، فهي يؤثر إىل حدّ 
 
الى التفاال  هاتمادال األخرى للتويج  ي املنشأة  ي خيتلف البيع الشخصي ان األشكا       

 ي هذه السلسلة، الى  ، فهو ميثل آخر حلقةالعمالء للتأثري  ي املية التبادلاملباشر صني رجال البيع و 
 قحقيق مع زصائن املؤسسة ومنافسيها، حيث يعترب أحد الوظائف األساسية واهلامة  ي يواصل دائم

اح الكثري جن يريبطوهلذا  .دة للتوظيفمن فرص متعدّ  ملا يتيحهً ية اإلقتصادية واإلجتمااية، نظراالتنم
 .اليت قحقق األهداف البيعيةى البيعية املناسبة كيفية ينمية القو صمن الشرةات 

 
 :هداف التاليةهدف هذا الفصل إىل قحقيق األنقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، حيث يي       

وينهم للحصول الى الة وةيفية يدريبهم ويكختيار ويعيني رجال البيع صطريقة فعّ قحديد ةيفية إ -
 ،رجال صيع أةفاء

انصر عترب البيعية، إذ يللنياح  ي املقاصلة  املتبعة لعملية البيعية والتقنياتفهم املراحل األساسية ل -
 ،من اناصر الربنامج التدرييب

 .، املراقبة والتقييم وةيفية القيام صذلكف الى مدى أمهية التحفيزالتعرّ  -
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 إختيار، توظيف وتكوين رجال البيع : المبحث األّول
املنظمة، منتيات هد  ي يرويج ة مدير املبيعات، ومهما صذل من جمهما ةانت ةفاءة وفعالي      

موظفوا البيع الذين يعملون معه  إذا ةان قحقيق ما يصبو إليه إلّ  الىً وقاصرا ًفإنه سيكون ااجزا
الى درجة االية من الكفاءة والفعالية ومن حيث السلوك مع العمالء ومن حيث اإلملام صطبيعة 

لسمعة املنظمة ختيار ويدريب موظفي البيع ذات أمهية خاصة صالنسبة واليه، فعملية إ. مامله
 .املتلقني اوحيم املبيعات ورض

 
 ختيار وتوظيف رجال البيعإ : المطلب األّول

ختيار أولئك يس صاألمر السهل، ةما أن جتنيد وإإن البيع  ي ظروف ينافسية ويقلبات دورية ل      
ختيار البائع الصحيح يعترب اامل حاسم  ي حيث أن إ .أصعب الذين سيبيعون  ي هذه الظروف

 .داء و ي الفعالية صني صائع مميز وصائع صسيط ةبرياآليعترب الفرق  ي ا إذ ،جناح مشروع املؤسسة
من رجال البيع حيققون أةثر من  %72أن  ،ة أمريكيةشرة 055أظهرت دراسة متت الى أةثر من 

واإلختيار التعيني حملاولة التقليل من خماطر سوء ً افمن املهم جدّ  .(1)من رقم أامال املؤسسة 07%
 :يباع صطريقة منهيية، اخلطوات التالية دون اإلغفال ان واحدة منهالرجال البيع، إ

 :تقييم اإلحتياجات -1
 (2) :ة أسباب أمههاقحتاج املؤسسة إىل جتديد موظفي املصلحة التيارية وهذا لعدّ 

 :ل دوران موظفي املصلحة التياريةمعدّ  -أ
 :الظاهرة هياألسباب احلقيقية هلذه يعترب   

 .(إخل...يغيري الشرةة، التقااد) املوظفني املغادرة الطواية أو اإليرادية لبعض -
الطرد أو الفصل ان العمل، التقيات أو التحويل ) يسبب الشرةة  ي رحيل رجال البيع -

 (.خلإ...ىل مصلحة أخرى داخل نفس الشرةة،إ
 :احلاجة إىل مهارات جديدة -ب

ومع ضرورة يواجد حماورين مع  ًويعقيداًرايزويد العمالء مبنتيات أةثر يطوّ مع زيادة احلاجة إىل 
 :ى إىل الرفع  ي املهارات الالزمة لدى البائعنيهؤلء، أدّ 

                                                           
(1)-

Philip KOTLER, Bernard DUBOIS,  Marketing management, op.cit., p.696. 
(2)-

C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.244. 
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ب من الزصائن د الى ضرورة التقرّ ة األامال التيارية  ي ينافس متزايد، وهذا يأةّ إن صيئ -
 .حتفاظ  هبمواإل

ختيار موظفني يتقنون وإى صالشرةات إىل يعيني دّ السوق الى املستوى العاملي، قد أ نفتاحا -
 .مون  ي اإلاالم اآليلاألجنبية ويتحكّ  اللغات 

 ...(.صائع ان طريق اهلايف، يقين جتاري) ظهور وظائف ومهن جتارية جديدة -
 :يطوير أو إنشاء مؤسسة -ج

اإلستحواد الى حصص سوقية جديدة، إطالق منتيات جديدة لزيادة رقم أاماهلا، حيم مبيعاهتا، 
وصاألحرى، يقوم ةل مؤسسة  ي طور  . ي السوق، يبحث املؤسسة صنشاط الى رجال صيع مؤهلني

 .ختيار ويوظيف فريقها البيعياإلنشاء صإ
 :التحضير لعملية التوظيف -2
 :ة يوظيف رجال البيعسياس -أ

ستقطاب أفضل رجال البيع، وخاصة للحفاظ اليهم من لد املؤسسة سياسة يوظيف حقيقية قحدّ 
التقيات، حصص يدريبية، أجور ) الوظيفي ضمان هلم فرص لإلريقاء  ي السلمخالل ال

لديهم الرغبة صذلك ختلق و  ،يعطي هلم صورة جّيدة ان املؤسسة ةما جيب اليها أن ،(خلإ...دة،جيّ 
رشحني، ختتار من سيكون لديها جممواة من امل ختيارل هبا، وهبذا اندما حيني الوقت لإل ي العم

 .حتياجاهتاإصينهم حسب 
ظيف داخلية للمهارات املوجودة داخل املؤسسة أو  ي سوق العمل، ميكن أن يكون طلبات التو  ًاوفق

 ( 1).حتياجاهتا أو طلبات خارجيةأي جتد املؤسسة  ي هند موظفيها من منهم يوافق إ
 (الوظيفة والصفات الالزمة لدى رجل البيعقحديد :) قحليل اإلحتياجات -ب

انصر  ي املية التوظيف، حيث سوء  همّ لوظيفة اليت جيب شغرها، قد يكون أة لقحديد املالمح املهمّ 
فييب الى  .(2) مرشحني ل يالئمون املنصب الذي جيب مأله قحديدها قد يؤدي إىل احلصول الى

ومن ( قحديد الوظيفة) ند إىل رجل البيعمن جهة  ي طبيعة املهام اليت ستس مدير املبيعات التفكري
 .رجل البيع أن ميتلكها ة أخرى قحديد الصفات اليت جيب الىجه

                                                           
(1)- 

C.HAMON, P.LEZIN et  A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.244. 
(2)

- Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.266. 
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ينطوي هذه اخلطوة الى املية يوصيف الوظائف والواجبات املطلوصة من  :تحديد الوظيفة -
انات كن احلصول الى البيرجال البيع مبختلف أنوااهم ةل الى حدى صصورة مستقلة، مي

الى البيع  ي املناطق  امال ان طريق مديري املبيعات واملشرفنيالالزمة لتحليل الوظائف واأل
 :مل املية يوصيف الوظائف الىويش ،(1)البيعية املختلفة

اهلدف العامة من الوظيفة، قحديد املسؤوليات والوظائف، مرةز البائع  ي املؤسسة، نوع الزصائن 
ملهنية، جترصته ا سيخدمهم، نوع املنتيات اليت سيبيعها، القطاع البيعي املخصص له،الذين 

 .خلإ...مستوى التكوين، السن،
شخصية رجل البيع هي يرمجة ةل ما  :تحديد الصفات التي يجب توافرها في رجل البيع -

( لمهارات التعام) اتفوالسلوةيات والتصرّ ( اخلربة)مهاراتإىل ةفاءات و  خيص صاملنصب
الالزمة وقحديد ما ميكن إجراء يرييب نسيب للصفات  حيث ،الواجب يوافرها لدى رجل البيع

 .اصه من خالل العمل أو التدريبقبل البدء  ي العمل وما ميكن إةتس هو مطلوب منه
حقق دراسة إىل لديه خربة واسعة مع البائعني، قد  ، الذي(Heinz GOLDMAN)  حسب
فرنسا، "رجل صيع، فوصل إىل النتائج التالية  ي  05555مدير مبيعات، فيما خيص  005جانب 

 (2) : ي رجل البيع إىل التييب التايل للصفات اليت جيب يوافرها "جنلتا وأمريكاإ
   Empathie      قدرة رجل البيع الى وضع نفسه  ي مكان الزصون لفهم ردود أفعاله .0
 .األامال والقدرة الى يسيري أاماله متالك حسإ  .7
 .إيقان يقنيات البيع  .3
 .نشاط، حرةة وحسن املبادرة .4
 .الطموح  .0
 .قدرات  ي البالغة وفصاحة  ي الكالم  .6
 .قدرة الى التنظيم  .2
 قدرة الى التواصل .0
 .زان  ي اجلانب اإلنفعايلاهلدوء واإلي  .9

 .اإلنضباط  ي العمل .05
                                                           

 (1)
 .063  ص، ق ذةره، مرجع سب قراءات  ي ادارة التسويق  حممد فريد صحن،-

(2)-
Philip KOTLER, Bernard DUBOIS, Marketing management , op.cit., p.697. 
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 .دة للمنتياتمعرفة جيّ  .00
 .والتقدمي املظهر اخلارجي .07

 :املسؤول ان التوظيف -ج
اخلاصة  ختيار رجال البيع يتطلب اخلربة واإلحتافية، فاملؤسسة صإمكاهنا قحقيق ةل العملياتإن إ

ميكن يلخيص مزايا  .اماتماد الى مكايب خاصة أو يبين ةال منهصتوظيف رجال البيع أو ال
 :ومساوئ هايني الطريقتني  ي اجلدول التايل

عتماد على مكاتب خاصة أو المؤسسة لتوظيف رجال مساوئ االمزايا و     : (1-3)الجدول 
 البيع

 املساوئ املزايا 

 
 التوظيف مهمةيوةيل 

 مصلحة التياريةلل

 .دة لدور رجل البيعفهم ومعرفة جيّ -
معرفة جيدة حلاجات القطااات البيعية، -

 .الزصائن ويقنيات البيع
ة مقارنة صاملكايب يكاليف منخفض-

 .املتخصصة

 .يؤخذ وقت طويل ملدير املبيعات-
 ي مسألة  ملدير املبيعات مهارات واسعة ليس-

 .التوظيف

 
يوةيل مهمة التوظيف 
 ملصلحة املوارد البشرية

 .إيقان لكامل املية التعيني والتوظيف-
 .قدرة جيدة الى قحليل الشخصيات-
ة مقارنة صاملكايب يكاليف منخفض-

 .املتخصصة

 .حتياجات املؤسسةاملعرفة فيما خيص إنقص -
ادم مشارةة املصلحة التيارية  ي املية -

 .التوظيف

 
 

 مكايب خاصة صالتوظيف

 ختيار رجال البيعمهارات  ي جمال يعيني وإ-
 (دة  ي قحليل الشخصياتقدرة جيّ )
من خماطر  ستخدام مكايب متخصصة حيدّ إ-

مون رجال صيع  ذو ةفاءة ما يقدّ  ًاخلطأ غالبا
 .االية

 .يكلفة مريفعة-
قد ل يكون هلذه املكايب خربات مهنية  ي -

 .نشاط املؤسسة جمال امل و

 :المصدر
, .citop. ,Gestion et management de la force de venteP.LEZIN et A.TOULLER,  C.HAMON,

p.249. 

 
، حيم املؤسسة: ار ما يلي اإلاتبنيختيار من سيقوم صعملية التعيني واإلختيار، جيب األخذ صعقبل إ
رجال البيع ، نواية (حتياجات املؤسسة من منذويب البيع ومن فتة إىل أخرىقحديد إ) تياجاهتاحيواير إ
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فعلى سبيل املثال ميكن ملدير املبيعات  ي املؤسسات الصغرية أن  .خلإ...ليت قحتاج إليهم املؤسسةا
 .يتوىل املية اإلختيار

 :ستقطاب رجال البيعإلمصادر املعلومات  -د
ة، ستقطاب أفضل العناصر وصصورة مستمرّ يعمل الى إً صصفة اامة، جيب أن يكون هناك نظاما

 (1) :منها صيعر والوسائل للحصول الى رجال ويتاح للشرةات العديد من املصاد
هتمام املرشحني دون نية صاملعلومات مبا يكفي إلثارة إجيب أن يكون غ :إاالنات اجلرائد -

: افسة وقد يشمل الىستخدامها من قبل املنا الكشف ان الكثري من املعلومات اليت قد يتمّ 
جيب و  .إخل...التعويض واملكافأة، ة، الصفات املنتظرة من املرشحني، طريقةخصائص الوظيف

 صيان السرية الذايية، العنوان،) د الى اإلاالنالرّ  الى هذا اإلاالن أن حيّدد للمرشح طريقة
 (.خلإ...هايف املؤسسةرقم 

ا  ي املوقع صثها إمّ  يتمّ  ة اهلدف املنشود،قتصادية ومتس صدقّ افعالة و  جدّ : إاالنات اإلنتنت -
 . ي اروض العمل ةقع أنتنت متخصصااخلاصة صاملؤسسة أو الى مو 

 .ان طريق رجال صيع قداما جدد ستقطاب رجال صيعا -
ة ن املؤسسة  ي وقت قصري من مجع ادّ من خالل هذه الفعاليات، يتمكّ  :رض التوظيفامع -

 .رشحنيملفات لعدد ةبري من امل
ةالة الوطنية الو : ًارض العمل  ي مقرات متخصصة مثال :مكايب متخصصة  ي التوظيف -

 .ستهداف جغرا ي للمرشحنياللتوظيف حيث يسمح ص
وصلت  ايب الذيفعل اإلجيالمتثل هذه األخرية صالنسبة للمؤسسة رد  :طلبات العمل العفوية -

 .تها اإليصاليةإليه من خالل سياس
الراديو،  العالقات مع املعاهد واجلامعات، اإلاالنات  ي التلفزة،: ةما أن هناك مصادر أخرى ةـ

 .خلإ...اهلايف،
 :ختيار رجال البيع من بين الطلبات الموجودةإ -3
 :رز الطلبات املتلقاةف -أ

 (2) :جممواات ثالثةالنظر صعناية لكل الطلبات يقوم املؤسسة صفرز امللفات إىل  صعد
                                                           

(1)- 
C.HAMON, P.LEZIN et  A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.249. 

(2) - 
Guy CHARON, Laurent HERMEL, La vente : la nouvelle donne de la force de vente, op.cit., p.108. 
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 ،ستداائهم للمقاصلةإ جممواة من املرشحني الذين سيتمّ  -
 ،(يرسل إليهم رسالة لشرح سبب الرفض)ستقصائهمإ جممواة املرشحني الذين تّ  -
 .املستقبليصال هبم  ي من احملتمل اإل الباقون يوضعون  ي ملفات ةإحتياط و -

 :املقاصالت -ب
قاء صني طالب الوظيفة وصني صواسطة الل ا املفاالة املباشرة اليت يتمّ ميكن التعبري ان املقاصلة صأهنّ 

املظهر، : جممواة اخلصائص مثلف الى اللينة القائمة الى املية اإلختيار، ويتيح املقاصلة التعرّ /الفرد
  (1) .خلإ...اآلخرين ف والتأثري  ي النياح وحسن التصرّ  ياقة  ي احلديث، الثقة صالنفس والرغبة اللب

 (2) :املقاصلة األوىل صاملراحل التالية اادة، مترّ  .هناك املقاصالت اجلمااية واملقاصالت الشخصية
 .اليت يعترب دليل املقاصلة ع املرشح من خالل صطاقة معلومايهيل ميصال أوّ إقامة إ -
 .خلإ...شغلها، نظام التعويض، ليت جيبيقدمي املؤسسة، الوظيفة ا -
ةما .إخل...شخصيته، طموحايه، مسرييه، امله، ،م للتوظيف حول حيايهاملناقشة مع املتقدّ  -

أصوله، قيمه، ألهنم يعتربون أن البائع  اائلته،ب صعض الشرةات املرشح ان حيايه و يستيو 
املستوى م  ي للرفاهية املالية أو التقدّ  ًمثال ًمتعطشا ًجيب أن يكون شخصا

 (3).خلإ...اإلجتمااي
 :أخذ إجازة ويقييم املرشح -ج

ختبارات ستعمال إاذلك صنيات ميكن أن يسااد املؤسسة الى إختيار رجل البيع الالزم و ة يقهناك ادّ 
القيادة،  روحملالحظة )ناقشات حول الوظيفة املالقدرات، الشخصية أو الذةاء، اإلجتمااات و  :حول
 (4) .خلإ...، لعبة األدوار الفردية(مثال ختبار مستوى الفهماالفعل،  ردّ  سراة

 (رشح الوظيفة املطلوب شغلهامقرار يعيني )  :القرار النهائي حول يعيني املرشحني -د
 ويرفع هذا التقرير .سري املية اإلختيار ان ةتاصة يقرير وا ي  فبعد إجراء مجيع اخلطوات الساصقة يتمّ  

ذ صعض اإلجراءات الرويينية، حيث يتوىل هذه اإلدارة ينفي ،إلختاذ اإلجراءات الالزمةبيعات إىل إدارة امل
، و ي املكان م مزاولة العمل  ي ياريخ معنّي ختاذ القرار النهائي للتعيني وذلك صالطلب من املتقدّ قبل إ

                                                           
 (1)

 .755 ، مرجع سبق ذةره، ص مقدمة  ي التسويق حممد حافظ حيازي، -
(2)-(4)-  

Alfred ZEYL, Armand DAYAN,  force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.241. 
(3)

- Christelle GALLE," Comment repérer vous un bon commercial", Revue l’essentiel du marketing, Mars 1998, 

p. 108-109. 
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ل رفع التقرير إىل اجلهات املعنية للمصادقة اليه، وحيوّ  مث يتمّ  .د، وقحت إشراف اجلهة املعنية صهاحملدّ 
 (1).قرار التعيني إىل إدارة املالية لتتوىل صرف روايب وأجور منذويب البيع مبوجب قرار مباشرة العمل

 :إدماج البائعين الجدد في المؤسسة -4
ات املية ينظيم امل املبيعيعترب األشهر األوىل للبائع اجلديد  ي املؤسسة حامسة حيث يتوىل مدير 

 (2) :دماج رجال البيع مبرحلتني مهامتر املية إ .هؤلء

دة ان املؤسسة وقحسيسه صأنه مرحب صه جيب يقدمي للبائع اجلديد صورة جيّ  :اإلستقبال -
 .ومنتظر

ن املؤسسة، الى صاقي ف رجل البيع اجلديد الى زصائ ي هذه الفتة يتعرّ  :املرحلة التيريبية -
، يشارك  ي دورات يدريبية (ميعمل غالبا مع صائعني ذو مهارة مؤةدة ومعتف هب) البيعرجال 

 .حول املنتيات، يقنيات البيع وغريها
سيم هذا يأةيد وير  ييم األمور، فإذا تّ ، يقوم رجل البيع مع مسؤوليه صتق ي هناية الفتة التيريبية

التحديد له ةافة أهداف نشاطه وقحديد خطة التدريب والتكوين اليت سيتلقاها  تمّ املوظف اجلديد، ي
  .رجل البيع اجلديد

  
 تكوين وتدريب فريق البيع  :المطلب الثاني

ة إلدارة فرق البيع، فلرجل البيع مهام ةثرية، ييعترب املية يدريب رجل البيع أداة أساسية وضرور       
ة قحقيق املبيعات، فعليه أيضا التنقيب ان زصائن جدد، إضافة إىل مهمّ أةثر مما ةان يقوم صه من قبل 

طار الذي يعمل فيه رجال اإل .خلإ...ر، ضمان متاصعة طلبيات الزصائن،مجع املعلومات، ةتاصة التقاري
سوف ينصب التدريب  البيع أةثر صعوصة، املشتون أةثر حذرا، وهلذا جيب اإلستعداد جبدية، ولذلك

 :ة اناصر هيلرجال البيع الى ادّ د اجليّ 
 
 
 
 

                                                           
 (1)

 .030ص  ، مرجع سبق ذكره، المبيعات، و البيع الشخصيإدارة  شفيق حداد،حممد ابيدات،هاين الضمور،  -
(2)- 

C.HAMON,P.LEZIN et  A.TOULLER,  Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.255. 
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 :تحديد أهداف البرنامج التدريبي -1
صصفة اامة، فإن اهلدف من يدريب رجال البيع هو رفع إنتاجيتهم لزيادة حيم املبيعات وقحقيق 

امج د لكل صرنهداف اليت يكون مبثاصة هدف حمدّ اف البيعية للشرةة وهناك جممواة أخرى من األاألهد
 (1) :يدرييب
زمة المات الةتساهبم املهارات واملقوّ ا صني منذويب البيع من خالل ل دوران ختفيض معدّ  -

 .املهنة مما ميكنه من النياح  ي امليدان ملمارسة
يب لال معهم من خالل يزويدهم صاألساقحسني العالقة مع العمالء والقدرة الى اإليصال الفعّ  -

واإلرشاد واإلستفسارات مع يقدمي النصح  والشكاويالى اإلاتاضات  املناسبة  ي جمال الردّ 
 .خلإ...ختاذ القراراتومساادة العمالء الى إ

ي إىل خلق امليل والرغبة لديهم ال يأدرفع الروح املعنوية ملندويب البيع حيث أن التدريب الفعّ  -
 .مارسة هذه املهنة ان قنااة ورضىمل
النتائج  ي أقصر وقت وةيفية يوزيع الوقت الى قحقيق أفضل ) زيادة القدرة الى إدارة الوقت -

 (.العمالء
ف صالدرجة األوىل أن األهداف املرغوب قحقيقها من أي صرنامج يدرييب يتوقّ  ،جتدر اإلشارة إليهما و 

 .ة املتدرصني والوقت املتاح للتدريب واملوضواات املراد يغطيتها وامليزانية املخصصة للتدريبالى نوايّ 
 :وموضوعات البرنامج التدريبيمحتوى  -2

املعلومات ان املنتوج، املعلومات ان  :يب ثالثة موضواات رئيسية وهيجيب أن يغطي الربنامج التدري
ختالف اهلدف من اختتلف املوضواات صبيع الناجحة، و أساليب ال ان معلوماتاملؤسسة وأسواقها و 

 (2) :الربنامج التدرييب
 :التعريف صاملنتيات -أ

اهتا، أسعارها اجلديدة، مالحمها، مواصف مة،لة الى اخلدمات املقدّ معلومات فنية ومفصّ يقدمي 
 .خلإ...مات احلالية أو السلع احلالية،اإلستخدامات اجلديدة للخد

 
 

                                                           
 (1)

 .044ص  ،مرجع سبق ذةره،   البيع الشخصي و إدارة املبيعات حممد ابيدات،هاين الضمور، شفيق حداد، -
 (2)

 .025ص ، ق ذةره، مرجع سب دارة التسويقإقراءات  ي   حممد فريد الصحن، -
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 :التعريف صاملؤسسة -ب
وإجنازاهتا، هتا ايوفري قاادة من املعلومات التفصيلية حول املؤسسة، أهدافها، ياريخ يأسيسها، وسياس

لسمعتها وشهرهتا  ي السوق، هبدف  ًيقدمي املؤسسة صالصورة الالئقة هبا، داما .ليةهاهتا املستقبويوجّ 
 .ونشرها ثقافة املؤسسةص التعريف

 :التعريف صاألسواق -ج
 أن يعرف رجل البيع من هم املشتون صل صاملستهلك والسوق، فييبالتعريف صكل ما يتّ  -

 (1).املريقبون وةيف ميكن الوصول إليهم
سياستهم ) لى املنافسني احلقيقيني للمؤسسةف امن جهة التعرّ  :معلومات ان املنافسة -

ة والضعف لدى نقاط القوّ  ومن جهة أخرى قحديد( خلإ...لتسويقية، منتياهتم، أسعارهم،ا
 (2).املنافسة

 :معلومات حول أساليب البيع -د
( مراحل العملية البيعيةخمتلف ) ملة  ي املؤسسة ويقنيات البيعطرق البيع املستعالتدريب حول خمتلف 

 .يرييبات ملتاصعة املبيعات وةذلك وضع
إاداد وقحضري املقاصالت، قحضري مرحلة اإليصال صالزصون، التنبؤ ان طريق  :قبل املقاصلة البيعية -

 دارةإطاع صيعي، ةيفية ق اهلايف، البيع للعمالء ذات احلساصات الكبرية، ةيفية يسيري
 .خلإ...الوقت،

من  هيصالي، قحسني إةيفية البيع للزصون الصعب، إجراء يفاوضات: أثناء املقاصلة البيعية -
 .خلإ..اإلنصاف للزصونالتةيز و ، ةيفية (PNL) خالل متاصعة الربنامج اللغوي العصيب

عمالء، ات، ةيفية الوصول إىل ولء اليقحسني املية متاصعة املبيعات والطلب: صعد املقاصلة البيعية -
 .خلإ...إدارة حافظة الزصائن

 
م هبا رجل البيع، جيب اند وضع وقحديد حمتوى أو مضمون الربنامج التدرييب واملوضواات اليت يسلّ 

 (3):مههاأة اوامل األخذ  ي احلسبان ادّ 

                                                           
 (1)

 .364مرجع سبق ذةره، ص ،  اإلستايييية املفهوم و :اإلدارة التسويقية احلديثةصالح الشناوي،  -
(2)

- Michel BAUMANN,"Les 199 Check-lists du marketing", op-cit, p 339.   
 (3)

 .753، ص  ، مرجع سبق ذةره املقّدمة  ي التسويق حممد حافظ حيازي، -
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ميكن معرفة  من خالل قحديد املهام والواجبات ومواصفات الوظيفة،: إحتياجات الوظيفة -
 .ماهية املعارف واملهارات واإلجتاهات السلوةية اليت جيب أن يعطى له

ةتساب يطويرها وإ من ميكن خربات ومعلومات الفرد الساصقة اليت متكن من إاداد صرنامج -
 .مهارات جديدة

: ً، فمثال(اادي/فين) طبيعة املنتجً يب وأيضاات التسويقية الى صرنامج التدر يؤثر السياس -
 ا  ي حالة منتج اادي فيتمّ املنتج وأمّ ص اخلاصةز الى املعلومات التدرييب يرةّ فين ةان الربنامج 

    .التةيز الى فن البيع
 :إدارة البرنامج التدريبي وتخطيطه -3

بون ج التدرييب، فإن مدراء البيع مطالهداف واملوضواات املريبطة صالربنامصاإلضافة إىل قحديد األ
 :ق األهداف املرجوة منه ةما يليالى األسئلة التالية جلعل الربنامج صاملستوى الذي حيقّ صاإلجاصة 

 من يقوم صالتدريب؟ -أ
ن يعهد صالتدريب إىل مديري املبيعات  ي الشرةة أو إدارة التدريب الداخلية أو اجلهات أميكن 

إىل  البيع الذين حيتاجونحيم املؤسسة، ادد رجال : اخلارجية واملراةز اإلستشارية، وهذا حسب
 .خلإ...ني ان التدريبدرات ومهارات املدرصني أو املسؤولالتدريب، مضمون الربنامج، ق

التدريب ان طريق مسؤويل املؤسسة أو من خالل مراةز متخصصة  ي  ئميكن يلخيص مزايا ومساو 
  :اجلدول التايل
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 المراكز المتخصصة مسؤولي المؤسسة وب عن طريق يمزايا ومساوئ التدر  : (2-3)الجدول 
 

 اجلهات اخلارجية مسؤولية املؤسسة 
 
 

 املزايا

زصائنها ولنواية  ،دة ملنتيات املؤسسةمعرفة جيّ -
 .هتا البيعيةقوّ 
 .غري مكلفة/يكاليف منخفضة -
يكييف ويعديل أسهل ملضمون وشكل الربنامج -

 .التدرييب

 ًوفقاجممواة واسعة من احللقات التدريبية -
 .إلحتياجات املؤسسة

 .دةختصص صعض اهليئات التدريبية  ي قطااات حمدّ -
 .أفضل املؤهالت لدى املسؤولني ان التدريب-

 
 

 املساوئ

قد ل يكون لدى مسؤويل التدريب إمكانيات -
 .ومهارات صيداغوجية ةافية

 .إمكانية ادم وجود يأطري لفريق البيع-
التكوين راصط يسلسلي صني املسؤولني ان -

 .ل البيعاورج

 .ريفاع يكلفة املشارةة  ي املية التدريبإ-
نقص املعلومات حول منتيات املؤسسة والقطااات -

 .البيعية اخلاصة هبا
حتياجات مع إً الربنامج التدرييب قد ل يكون مالئما-

 .املؤسسة
   :المصدر

, .citop. ,force de venteGestion et management de la C.HAMON,P.LEZIN et A.TOULLER, 

p.288 
 

ات التيارية حيث يتلقى مديرو املبيع وسيط  ي يدريب مصلحتها اتماد الى حلّ ميكن للشرةة ال
غة جتمع صني ييقومون صتدريب فرقهم البيعية صأنفسهم، هذه الص ة، مثّ صراةز املتخصّ من قبل امل ًيدريبا

 .مزايا ةال النواني
 التدريب؟ مىت وأين يتمّ  -ب
م رجل البيع اجلديد العمل الربنامج التدرييب قبل أن يتسلّ  اك صعض الشرةات اليت يفضل أن جيرىهن

له  جيرى  ي السوق مثّ  ًلحينما يقوم صعض الشرةات صالسماح لرجل البيع اجلديد صإثبات قدرايه أوّ 
يقييم أاماهلم، ف داخل العمل، ومن خالل مالحظة أامال رجال البيع القدامى و مكثّ صرنامج يدرييب 

 (1).د اإلحتياجات التدريبية واجملالت املختلفة اليت قحتاج إىل ينمية املهاراتيتحدّ 
ة التدريب من مؤسسة ألخرى، فإذا ما  ملضمون الربنامج التدرييب لرجال البيع، قد ختتلف مدّ  ًوفقا

ستعمال اسيقوم صبيعها رجال البيع، ةيفية ةان املضمون حول معلومات أساسية حول املنتيات اليت 

                                                            (1)
 .020ص  ق ذةره،، مرجع سب قراءات  ي ادارة التسويق  حممد فريد صحن، -
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ن يكون ، ولكن صشرط أًام قد يكون ةافّياالوسائل املساادة لعملية البيع، فربنامج يدرييب لبضعة أيّ 
 .املنتيات صسيطة ل يستلزم معارف فنية

يب التدر  ة أشهر  ي حالة ما إذا تّ ة أساصيع، حىت ادّ قد يستلزم املية التدريب ادّ خرى من جهة أ
زصائن املؤسسة، منتيات املنافسة، إدارة الوقت، ةيفية إجراء  الىمنتيات ذو يقنيات االية،  الى

 (1).خلإ...مفاوضات صيعية، يقنيات البيع،
مات التدريب وقد هبا مقوّ  رتذا يوفّ ل اناية، فقد يكون داخل املنظمة إختيار مكان التدريب صكا يتمّ 

 (2).الفروع وقد يكون التدريب  ي املعاهد واملراةز املتخصصةيكون  ي املرةز الرئيسي أو  ي 
املؤسسة يؤدي إىل مستويات أالى  مج التدريب اليت يعقد  ي مقرّ صعض مديري املبيعات يرون أن صرا

ه من اإلنتاجية والكفاية البيعية،  ي حني جيادل فريق آخر من هؤلء املديرين حول جدوى هذا التوجّ 
 (3).التدريب امليداين  ي جمال البيع هو األفضل من حيث جدواهويعتقدون أن 

 :طرق التدريب -ج
 .التدريب اجلمااي والتدريب الفردي: ميكن التمييز صني طريقني من طرق التدريب البيعي

  ًقتصادي وسريع التنفيذ ويعم فائديه اددااهذا النوع هو السائد، ةونه  :التدريب اجلمااي -
احملاضرات، الدروس، : ة وسائل أمههامن رجال البيع، ويعتمد هذا النوع الى ادّ  ًةبريا

املشاهدات واخلرائط والصور والرسوم واملنتيات ومناذجها والتسييالت الصويية والقضايا 
 ًاملكان دورا هذه الوسائل يزيد يشويق الدارس وإصعاد امللل انه، ويلعب يرييب .(4)البيعية

حىت  (U) يرييب مقااد الدارسني الى شكل حرف فعالية التدريب واادة يتمّ  ي زيادة  ًاهامّ 
ن رجال البيع من رؤية صعضهم البعض واملشارةة  ي املناقشة صينهم وصني من يقوم يتمكّ 

 .صالتدريب
للتدريب الفردي  .للتدريب اجلمااي  ي املنشآت الكبرية ًويعترب مكمال :التدريب الفردي -

ما  اتبار مقدار يأخذ  ي الل البيع و يرسم حسب ما يقتضيه حالة رج أمهية ةبرية حيث أنه
ول ينتظر  .اهو متوفر فيه من مهارة خاصة واادات وطباع وغري ذلكهو ملم صه من معرفة وم

                                                           
(1)

- J.LENDREVIE, J.LEVY, D.LINDON, Mercator, op.cit., p.471.  
 (2)

 .750، ص  ، مرجع سبق ذةرهاملقّدمة  ي التسويق حممد حافظ حيازي، -
 (3)

 .005، ص  مرجع سبق ذةره، البيع الشخصي وإدارة املبيعات  هاين الضمور، شفيق حداد، حممد ابيدات، -
 (4)

 .796 ، ص ، مرجع سبق ذةره إدارة املبيعات التسويق و مصطفى زهري، -
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صسبب ما يستلزمه من يكاليف يساع إنتشار هذا النوع من التدريب الى شيء ةبري من اإل
 .االية وزمن طويل ومدرصني صعدد ةاف

و صني رجل البيع ومدير املبيعات أ مّ جتمااات يدريبية يتخذ التدريب الفردي شكل إوقد يتّ  
ي وهو ومثة شكل آخر للتدريب الفرد .مدير الفرع أو املشرف الى التدريب حسب الظروف

التدريب العملي  ي السوق نفسها، وهلذا النوع من التدريب أمهية ةربى  ي ينمية الكفاية البيعية 
 (1).رجل البيع دان

 :التدريب ستمرارا/ ةدإاا -د
ستمرارية العملية االيه، فهناك حاجة إىل ظل ثواصت و   ي يعمل املنظمات  ي ظل متغريات وليس

معارف  ة التدريب صسبب متغريات موقفية فاالية، حيتاج معها موظفي البيع إىلدإااالتدريبية، و 
أن يأدي صعض هذه املتغريات إىل إخنفاض املبيعات،  جتاهات سلوةية جديدة وميكنومهارات وإ

التوزيع، إزدياد شكاوي  واجبات ومهام موظفي البيع ويغيري منافذخنفاض الروح املعنوية، يغيري إ
   (2).ريفاع املنافسة وادم جتانس مستوى موظفي البيعا ،املتلقني

 :تقييم نتائج برنامج التدريب -4
من  ستخدمنا أسهل طرق التدريب فالصدالو ب نفقات صاهضة، حىت و يتطلّ ريب طاملا ةان صرنامج التد

 .مهية خاصة يربر هذه النفقاتالوصول إىل نتائج هلا قيمة وأ
ون ةمي يقييمه، فقد يك وهذا يرجع لطبيعة ما يتمّ  م التكوين ليست صالعملية السهلة،املية يقيي

 .وقاصل للقياس، أو نواي وهذا أصعب للمالحظة
 :ساسية وهيخطوات أ صثالثة السليم للربنامج التدرييب ميرّ  التقييم

 : املنهيية املتبعة -أ
 اينثة يأثري التكوين الى الفريق اليكوينه قصد معرف ل ل يتمّ األوّ  :الى سبيل املثال خيصص فريقان

إاادة ختفاء منافس، أو ل جيب أن حيدث أي يغري مهم ةظهور أو إ) التدريبكوين و الذي يتلقى الت
 (.والنتائج صحيحة ثناء املالحظة، حىت يكون املالحظاتأ البيع يقسيم مناطق

 :قحديد العناصر الواجب قياسها -ب
 :ة النتائج املقاسة فهناكمقاييس التقييم يتغري حسب طبيع

                                                           
 (1)

 .792 صنفس املرجع ، -
 (2)

 .750، ص  سبق ذةره، مرجع  املقّدمة  ي التسويق حممد حافظ حيازي،حممد  -
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ر رقم األامال يطوّ  :دات لوحة القيادة واملتمثلة  يحملدّ ر قحليل التطوّ  ا يتمّ وفيه :نتائج ةمية -
ل معدّ  املستخرج، اهلامش ، نوع املنتوج/ةالزيار /الزصون/الكلي أو املتوسط حسب الطلبية

 .خلإ...ط ادد الزيارات حسب الزصائن،اخلصم املتوسط املمنوح، متوس
من  الزصائن رضال معدّ  :دات التقييم اليت يؤخذ صعني اإلاتبار وهيهناك حمدّ  :نتائج نواية -

، مستوى جودة اإليصال ، صورة املؤسسةحتام املواايدل إخالل القيام صتحقيقات، معدّ 
 .خلإ...زصائنفريق البيع، يتبع ال سقندماج املنذوصني اجلدد، يناصالزصائن وإ

 :قحديد سلم زمين -ج
يعمل وفقه، وصذلك يكون لديها صرنامج يدرييب  ًزمنيا ًمن الواجب الى املؤسسة أن يضع سلما

 .هادف وسهل التحويل الى الدوام
 

 ي اخلتام، العملية التدريبية هي أداة يكييف املهارات داخل املؤسسة، يسااد الى احلفاظ الى 
 .اند املوظفني القدرة التنافسية للمؤسسة وخلق حالة ذهنية إجياصية

 
 فهم منطق العملية البيعية محاولةو  المقابلة البيعية: الثالثالمطلب 

مضى  ي جودهتا التيارية أي  ي مهارات فريقها  أي شرةة أةثر من أي وقت يكمن مستقبل      
مها العملية البيعية هي مهنة من املمكن يعلّ  البيعي، هذه اجلودة  ي متناول العديد من الشرةات، ألنّ 

لكي يكون البائع أةثر فعالية، جيب اليه أن يكون الى معرفة  .الى اكس ما يعتقده الكثريون
مراحل العملية :"هم شيءي يعمل فيه، املنافسة وخاصة وهو أدقيقة فيما خيص منتيايه، السوق الذ

 .، وهذا ما سنتطرق إليه  ي هذا املطلب"البيعية والتقنيات البيعية
 :ل بيع اليوم واألمسالفرق بين رج -1

إىل العوملة،  ًات، يرجع الفضل  ي ذلك جزئيّ املالمح والصفات الواجب يوافرها  ي رجال البيع قد يغريّ 
 .ى إىل زيادة املهاراتر اميق لتوقعات الزصائن، وهذا ما أدّ لوجيا اجلديدة، يطوّ و املنافسة، التكنة شدّ 
ية، ةتساب التقنيات البيعا بائع اليوم ل يكتفي فقط صات، فر السريع هلذه التغريّ ز اصرنا صالتطوّ يتميّ 

شاةل الزصائن احلقيقي ملانية، اإلنصات واإلصغاء أةثر إنس) دةولكن جيب أن يكون لديه مهارات حمدّ 
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الى طلبات املشتين  جل الردّ وهذا من أ( امل صني الفرق البيعيةها وفق يناسق ةوالقدرة الى حلّ 
 .الذين يعتربون أةثر مهنية

 خاصة يغرّي سارية املفعول، فما و ة وصحيحة ل يزال صاحل ًااما 05التقنيات البيعية املستعملة منذ 
هذا ل يعين موت هذه  ،الزصون أقل حاجة إىل صائع لشراء ما حيتاجه حيث أن ،هو حميط هذه املهنة

 البيعصل يعين يقدمي النصيحة اند  ،ن صيع منتوج لزصوناملهنة ول يقصد أن املنتظر من رجل البيع اآل
ريب والتكوين لرجال ستثمار  ي القوى البيعية وخاصة  ي جمال التدفال .للزصائن احلاليني أو احملتملني

 (1).فضل فتايهالبيع هو  ي أ
 :معلومات عامة حول العملية البيعية -2

البيع حيبون رجال ":أن "TOM HOPKINS" ة، أحد املختصني األمريكيني  ي جمال البيعقال ذات مرّ 
د اادإو  ن املية البيع قحتاج إىل قحضرييعلمون أذوي الفعالية  ون منهم، ألنّ ئاإلرجتال، خاصة السي

 (2) ".مسبق
، القاسم املشتك الذي جيمع صني  "رجل البيع مولود وليس مصنوع  إنّ " ل مكان للمثل الذي يقول 
نياح ورغبتهم  ي الوصول إىل أهدافهم الهتم  ي دار املهنية هو إ م ي حياهت نيناجحالص اشخاألل ة

 (3).املسطرة
جيب أن يريبط صه  جنازه  ي هذا العامل دون محاس، هذا احلماس الذيإ ل يوجد شيء اظيم تّ 

 (4).منهيية واليت جيب أن يكون متبواة صعمل ةثري

  :يعريف العملية البيعة -أ
قد ) الى شخص معنّي ( خدمة ةانت أم سلعة)قتاح منتوج ما اصً لالبيع هو املية منطقية يبدأ أوّ 

( رالتطوّ الذي سوف يسمح للشرةة صالعمل ومواصلة )، مقاصل دفع شيء ما (أو مؤسسة ًيكون فردا
 .حتياجات حقيقة ةانت أم ةامنةيرضي إ

                                                           
 -

(1)
Isabelle CONDOU, "Vendeurs d’hier et d’aujourd’hui :quelles differences ? ",Action commerciale, n° 

205,21/05/2001, http://www.actionco.fr/action- commerciale/Article/vendeurs-d-hier-et-d-aujourd-hui-quelles-

differences-336-1,htm, consulté le 24 octobre 2008. 
(2)

- Pierre-Michel DE MARCOLINO, Les meilleurs pratiques du commercial, Edition d'organisation, 2009, p.20.  
(3)

-Jean T.AVER, Les secrets de  la vente aux particuliers: 29 techniques pour conclure ses ventes , Editions 

d'organisation, 2005, p.12.  
(4)

-Patrick  DAVID, La négociation commerciale en pratique, Editions d'organisation, Paris, 2001, p.167.  

http://www.actionco/
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د أنه قد حيصل للبائع من املؤةّ  ،الفشلص سيبوءحتياجات اولة للهروب من هذا املنطق من اإلأي حم 
دة، ولكن يعترب ن الزصون من التعبري صوضوح ان حاجة أو رغبة حمدّ أن حيقق مبيعات دون أن يتمكّ 

 (1).سلبية ًثارالدى الشاري آ، وقد يتك ه األخرية املية صيعية دون مستقبلهذ
  :خمتلف مراحل العملية البيعية -ب
ة  ي ةل موقف صيعي ويتوقف املدّ  ًصعدد من املراحل واخلطوات واليت يوجد يقريبا البيعية العملية مترّ 

يوضيح  وميكن .االتعامل معه تلك املراحل الى نواية املنتوج ونواية العميل الذي يتمّ الزمنية اخلاصة ص
أيام أو ة الى ادّ  مع العلم أن املراحل ميكن أن متتدّ  ،لعملية البيعية  ي الشكل اآليتاملراحل التسعة ل

 .ة أساصيعالى ادّ 
 مراحل العملية البيعية                : (1-3) الشكل    

                                
 
 
 
 
 

 
 من إاداد الطالبة: المصدر  
 

 :العوامل األساسية لنياح العملية البيعية -ج
 (2):يأدي إىل يفويت أو الفشل  ي مقاصلة صيعية أل وهي أسبابهناك ثالثة 

 ،ن خطوة من خطوات العملية البيعيةالتخلي ا -
ذا فه ،قبل اإلصغاء إلحتياجات الزصونارض املنتوج : ًمثال ،يباع يسلسل اخلطواتادم إ -

جهة أخرى ل ميكن  منحتياجايه من جهة، و إاألخري قد يستنتج أن املنتوج ل يتناسب مع 
 ،نه ل يعرف ما حيتاج إليه الزصونم حيج ةو للبائع أن يقدّ 

                                                           
(1)

-Pierre-Michel DE MARCOLINO, Les meilleurs pratiques du commercial, op.cit. , p.24. 
(2)

-Ibid., p. 27. 
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ختاذ القرارات ى دون األخذ صعني اإلاتبار سراة إل صسراة من خطوة إىل خطوة أخر التنقّ  -
 .لدى العميل

 :رجل البيع خالل خمتلف مراحل العملية البيعية هن يتبعالسلوك الذي جيب أ -د
د له من السيطرة الى املوقف ية، الى رجل البيع أن يبقى سيد املوقف، إذا ةان لصخالل مقاصلة صيع 

م  ي املقاصلة مع التقدّ  ًر يدرجييا ويتطوّ ي من البداية إىل النهاية، فسلوك رجل البيع قد يتغرّي البيع
 :نالحظه  ي الشكل التايلوهذا ما . البيعية

 
 سلوك رجل البيع في مختلف مراحل المقابلة البيعية    : (2-3) الشكل     
 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                         :المصدر
      Pierre-Michel DE MARCOLINO, Les meilleurs pratiques du commercial, op.cit. , p.29. 
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صالتحضري للمقاصلة  ًقي صدءااليها مبنهج منط ب الى رجل البيع الردّ يتوجّ  ،البيع هو املية منطقية
ميكن إضافة إىل هذه  .مراحل متتالية صتسعةوالزصون  فيها البائع وصول إىل املتاصعة هلايه األخرية، ميرّ 

وهي مرحلة التنقيب أي  ة، ل يقل أمهية ان صاقي املراحل ألّ وضروريّ لية املراحل، مرحلة أخرى أوّ 
 .البحث ان امالء جدد للمؤسسة

 مرحلة أساسية للعملية البيعية: التنقيب -3
ةتشاف الزصائن احملتملني القادرين الى شراء منتيات ا عي  ي لية من املسار البييتمثل اخلطوة األوّ 

مصلحة التسويق  ًوهو نشاط يشتك فيه اموما" التنقيب": املؤسسة، يداى هذه املرحلة ب
 .احليوي هلذه املرحلة فق اجلميع لتأةيد الطاصعالتايل يتّ واملصلحة التيارية وص

 :يعريف التنقيب وقحديد مدى أمهيته -أ
 :التعريف (0

التنقيب هي املية البحث وقحويل ةل فرد أو مؤسسة حمتملة إىل زصائن حقيقيني لدى 
 (1):هناك نواان من الزصائن احملتملنياملؤسسة، 

ولكن ل يعرف  رد، الذين يعلم املؤسسة صوجودهممؤسسة، هيئة أو ف: الزصائن املشتبه هبم -
 ،لواحد أو أةثر من منتيات املؤسسةاإلهتمام الذي يولونه 

هتمامهم الذين يعلم املؤسسة صوجودهم ومبدى إ هم مؤسسة، هيئة أو فرد :الزصائن احملتملني -
 .امبنتياهت

من أجل اإلستكشاف والتنقيب، الى املؤسسة مراااة حمورين أساسيني والعمل الى إجياد يوازن  
 (2) :د ما صنيجيّ 

ميكن ) م املؤسسة لصا ح املنافسةستجاع الزصائن الذين فقدهتإةتشاف امالء جدد وإ -
 ،(من خساريه ًشهرا 75إىل  05اتباره زصون حمتمل صعد اإستجاع زصون و 

 .حتياجات جديدة صالنسبة للعمالء احلالينيإةتشاف إ -
 :أمهية البحث ان الزصائن (7

يستخدم نفس الكلمة ملشتي يفعل ذلك أيضا ،ةل منهما إذا ةان البائع يقوم صالتنقيب، فا
ون واملشتون ن شرةاء جتاريني جدد، فاحلقيقة هي أن البائعلإلشارة إىل املية البحث ا

                                                           
 -

(1)
Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.234. 

 -
(2)

Michel LOTIGIE," la prospection :cadre général", http://www.objectifs.net/ la-prospection.htm,consulté le 27 

octobre 2007. 
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ون لبعضهم يصدينيذصون حنو صعضهم البعض ويرفضون و يبحثون ان صعضهم البعض، 
ر رجال البيع صاحلاجة إىل موردين جدد، ةما يشع البعض، فكثري من املشتين يشعرون

هبم أو يبعدهم زصائن جدد، وهذا يعين أن هناك قوى التياذب والتنافر اليت يقرّ  ىلصاحلاجة إ
ستايييية يدمري فرص يعظيم إ طر قد يؤدي إىلان صعضهم، جتاهل هاذان اجلانبان هو خ

 (1).التنقيب

 (2):دة أمههاائنها احلاليني وهذا راجع إىل أسباب متعدّ يفقد املؤسسة ةل يوم ادد من زص
 ،(مويه) ختفاء العميلإ -
 ،مته املنافسةصتكار جديد قدّ اني للمؤسسة لصا ح ختلي الزصائن احلالي -
 ،د اخلاص لهاملنتوجات اليت ةانت الشرةة املورّ ختلي الزصون ان أحد املشاريع أو الربامج أو  -
سياسة التسعري مثال أو ) السياسات اليت يتبعها املنافسة أفضل من يلك اليت وضعتها املؤسسة -

 ،(و اإليصالالتوزيع أ
ى إىل فقدان ثقة دّ ة وجودة منتيات املؤسسة وهذا ما أر الى نوايالذي أثّ  ايب  ي التصنيع -

 .خلإ...الزصائن
، ينشأ املؤسسة حافظة زصائنها اخلاصة هبا، يعمل الى يطويرها واحلفاظ اليها والعمل الى ًاموما 

املؤسسة أو الذين ليس من صاحلها احلفاظ  هؤلء الذين فقدهتم البحث الى زصائن جدد ليحلوا حملّ 
 (3) .اليهم

 :البحث ان الزصائن اجلدد أين وةيف يتمّ  -ب
 احملتملني؟أين جتد املؤسسة الزصائن  (0

 ي  .ختاذ قرار التنقيبإ نتباه مديري املبيعات ورجال البيع حاملا يتمّ ال سؤال جيلب وهو أوّ 
الغالب، يسعى املؤسسة إىل قحديد ةمي صعدها نواي للزصائن احملتملني وللحصول الى زصائن 

 (4):ة مصادر أمههاجدد، قد يستعمل ادّ 
  .خلإ...مواقع األنتنت، الدلئل،الصحافة املهنية، : يفحص مصادر اديدة ک -

                                                           
 -

(1)
Pascal PY, Conquérir de nouveaux clients, 2 

eme
 édition, Editions d'organisation, 2005, p.29. 

 -
(2)

Michel AGUILLAR, Vendeur d'élite:techniques et savoir faire des meilleurs vendeurs,  3 
eme

 éditions, Dunod, 

Paris, 2000, p.19. 
(3)

-René MOULINIER, La prospection commerciale: stratégies et tactiques, Editions d'organisations, Paris, 2002, 

p.16. 

 -
(4)

Philip KOTLER, Bernard DUBOIS, Marketing management, op.cit., p.708. 
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ة، اجلمعيات، املؤمترات، املعارض التياري: ستفادة من الفعاليات واملناسبات کاإل -
 .خلإ...تياريةمها الغرف الاإلجتمااات اليت ينظ

 .يشييع الزصائن الراضني ان منتيات املؤسسة صتقدمي أمساء املشتين احملتملني -
 .والقيام مبكاملات هايفيةستكشافية القيام صزيارات إ -
 التنقيب؟ ةيف يتمّ  (7

 ميكن ،صالنسبة للعديد من املؤسسات، املية التنقيب هي البحث والذهاب إىل اجملهول
يأخذ صعني اإلاتبار نواية الزصائن ونواية املنتيات اليت يعمل هبا واليت قحقق معهم أن  للمؤسسة

 الى الطريق الذي يكون هذه مؤشرات يدلّ أفضل النتائج وأحسن األداء، ألنه من احملتمل أن 
 .يبااه والذي سيسمح للمؤسسة صتوسيع حافظة زصائنهاجيب إ

تائج البيعية، وهذه التساؤلت حصائيات البيع والنستخدام إاه حنو يعزيز النياح يعتمد الى وجّ هذا الت
 (1):ميكن طرحهاة، من صني التساؤلت اليت ة مالحظات هامّ يية سوف يسمح صالوصول إىل ادّ اآل

  ي حافظة زصائن املؤسسة؟ ماهي قطااات أو فئات الزصائن اليت يعترب اادة األهمّ  -
 سنوات؟ وماهي؟ ثالثةهل هناك فئة أو فئات الزصائن  ي منو متواصل منذ  -
 سنوات؟ ثالثةبون منذ من أي فئة يأيت العمالء املكتس -
 

ا قحديد الوقت الالزم للتنقيب ةل يوم أو إمّ : صطريقتنيرجل البيع إدارة وقته  ي املية التنقيب يستطيع 
 (2)(. ي األسبوع واحد خمصص يوم ًمثال) دة هلذه العمليةيوفري فتات حمدّ 

ية قحتاج إىل ةل من البحث ان الزصائن اجلدد والعمل الى اإلحتفاظ ، معظم املناطق البيعًاموما
 ي قطاع ً فمثال .القطاع الذي يعمل فيه املؤسسةصالزصائن احلاليني، وهذا مبستويات متفاوية حسب 

اإلستهالةية ليس لرجال البيع أي مسؤولية  ي املية التنقيب حيث أن ةل نشاط رجال البيع  السلع
الصنااي وقطاع اخلدمات أين يعترب البحث  يكمن  ي احلفاظ الى العمالء احلاليني، اكس القطاع

 (3).ستمرارية نشاطهاااجلدد ذو أمهية صالغة ملتاصعة و  ان الزصائن

 

                                                           
(1)

-René MOULINIER, La prospection commerciale: stratégies et tactiques, op.cit., p.25. 

 -
(2)

Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.237. 

 -
(3)

Manuel  LANGE, Jean-Michel MOUTOT, Mesurer la performance de la fonction commerciale , Editions 

d'organisation, 2008, p.74. 
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 الل مختلف مراحل العملية البيعيةالمستعملة خ البيعية التقنيات: الثانيحث المب
 ي ةل مرحلة، الى  عّرفق إىل صعض من التفصيل والتإن الغرض من هذا املبحث هو التطرّ       

 هذه .لوجه أو ارب اهلايف ًخمتلف التقنيات املستعملة خالل العمليات البيعية،  ي حالة البيع وجها
 .ي يكوين ويدريب مهين لعملية البيعاس ألسالتقنيات التقليدية، قد أثبتت فعاليتها ومتثل األ

 
 ف على الزبونتحضير المقابلة، اإلتصال والتعرّ  :األّولالمطلب 

  :تحضير المقابلة -1
قاصلة حيث د للموجيّ  زصون أو يتصل صه، دون إاداد مسبقل ميكن لرجل صيعي أن يذهب لزيارة 

  (1).من جناحها %05 التحضري للمقاصلة ميثل

األسباب اليت جتعلها  ًلسوف نرى أوّ ( و غري ماديةمادية أ) ذاهتا ق إىل املية التحضري حبدّ قبل التطرّ 
 .ضرورية

 :أمهية التحضري للمقاصلة -أ
لعمل الى هتمامه إىل زصائنه، اإلنصات واإلستماع إليهم، اس ةل إر أن يكرّ ميكن لرجل صيعي حمضّ 

ملرحلة، قد حيقق أو ينيز خل، وصالعكس رجل البيع الذي يهمل هذه اإ..فهمهم، قحليل حاجاهتم
 (2):نأالل املقاصلة البيعية، جيب اليه يف وسيء حيث خعيقدمي ض
 ،فكارهيبحث الى الكلمات للتعبري ان أ -
 ،اليت ل يعترب مقنعة"  أأأ :"تات الفراغ بميلئ ف -
 ،بلمها من قنقطاع إىل الشروحات والتفاسري اليت قدّ اصدون ستمرار و االرجوع ص -
 ،اتاضاتام مها لزصونه  ي حالة ما إذا قدّ التفكري  ي اإلجاصات اليت سيقدّ  -
 ،خلإ...املة حول منتوج أو إجراءات أوغري ةم معلومات غري ةافية أو قدّ ي -

ةذلك صالنسبة لرجل زيارة زصون صدون قحضري مسبق، قد يؤدي إىل مضيعة للوقت صالنسبة للزصون و 
 .البيع
 :د للمقاصلةتحضري جيّ التقنيات املستعملة ل -ب

 ( 3):جوانب خمتلفة ثالثةإن التحضري لزيارة معينة يشمل الى 
                                                           

 -
(1)

Pierre RATAUD, Les questions qui font vendre , 3éme édition, Editions d'organisation, 2007, p.70. 

 -
(2)

Michel AGUILLAR, Vendeur d'élite: techniques et savoir faire des meilleurs vendeurs, op.cit., p.63. 

 -
(3)

Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.241 
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 :مثل  يتجيب النظر إىل هذا التحضري صإمعان دقيق، وي :التحضير المادي -
، ه، منتيايةل املعلومات حول مؤسسته) ملفات خاصة صالزصائن: التيارية الوثائق -

نتيات أو ةايالوج ، دليل امل(خلإ...ينشط فيه، رقم أاماله، مورديه، القطاع الذي
 ،خلإ...اينات إذا أمكن خاص صاملنتيات، منوذج الطلبية،

 .خلإ...اسبة، أقالم، صطاقة الزياراتامال، آلة حجدول األ: الوثائق التنظيمية -
 :والذي يتمثل  ي صناء خطة صيعية لكل زيارة أو لكل مكاملة :اإلعداد المنهجي -

الوقت  هتمامنا هبذا الزصون ويكريسمن خالل إ ،هداف املراد الوصول إليهاماهي األ -
 والطاقة له؟

 هداف؟الواجب إيبااها لتحقيق هذه األماهي اإلستايييية  -
 ًاملكاملة اهلايفية والزيارة وجها: ستعماهلا؟ هناك العديد أمههااماهي القناة الواجب  -

أقل من يكلفة   ةمرّ  00إىل  05، مع العلم أن يكلفة مكاملة هايفية متثل من (1)لوجه
 .لوجه ًزيارة وجها

ة ونقاط الضعف ف الى نقاط القوّ من خالل التعرّ  ضر نفسه صطريقة منهييةميكن لرجل البيع أن حي 
ف الى حاجات ورغبات الزصون، قحضري أن يطرحها للتعرّ  هنالزصون، قحضري األسئلة اليت ميك لدى

 (2).خلإ...ات حول املنافسةاإلجاصات املمكن يقدميها، واحليج والرباهني، مجع املعلوم
 :ن منويتكوّ  ،التحضير النفسي أو السيكولوجي -

هيئة مناسبة وصدلة مضبوطة، فهو سفري أو ممثل املؤسسة، وناقل : اإلاداد البدين -
 .لصورهتا وثقافتها

وهي القدرة الى إدارة التوير والضغط، التفكري اإلجيايب، يعطي : اإلاداد النفسي -
 .خلإ...ائز ومنتصر،لنفسه معنويات ف

 
 يسااد حيث ي موقف مريح  نفسهوضع رجل البيع ً ا ي امللخص، التحضري صفعالية يعين امليّ 

 (3):الى التحضري
 ،ب اليهااإلستاييييات للتغلّ  صبعض احلواجز ووضع : التنبؤ -

                                                           
(1)

-René MOULINIER,  Visites clients:préparez vos négociations, Editions d'organisation, 2005, p.03. 
(2)-

Patrick  DAVID, La négociation commerciale en pratique, op.cit., p.76. 
(3)-

Ibid., p.80. 
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 ،النسيان، يضيعة الوقت، األخطاء التشتت، :جتنب -
 .رةسطّ هداف املةتساب الثقة وزيادة فرص قحقيق األا  :الرصح -

         :)  (la prise de contact لي بالزبوناإلتصال األوّ  -2
 (1) "لدى العميلغالب األحيان اإلنطباع النهائي   ي يل هواإلنطباع األوّ  إنّ "

أين يكتشف فيه رجل البيع  ،ل لقاءخاصة إذا ةان أوّ  ،يعترب الدقائق األوىل من ةل املية صيعية هامة
مظهره، اجلمل  . ي صداية املقاصلة ر صذلك رجل البيع الطريقة اليت سوف يفايح هبا زصونهزصونه، ويقرّ 

 .من الثقة ة، هدفه هو خلق جوّ ها مهمّ مها، ةلّ األوىل اليت سيقوهلا واإلجياصات اليت سيقدّ 
 :م رجل البيع نفسه للزصونةيف يقدّ  -أ

د، يضع رجل البيع  ي موضع مالئم إن الوصول  ي الوقت إىل املواد احملدّ  :قة في الموعدالدّ  -
 .جتاه زصونهإ

قول أنه ميكن خسارة صفقة أن نً نصاف متامامن اإل :البائع لنفسهل، تقديم اإلتصال األوّ  -
 صني رجل البيع والزصون، وحىت  ي الثواين األوىل من املقاصلة، وهلذا تّ  يصال يتمّ ل إصيعية  ي أوّ 

 (2):75×4 من صينها قاادةيبااها اليت جيب إ وضع صعض القوااد
 وىل وهلذا،الثواين األ 75ن الزصون فكرة اامة حول رجل البيع  ي يكوّ  -
مصافحته طريقة مشيته، ) نتباه إىل خطوايه العشرين األوىلجيب الى رجل البيع ال -

 (.ًمثال
مات الوحيدة اليت جيب أن الكل: نتباه إىل الكلمات العشرين األوىل اليت سيقوهلاال -

 :وىل هي اليت يسمح له برجل البيع  ي الثواين العشرين األيت يتخطى شف
 ،..".سيدة/صباح اخلري، سيد" الزصونة قحي *
 ،.."(.أ) سيد" التحّقق من هوية الزصون *
 ،."(..ي) من شرةة( ب) أنا :"يقدمي نفسه *
 ...".أنا مسرور صلقائكم وجئت لرأيتكم ل"  مريح خلق جوّ  *

                                                           
(1)-

René MOULINIER, Les techniques de vente, op.cit., p.109. 
(2)-

Pierre RATAUD, L’alchimie de la vente, 4éme édition, Edition d’organisation, 2003,  p.155. 
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إصتسامة : يرسم الوجه أي يعاصري الوجه منسنتمتات اليت العشرين نتباه إىل ال -
ر الى نربات ه، يسيطيظهر يعاطفه مع الزصون صقدر مهنّيتمرياح،  صرحية، هادئ،

 .خلإ...صويه ونظرايه
ي ويتعارف فيه  الذي يلتقخالل الوقت القصري: مالحظة المحيط الذي يعمل فيه الزبون -

لكل ما يتعلق مبحيط زصونه،  ًرجل البيع الى زصونه، جيب الى هذا األخري أن يكون يقضا
رجل البيع  ي ه هذه املالحظة قد يوجّ . خلإ...أجهزيه ومعدايه ق مبكتبه،مالحظة ةل ما يتعلّ 
 (1).ر له معلومات قيمةيبااها ويوفّ املنهيية اليت جيب إ

 :ةيفية السيطرة الى التعاصري -ب
 :اناصر التعبري الشفهي هي: التعبري الشفهي (0

متعاطف، نشط، ) جل البيعجياصية ان ر للصوت أن ينقل صورة إ ميكن: الصوت -
ناصر ة ان الصوت من ادّ ويتكوّ ( جهادإحراج، يعب، إ قلق،) أو صورة سلبية( إخل...مقنع،

 (2):هاأمهّ 
 .الكالم ل حيتاج أي جهد للفهمأسلوب النطق و (: التلفظ صوضوح) طريقة النطق -
 .يعزيز الثقةستخاء و البطئ  ي الكالم يتجم اإل: لكالمالسراة  ي ا -
 .خلإ(...اإلقناع) للمشاار، الدفء، اإلصتسامة، الطاقةناقلة يعترب : ات الصوتنرب  -

 ومن صني النصائح .  ي يأثري اجلملةإن إختيار الكلمات ميكن أن يغرّي  :التعابير المستخدمة -
 (3) :هة لتحسني اللغة من صينهااملوجّ 

 ."..أل يريد أن" جيايب ول يستعمل يعاصري سلبيةأن يكون رجل البيع إ -
أنا غري موافق "يكون حمايد ول يستعمل يعاصري ميكنها أن جترح مشاار الزصون  أن -

 ."..أنت الى خطأ "،"..معك
 ."..خطر، يأخري، مشكل، "زالة الكلمات السوداءإ -
 ."أاتقد " ،"أنا أظن"  ستعمال التعاصري املشكوك فيهااادم التعبري صيقني و  -
 .األفعال  ي املاضي ستعمالاادم ث  ي احلاضر و التحدّ  -

                                                           
(1)- 

Pierre RATAUD, L’alchimie de la vente , op.cit., p.159.    
(2)- 

Patrick  DAVID,  La négociation commerciale en pratique, op.cit., p.30. 
(3)- 

Wladimir ZANDT,"Comment  développer immédiatement vos ventes et vos marges et les mots qui vendent et 

les mots qui tuent vos ventes", http://marketing-agoca.fr/marketing-

Blog/downloads/Guide_des_mots_qui_tuent_vos_ventes.pdf, consulté le 17 octobre 2008. 

http://marketing-agoca.fr/marketing-Blog/downloads/Guide_des_mots_qui_tuent_vos_ventes.pdf
http://marketing-agoca.fr/marketing-Blog/downloads/Guide_des_mots_qui_tuent_vos_ventes.pdf
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 ."قين صدّ  " ،"ثقي يب " جتنب التعاصري -
ستعمال التعاصري اادم لزصون ويضع نفسه  ي مكانه، و أن يكون متعاطفا مع ا -

 . " ..أنا " الشخصية للغاية
 (1) :م ويقوي التعاصري الشفهيةيداّ  فهي: التعاصري الغري لفظية (7

 .الى ما نفكر فيه مثالثقة ويكشف ختلق اإليصال، يوحي صال: النظرات -
 :مناطق أرصعةهناك : ة الالزمة بين الزبون ورجل البيعالمساف -

 ،صني شخصني ًامطويّ  ًوهي املسافة اليت متثل ذرااا: املنطقة احلميمية -
 ،ًممدودا ًراااذهي املسافة اليت متثل و : املنطقة الشخصية -
 ،نسافة اليت متثل ذرااان ممدوداوهي امل: املنطقة اإلجتمااية -
 .متثل أةثر من ذرااان: املنطقة العامة -

ن يكون صني رجل البيع والزصون هي ما صني املنطقة واملسافة التيارية اليت جيب أ
 .الشخصية واإلجتمااية

حرةة اليدين،  : ب مثالام اخلطينقل رسالة، يتجم مشاار ويداّ  :تفسير حركات الجسم -
 .خلإ...حرةات وقحرةات الزصون ةيفية اجللوس،

 
الى رجل البيع أن : نتباه الزصون وهيانصائح من الواجب إيبااها جتلب  اشرة ي امللخص، هناك 

م الى موضواه، يقدّ ً ، مسيطراً ي الكالم، أن يكون نشطا ًممتعا ًي وقتا، أن يقضًيكون مرياحا
جيايب، جيب أن  موقف إد، صناء االقة مع الزصون، يبيّن د، الكالم صدون يردّ جيّ  ذو مظهرًرائعاً رضاا

 (2).ًاماله وصبوراان أً مسؤولو ًا، وأن يكون صادقًيكون منظما
 :كتشاف حاجاتها ف على الزبون و التعرّ  -3

. هي مرحلة حيوية لنياح املقاصلةن ف الى الزصو حتياجات أو التعرّ ةتشاف اإلا املرحلة املعروفة صإسم 
اتاضات ورفض العرض د الطريق لالمتهّ  ة أو غري ةافيةمتقنحتياجات الزصون صطريقة غري ةتشاف إا 

معلومات حول املؤسسة، : ةتشاف العام لهالى العميل ل يقتصر فقط الى ال  فالتعرّ  .ماملقدّ 

                                                           
(1)- 

Patrick  DAVID, La négociation commerciale en pratique, op.cit., p.36. 
(2)-  

"10 astuces pour captiver vos interlocuteurs", revue Indépendant et Entreprise, Avril 2007, 

www.Sdi.be/PDF_FR/FR_04_2007_ADF/18_Sdi_de_07_fr.pdf, consulté le 17 juillet 2007. 

http://www.sdi.be/PDF_FR/FR_04_2007_ADF/18_Sdi_de_07_fr.pdf
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وصعض األشخاص الذين يشارةون  ي  سم العميلوالفاةس، الربيد اإللكتوين، إنشاطها، رقم اهلايف 
 (1).صل األمر يتعدى هذا .خلإ...قرار الشراء ختاذإ

ف الى حاجات ورغبات الزصون أو ملسااديه الى يوضيح رغبايه، لتحديد م ةيفية التعرّ لتعلّ 
خذه، جيب الى رجل البيع أن جيعله املهيمنات النفسية فيما خيص القرار الشرائي الذي ميكن أن يتّ 

ووضع  م ةيفية التخاطب مع الزصون،لّ ملرحلة، جيب الى رجل البيع أن يتعللنياح  ي هذه ا .ميتكلّ 
 .ف اليه وقحديد معامل نفسية صسيطةخطة ملا يرغب التعرّ 

 ف الى الزصون؟التعرّ  ةيف يتمّ -أ
الة صطريقة فعّ  اف اليهوالتعرّ  اجاتاحلةتشاف ا طرق خمتلفة موجودة لتسهيل املية ة هناك ادّ 

 :ودائمة
 :(ةتشاف البعد النفسيا ) الدوافع الشرائية وشخصية الشاريةتشاف ا  (0

ف معه اصة صه، يسمح لرجل البيع صالتكيّ لى شخصية ةل زصون مع الدوافع الشرائية اخلف االتعرّ 
  ة أساليب مقتحةستعمال الكلمات املناسبة، اللهية الصحيحة، السلوك املناسب، هناك ادّ اوص

 :ةوسيلة لتحديد هوية الزصون، أمهها
 :زة على دوافع الشراءالمركّ  "SONCAS"طريقة  -

 .دافع من هذه الدوافع الى البقية دوافع شرائية اديدة، حيث يسيطريسيطر الى ةل اميل 
ستماع إىل ما يقوله، مالحظة ما الو  الى هذه الدوافع من خالل اإلنصات فالتعرّ  من السهل

دة من خالل ستة أحرف لكلمة الدوافع الشرائية حمدّ  ،يقوم صه، ان طريق اإلهتمام صطلبايه
"SONCAS" ( للعمالءاألنواع الستة) (2):وهي ةاآليت  

S٠ "sécurité" ب الضمان وةل ف من ةل ما هو جديد، من اخلطأ، حيخيشى املخاطر، خيا ، األمان
 .ما يوحي صالثقة

O٠ " orgueil " ز ان ل، التميّ وّ حيب السيطرة، التظاهر، أن يكون األ ،التكرّب والشعور صالفخر
 .(املظهر اإلجتمااي) اآلخرين

N٠ " Nouveauté " فضويل، حيب التغيري ،هو جديد حيب ةل ما. 
C٠ " Confort " ل حيب املشاةل والتعقيدات الرفاهية الراحة و ،. 

                                                           
(1)

- René MOULINIER, Visites clients: préparez vos négociations, op.cit., p.45. 
(2)-

Daniel DURAFOOD, Marketing et action commerciale ,op.cit., p.246. 
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A٠ "  Argent " قتصادياشراء صأسعار منخفضة، حيب الرصح، رغبته الوحيدة هي ال ،املال. 
S٠ "Sympathie" يستمع اآلخرين لهرضاء اآلخرين، ةما حيب أن إحيب اآلخرين، حيب  ،تعاطفال. 

 :حول شخصية العميل"Success insigths"طريقة  -
يسمح هذه الطريقة صتحسني قدرات رجل البيع ةخبري  ي جمالت العالقات اإلنسانية، يسمح 

ومن جهة أخرى، األسلوب  .له من جهة، من فهم أسلوصه الطبيعي  ي التعامل مع اآلخرين
ن رجل البيع من ن هذه الطريقة، ستمكّ املهين، ةما أه للنياح  ي اجلانب ن يتبعالذي جيب أ

 (1).يف معهف الى طريقة التعامل والتكّ ف الى النوع السلوةي لدى العميل وصذلك التعرّ التعرّ 

 :اإلستيواب (7
 (2) : من املعلوماتهناك أشكال خمتلفة من األسئلة، ةل منها يسمح صاحلصول الى نوع معنّي 

: م ان حاجايه ورغبايه، هذه األسئلة من نوعجعل الزصون يتكلّ  يهدفها ه:األسئلة المفتوحة -
 .خلإ...ف؟ ملاذا؟ ماذا؟ ماهي؟ أي؟ةي

، أو احلصول "ل"أو " نعم:"دة بوهي يسمح صاحلصول الى أجوصة حمدّ :األسئلة المغلقة -
ةم؟مىت؟ :ستعمال األسئلة التاليةا، فتة معينة من خالل ياريخ معنّي سم، حيم، الى إ

 ،خلإ...أين؟
هذا النوع من األسئلة يسمح صاحلصول الى إجاصة يكون  ي غالب األحيان : األسئلة البديلة -

هل يدير خمزونك حاليا :"منتظرة من قبل الشخص الذي يطرحها من أجل يوجيه احلديث
 ،"صطريقة يدوية أو من خالل نظام آيل؟

د إجاصة العميل من أجل احلصول واليت يسمح صتمدي (:أو غير مباشرة) األسئلة اإلرتدادية -
 ." إذن؟" ،" وهذا يعين؟:"ل الالزمةالى التفاصي

وحسب ستخدام أسئلة خمتلفة حسب املرحلة امن مراحل البيع، حنن حباجة إىل  خالل ةل مرحلة
من املستحسن أن يبدأ رجل البيع صاألسئلة اليت يتعلق صاملعلومات  .خرةتشاف اآلا م  ي معرفة و التقدّ 

وينبغي الى  .د الطريقهّ الثقة ومت ي متنححول العميل، وهذا من أجل طمأنة هذا األخري، فهالعامة 
 .هة حنو مصلحة العميلجياصية، إذا أمكن أن يكون موجّ الى أفكار إ هذه األسئلة أن يشمل إلّ 

                                                           
(1)- 

Frank M.SCHEELEN, Marc  LEVITTE, Vendeur, acheteur, à chaqu’un son style, Editions d'organisation, 

Paris, 2001, p.XXIV. 

 -
(2)

Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.243. 
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 وحسب اهلدف ًيوضح اجلدول التايل، الفتات األةثر مالئمة ملختلف أنواع األسئلة األةثر شيواا
 :املطلوب
  مة لمختلف مراحل العملية البيعيةاألسئلة المالئ       :(3-3) الجدول

ويل أليصــــــــــــــــــــال اإلا 
 صالزصون

التعـــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــى 
 الزصون

اـــــــــــــــادة صـــــــــــــــياغة إ
 احلاجات

يقـــــــــــــــدمي العـــــــــــــــرض 
 واحليج

 املقاصلة ختتامإ

    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ               ـ ـ ـ ـ     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ               ـ ـ ـ ـ ـ     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                ـ ـ ـ ـ      األسئلة املفتوحة

 ـ ـ            ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             ـ ـ ـ ـ ـ     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ           ـ ـ ـ ـ ـ        ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ            ـ ـ ـ ـ  األسئلة املغلقة

  ـ ـ ـ ـ      ـ ـ ـ ـ ـ  ـ      ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ           ـ ـ ـ ـ ـ    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ           ـ ـ ـ ـ ـ  األسئلة البديلة

األسئلة 
 ريداديةإلا

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             ـ ـ ـ ـ ـ 

     ,71p. ,.cit, op. Les questions qui font vendre Pierre RATAUD                   :المصدر 
 :ستماع صطريقة نشطةإلصغاء واإلا (3

فهم الغري، التةيز،   ي نتباه، هذا السلوك يتمثل  ي الرغبة لالالتواصل مع اآلخرين يتطلب جتنيد معنّي 
تماع لكل ةلمة يقوهلا سية، الالصرب، اإلهتمام الصادق والظاهر صالعميل، مالحظة التعاصري الغري لفظ

 .ا هو أساسي ويدوين املالحظاتحتفاظ مبالعميل، ال
صإاادة  ًأن ينتهي حتما ،ف اليهالتعرّ و  ةتشاف حاجات الزصونا الى هذه املرحلة اليت يتمثل  ي  جيب

يدوينها واليت يعترب مهمة صالنسبة لرجل البيع، لكي  مها الزصون واليت تّ صياغة املعلومات اليت قدّ 
 .اتاضات الزصونااإلجاصة الى دها من يقدمي ارضه و ن صعيتمكّ 

 
 عتراضاتهااإلجابة على العرض له و عادة صياغة حاجات الزبون، تقديم إ: الثاني المطلب

 :حاجة الزبونعادة صياغة إ -1
احلالة،  يب ويشخيصصعدما مجع رجل البيع أةرب قدر ممكن من املعلومات، لقد حان الوقت لتة

صالنسبة للعميل وهذا  همّ يسييلها وفرز ويرييب ما هو م ستعمال املالحظات اليت تّ اوهذا من خالل 
 (1).اادة الصياغةستعمال خمتلف يقنيات إامن خالل 

                                                           
(1)-

Patrick  DAVID, La négociation commerciale en pratique, op.cit., p.177. 
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 :الصياغة وقحديد أهدافهااادة يعريف إ -أ
ة  ي التعبري ان املشكلة اليت املقصود هنا هو التلخيص للعميل، اخلطوط األساسية اليت يعترب مهمّ 

 نتقالال":أو يعين" بري صإجياز ان ما يرغب صه الزصونالتع"أو  (1)ها ستسمح لعرض رجل البيع من حلّ 
اادة يؤدي املية إ .(2)"حيتاج إليه أو ما هو مفقود لديهقة ملا ة ومتفوّ صالزصون إىل يصّور أو رؤية واضح

 :ات نفسية، حيث هتدف إىليغريّ  ثالثةالصياغة صالزصون إىل 
 ،ثبات ذلك لهلزصون من أن رجل البيع قد فهم اإلشكالية املطروحة وإد ليالتأة -
 ،إحتياجايهلزصون يعتف مبشكلته و جعل ا -
رضاءه ويقدمي العرض املالئم البيع فهمه، فيمكن له إإمكان رجل أنه إذا ةان ص إقناع الزصون -

 .له
 :اادة الصياغةمراحل املية إ -ب

شكالية  ي صعض اجلمل والتذةري ذةرها، يقوم رجل البيع صتلخيص اإل اليت تّ  تحقيق األهداف الثالثةل
 :ب

 ،(شهدها الزصونالوضع أو احلالة اليت )املشكلة صإجياز  -
 ،فيه الزصونضع املثايل الذي يرغب الو  -
 ،رغبايهرضاء حاجايه و إ حصل اليها الزصون إذا ما تّ الفوائد اليت سي -
 .س الزصون صالبقاء الى الوضع احلايلالعواقب والضرر الذي قد مي -

هل يوافقين "أو" هذا صحيح؟":جيب احلرص الى أن يقاطع رجل البيع صني ةل مرحلة وأخرى صواسطة
من اند الزصون، وهبذا ميكن لرجل البيع " نعم"احلصول الىمن أجل " هل يتفق معي؟"وأ "الرأي؟

 (3).ضمان املوافقة الكاملة للزصون
 :التقنيات املستعملة إلاادة صياغة حاجات الزصون -ج

 (4) :ثري خمتلف الى الزصون أمههااألنواع من الصياغات، ةل منها له يأ هناك صعض

                                                           
(1)

-René MOULINIER, Vendre aux grands comptes, Editions d'organisation, Paris, 2001, p.132. 
(2)

-Pascal PY , Faire signer ses clients: closing, 4éme édition, Edition d'organisation, 2007, p.89. 
(3)

-Ibid., p.87. 
(4)-

René MOULINIER, Les techniques de vente, op.cit., pp.143-145. 
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وهي يتمثل  ي إاادة  :(" Reformulation " echo) "صدى" إعادة الصياغة على شكل -
ق  ي أفكاره ل الى يفاصيل أةثر والتعمّ زصون هبدف احلصو صعض الكلمات اليت قاهلا ال

 (1) "...مهم صالنسبة لك أن يكون"أو ..." ه لقد قلت يل أنّ :"مثال
ستنتاج الذي ينيم متديد ما قاله الزصون ويقدمي اإل :ستنتاجية أو الحثيةإعادة الصياغة اإل -

م، ويعلمون أن هذا سيأثر ككم يريدون ختفيض النشاط اخلاص صلقد قلتم أنّ ":مثال. ذلكان 
ستعمال العكس، أو ميكن إ ...."ك الى أرصاحكم اليت سوف ينخفضالى أامالكم وصذل

خالل النتيية،  من طرح النتيية، ميكن لرجل البيع أن يرجع إىل سبب هذه احلالة من ًصدل
 .الصياغة احلثيةاادة إ: وهذا ما يسمى ب

 ًاادة وضع املقاصلة الى الطريق الصحيح وقحديد ما يعترب مهماوهذا يعين إ :عادة التوجيهإ -
متها صاملعلومات، من صني األفكار اليت قدّ  ًاةل هذا يبدو يل غنيّ ...:"مثال.صالنسبة لرجل البيع

 ."...نتباهي فكرةإيل، جلبت 
ق التطرّ  آلخر النقاط اليت تّ  تيوضيح من وقيتمثل  ي و :عادة الصياغة على شكل ملخصإ -

 .ًداق مع الزصون واإلثبات له صأن رجل البيع قد فهمه جيّ ل، للتحقّ إليها، خالل احلديث املطوّ 
أو ذةرت  ت يلمإىل غاية هذه اللحظة من حوارنا، لقد قدّ " :ل ةل املعلومات، مثالوأنه سيّ 

  ...."يل اجلوانب التالية
بت للزصون مدى ثي ،"صدى"أو الى شكل " ملخص"خاصة الى شكل ةل هذه الصياغات 

 .ويلهاهتمام رجل البيع صه وصأفكاره وصأقإ
نتقال إىل الو " ف الى حاجات الزصونالتعرّ "إىل غلق هذا اجلزء من املقاصلة ، هتدف هذه املرحلة ًأخريا

 .مرحلة يقدمي املنتوج املالئم إلحتياجايه
 :تقديم العرض والحجج -2

سسته     ت ويوقعات الزصائن، سوف يتجم إىل لغة مؤ البيع مبثاصة متجم حلاجات ورغبا يعترب رجل
 .طلبات زصائنه احملتملني أو احلاليني( خلإ...خصائص املنتوج، جوديه،)

قحفظا من أجل اإلنصات  أةثريصال املبدئي، وصعد يبين موقف نتباه الزصون  ي مرحلة اإلاصعد جذب 
ن رجل البيع يتمكّ ، سوف  ي هذه املرحلة .يجيقدمي احلن الوقت لتقدمي العرض و حا ،إليهصغاء واإل

                                                           
(1)

-René MOULINIER, Vendre aux grands comptes, op.cit., p.129. 
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ه وينصح الزصون حبل مكن اآلن رجل البيع من أن يوجّ تسوف ي .من التعبري ولكن ليس صأي طريقة
حتياجات دة، صل جيب أن يرااي إقتاح منتوج أو خدمة أو فكرة جيّ ا، ل يكفي يقدمي أو معنّي 

 .الشراء لدى الزصون احلايل أو احملتمل اند يقدمي العرض ودوافع
 :يعريف املية يقدمي احليج واناصرها -أ

مها رجل البيع يتطاصق ويتوافق مع حاجات الفكرة اليت يقدّ /اخلدمة/يقدمي احليج هي جعل املنتوج
 البيع للزصون واليتمها رجل دّ ميكن مالحظة من خالل التصرحيات اليت يق .ودوافع الشراء لدى الزصون
قنااا هي يلك اليت يكشف ان ميزة أو فائدة حقيقية أو مفتضة األةثر إ متثل حية ان أمر ما، أنّ 

 (1).دةواليت يكون مدامة صتفسري مبين الى حقائق حمدّ 
 .ةأدلّ  فائدة مدامة حبقائق و =  ة حية قويّ 

 املة إلّ ة، يكون احلية  "الدليل الزصون تها وصدون فائدة، ل يغويصدون دليل، يفقد الفائدة مصداقي"
 .مبنية صطريقة صحيحةنظمة و إذا ةانت م

 :يقدمي احليج مىت وةيف يتمّ  -ب
يقريبا مع التحليل الذي  فقالزصون متّ  رجل البيع مقتنعا صأنّ م احليج اندما يكون ، يقدّ ًاامليّ  -

 .م له حول وضعيته وحول الدوافع الشرائية لديهقدّ 
ستعمال لغة غنية الكن و  ،ستعمال مجل قصريةامنطقية، احليج واضحة و ب أن يكون جي -

ن يقدمي احليج اندما يظهر الزصون التوقف ا يتمّ  .الةمة قوية وفعّ صاملفردات جلعل احليج املقدّ 
 .م لهقبول وموافقة واضحة للعرض املقدّ 

 
  :مراحل مخسةيباع رسم ختطيطي أو خمطط ذو جيب إ ة ملخص األمر، لكي يكون احليج قويّ  ي

 :مثال "نعم مسبق"احلصول الى حباجايه والدوافع اليت جيب إشبااها من أجليذةري الزصون  .0
 ،..."هذا صحيح...لقد قلت يل ساصقا أن "

وج أو من خالل هذا املنت:"مثالمه رجل البيع للزصون االن الفائدة من العرض الذي سيقدّ إ .7
 ،..."يتحصل الىسوف ...اخلدمة

 ،..."ألنّ :" يقدمي الدليل .3

                                                           
(1)

-
 
René MOULINIER, Les techniques de vente,  op.cit., p.169. 
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 ،..."وهكذا، سوف يتحصل الى" :النتيية للزصونستخالص ا .4
جل البيع، والعمل الى احلصول فق مع ر د من أن الزصون قد فهم ةل النقاط، وأنه متّ التأةّ  .0

 ."هل أنت موافق؟":م مثال التحكّ " نعم"الى
 :عتراضاتال مع اإلكيفية التعامل الفعّ  -3
 :اتاضيعريف اإلاتاض واألسباب احلقيقية وراء اإل -أ

رجل البيع من منتيات  مهقدّ ؤلت اليت يبديها العميل الى ما يالبيعية صعض التسا يظهر أثناء املقاصلة
خذ هذه التساؤلت صيغة أو شكل واادة ما يأ ،قضايامن موضواات و تناوله أو خدمات وما ي

ليل الى  ي حني أهنا  ي جوهرها د ،الى ادم الرغبة  ي اإليفاقل ظاهرها دّ اتاضات اليت قد يال
ب ستعداد العميل للتياو ااتاضات مفيدة حيث يوضح مدى قد يكون هذه الو  .الشراء الرغبة  ي

 (1) .مه من منتج أو خدمة صدأت يغزو ذهن وقلب العميلقدّ  ما وهي دليل الى أنّ  ،مع رجل البيع
الى البائع أن يبحث ان م و هتمام الزصون صاملنتوج أو العرض املقدّ الى إ اتاض هو إشارة يدلّ إن ال

  (2) :اتاض، من صينهااحلقيقة وراء الاألسباب 
 .الرغبة البشرية  ي مقاومة التغيري وةل ما هو جديد -
 .د البدائل املتاحة أمام العمالء وصعوصة التفرقة صني الفوائد الناجتة من أي منهاد ويعدّ يعقّ  -
 .رة لديهحمدودية خربة العميل وادم ةفاية املعلومات املتوفّ  -
 .مسعة املؤسسة ووضعها التنافسي -
 .البيع الذي يوىل العملية البيعية من قبل مندوب سوء العرض والتقدمي الذي تّ  -

 :اتاضاتاأنواع ا -ب
 (3):اتاضات وهي ةاآليتثالثة أنواع من الهناك 
، اامة .مه رجل البيعاتاضات ليس هلا االقة صالعرض الذي قدّ افهي : عتراضات الكاذبةاال -

يصال صالزصون ذ البائع الكلمة وقد يكون اند اإلبل أن يأخل اللقاء، أو حىت قيظهر  ي أوّ 
ل " ،"شكرا، لدي موردي اخلاص" ،"ليس لدي وقت أمنحه لك" :مثال .وادملطلب 

 ".أحتاج لشيء 

                                                           
-
 .000مرجع سبق ذةره، ص  ، أخصائي البيع الناجحمصطفى حممود أصو صكر،   (1) 

)2(-
 .93 ص ،مرجع سبق ذةره ،  البيع الشخصي إدارة املبيعات و هاين الضمور، شفيق حداد، حممد ابيدات، 

(3)-
Michel AGUILLAR, Vendeur d'élite: techniques et savoir faire des meilleurs vendeurs, op.cit., p.14. 
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وضع البائع  ي من جهة  ،اتاض دور مزدوجهذه احلالة، لال  ي: عتراضات التكتيكيةاال -
جترصة قدرايه خرى أمن جهة و  ،مثالختفيضات ية ضعف من أجل احلصول الى مزايا أو وضع

قحصلت  لقد" :ل، املزاج السيءالنية السيئة، السكوت املطوّ : مثال) متيازايه قبل الوثوق صهوإ
 .("الى سعر أفضل من منافسيهم

اتاضات صادقة قد يكون الى نقص املعلومات لدى اهي و  :الصادقة عتراضاتاال -
 .العميل

 :اضاتات لمعاجلة اةيفية  -ج
 (1):اتاضات وهي ةاآليتسبعة مراحل ملعاجلة الهناك 

ه صطريقة ةاملة اتاضا ان اتاض ويرك الزصون يعرّب ف الى اللتعرّ ا: اتاضالكشف ان ال -
 ،صإمعانستماع إليه النصات و واإل

 ،..."أنا أحتم رأيك: "اتاض من قبل الزصون ااتاف صوجود ال -
 إنّ  "اتاض،الى رجل البيع أن يطلب من الزصون أن يشرح له هذا ال: اتاضلحماولة فهم ا -

هل ميكن أن "أو "...ن ل أظن أنين فهمت جيدا قصدكمالحظتك مثرية لإلهتمام، لك
 ،"ر هبذه الطريقة؟يشرح يل ما هو األمر الذي جعلك يفك

إذن، إذا فهمت :"للزصون أن رجل البيع قد فهم طلبه اتاض من أجل إثباتإاادة صياغة ال -
 ،"صحيح؟أهذا . ..ًجّيدا

 ،"هل لديك مالحظات أخرى؟ املالحظة، إىل جانب هذه النقطة أو: "اتاضازل ال -
 ،...(معلوماتثبايات، أو يقدمي صراهني وإ) تاض حسب ةل حالةامعاجلة ال -
 ".بت الى طلبكم؟ هل أج" :اتاضإثبات معاجلة ال -

الى ةيفية الجاصة الى ف ، من أجل التعرّ "املؤسسة"وفيما يلي صعض النصائح املستخرجة من جملة 
 :اتاضاتال
 
 
 
 

                                                           
(1)-

Patrick  DAVID, La négociation commerciale en pratique, op.cit., p.94. 
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 بات الممكن تقديمها لإلجابة على إعتراضات الزبوناإلجا       :(4-3) الجدول
 املمكن يدايمهااصات اإلج اتاضاتاإل

 "هل هناك شيء جيعلك يتدد" "جيب أن أفكر"
 " ي حالة ما إذا يعلق األمر صك فقط، هل أنت موافق؟" "...جيب أن أةلم"

األمر الذي جيعلك يظن أن  صدون أن أةون متطفال، ما هو" "ليس الوقت املناسب، أن أنوي هذا األمر لحقا"
 "أفضل؟ ا ي املستقبل سيكون ارض

 "مينعك أو يقلقك  هل هناك شيء" "يصل يب صعد أيامإ ،هذا يهمين"
أن يعلم أنين ولءك إىل مورديك اخلاصني صك يشرفك، جيب " "ل ميكنين أن أغري موردي و( أ)أنا أامل مع مؤسسة "

ردك، هل ا ملو أقدر هذا، قل يل، صإستثناء رغبتهم  ي البقاء وفيّ 
 " هناك سبب آخر يعيق املنا

ى رجل البيع أن اتاضات أخرى، فييب الايكن للزصون  إذا مل
جيب أن  ،يشرفك ملوردك  إذاةان ولءك :"يضعه أمام الواقع

نب واحد، فأنا أاين أنا موردك ل يالحظ أن هذا الولء من جا
، من أجل "مع زصائن آخرين من صينهم منافسيكد  ي العمل يتدّ 

 ي الوقت :"يلي ماى رجل البيع أن يقتح له ته جيب الطمأني
 الذي يواصل التعامل مع موردك، ميكنك أيضا، أن يعقد

 ..."طلبيات أخرى مع موردين آخرين
هل ميكن صاملقاصل . أيفهم وأاتف صرغبتكم ارغبتكم شراية، أن" " أراجع املنافسةجيب أن أستشري و " 

م أفضل اند املنافسة والذي ميكن أن أارف ما الذي يبدو لك
 " رض الذي قدم لكمن يكمل العأ

ة، ومع ذلك أنا أاتف مببادئكم اليت ليست قاصلة للمناقش" "ل لقاءلدي مبدأ ادم التوقيع  ي أوّ "
 :، وإضافة"ريياحإلختاذ القرار سنشعر صايعتفون معي أنه صعد إ

 ."اإلطالة  ي أخذ القرار والتاجع ن أن هذا يستحقهل يظ"
 :المصدر

Pascal PY,"Comment répondre aux objections les plus courantes?", Magazine L’entreprise, 

conseils marketing, 16  aout 2006, http://www.conseilsmarketing.fr/techniques-de-

ventes/comment-repondre-aux-objections-les-plus-courantes-2 ,consulté le 16 octobre 2008. 
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 متابعتهام العملية البيعية و تقديم السعر، إختتا :الثالثالمطلب 
 :تقديم السعر والدفاع عنه -1

 ةعأرصهناك  جندحيث  ،من املهم التذةري صبعض املفاهيم األساسية للسعر من أجل فهمه وحماولة مترةزه
نظر رجل وجهة ) يالسعر التنافس ،(وجهة نظر اخلبري املايل) عر املتعلق صالدخلالس :أصعاد للسعر

وجهة نظر )"املقدمة  القيمة" السعرو ( مسري املؤسسة وجهة نظر املدير أو) ، السعر اإلستايييي(البيع
 (1) .(الزصون

ر املبيعات احملققة، صورة املؤسسة، يطوّ ) ة البيعية من خالل النتائج احملققةيظهر فعالية القوّ 
واهلامش احملقق من خالل وةذلك من خالل قدرهتا الى الدفاع ان أسعارها  .(خلإ...املؤسسة،
 .املبيعات

ة البيعية فيما خيص الدفاع ان  ي فعالية القوّ  يسامهانو ا، هناك اامالن أساسيان يربران امليّ 
 (2):السعر
 ي  ار املؤسسة هي األفضلملاذا أسع) ة البيعية الى السياسة التسعريية للمؤسسةافقة القوّ مو  -

 ،(السوق؟
ةيف ميكن ) لسياسة للزصون احلايل أو احملتمل والدفاع انهااد هلذه القدرة الى التقدمي اجليّ  -

 (.فعل هذا؟
 :ةيفية يقدمي السعر -أ

ما يكون اامل اادة  عية، حيث يعترب السعريعترب مرحلة يقدمي السعر مرحلة دقيقة  ي العملية البي
 (3):د للسعريلي صعض النصائح للتقدمي اجليّ  وفيما .مهما ةان نوع الزصون ًحساسا
الية لقيمة اإلستعمالزصون قد أايب صا د رجل البيع من أنّ يقدمي السعر صعدما يتأةّ  يتمّ  -

 .هذا التقدمي هبدوء م ويتمّ للعرض املقدّ 
 .يقدمي السعر الى شكل مستند مطبوع -
 ".حوايل"أو " يقريبا"ستعمال العبارات اادم يقدمي سعر دقيق و  -

                                                           
(1)-  

Daniel HUYOT, Philippe LAFAIX, Défendre vos prix dans la vente, 2éme éditions, édition d' organisation, 

2002, p.27. 
(2)

-Ibid., p.28. 
(3)-

Michel LOTIGIE,"La conclusion de la négociation", http://www.objectif.net/conclusion.htm, consulté le 27 

octobre 2007. 

http://www.objectif.net/conclusion.htm
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ة طرق التسديد، مدّ :ًمثال ،ستعمال اناصر ختفف من التأثريات النفسية الى الزصونا -
 .خلإ...ستثمار،استعمال، ال

ته البيعية اليت متكن الزصون من إاادة صيعه، من املستحسن ما حافظ منتوج معني الى قيمةلّ  -
 .املنتوج ئية هلذاصالقيمة الشراً حساسااألخري، وهبذا سيكون الزصون أقل إاالم هذا إ
ق صالضمانات، خدمات ما صعد ع مع املنتوج ةل ما يتعلّ جيب الى رجل البيع أن يبي -

 .خلإ...البيع،
رجل البيع أن يعرض له ةل النتائج السلبية اليت م له، ميكن ل ي حالة ما إذا رفض الزصون العرض املقدّ 

 .يستنتج مع رفضه هلذا العرض
 :السعرالتقنيات والطرق املستعملة لتقدمي  -ب

 (1) :الة أمههاة طرق يسمح صتقدمي السعر صطريقة فعّ هناك ادّ 
للزصون ةثر أمهية صالنسبة ثالثة فوائد األاادة صياغة فائديان إىل مجع ةل الفوائد وإ :الجمع -

صدون أن "، ..."وأيضا"، ..."إذا ما أضفنا إىلو " :ستعمال ابارة امن أجل يربير السعر مثال 
 ...."ننسى

 .ختار ارضا آخرملزايا اليت سيفقدها الزصون إذا إةل الفوائد وا  طرح: الطرح -
وحدات صغرية حسب الكمية، ، يقسيمه إىل املنتوج ة حياةارض السعر الى مدّ  :التقسيم -

 .خلإ...ستعمال،حسب اإل
ة يستعمل ستعمال املنتوج والتأةيد الى رضاء الزصون  ي ةل مرّ اات ضرب ادد مرّ  :الضرب -

 .فيها هذا األخري
  :نصرافإلستأذان باإختتام العملية البيعية واإل -2
 :ختتام العملية البيعيةإ -أ

ختتام املقاصلة البيعية املرحلة اليت خيشاها  ي الوقت نفسه ةل من البائع والزصون، ، يعترب املية إًاامليّ 
من رفض ريكاب اخلطأ، ومن جهة أخرى، خياف رجل البيع د صني رغبته  ي الشراء وإفالزصون يتدّ 

 (2).الزصون

                                                           
(1)- 

Michel LOTIGIE, " la conclusion de la négociation du prix", http://www.objectif.net/conclusion.htm, consulté 

le 27 octobre 2007. 
(2)- 

Michel AGUILLAR, vendeur d'élite: techniques et savoir faire des meilleurs vendeurs, op.cit., p.129. 

http://www.objectif.net/conclusion.htm
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ذا، فكل رجل صيعي يرغب  ي التعّرف وهل .جزء ل يتيزأ من ةل املية صيعية متام البيعيعترب مرحلة إ
 :اد الى البيع، يتوجب الى رجل البيع أنايسالذي " السؤال السحري"الى 
 .املريقبشارات الشرائية أو القبول لدى الزصون احلايل أو ف الى اإلم ةيفية التعرّ يتعلّ  -
 .ام الصفقةخمتلف التقنيات اليت يسااد الى إمت ىيدريب رجل البيع ال -

 جيب الى رجل البيع إمتام الصفقة؟مىت  (0
 (1) :ام العملية البيعية ل ميكن يوقعها إل صشرطنيإختت

 ،معاجلتها أن األهداف األساسية قد تّ  -
 .م لهةاف صالعرض املقدّ   إىل حدّ  ًأن يكون الزصون مقتنعا -

إذا ةان تقدمي صعض املؤشرات اليت يسمح لرجل البيع، املقاصلة البيعية، يبدأ الزصون ص م  يمع التقدّ 
جتاه ةلمات، حرةات، موقف الزصون إ: من هذه املؤشرات .ختتام املقاصلةمنتبها، الشرع  ي املية إ

 :وجند (2)وهي يتجم نية الزصون "االمات الشراء": يسمى ب ،خلإ...العرض،
  (3) :ويتمثل  ي: شارات الشفهيةاإل -

هل  :مثال. ستخدام للمنتوج لدى الزصونأو طرح أسئلة فهو يتجم موقف ال ثباتإ -
 ".؟...اخلدمة أيضا ب/يسمح يل هذا املنتوج

 .لة للمنتوجة التسليم، األدوات أو اللوازم املكمّ مدّ : طرح أسئلة حول يوفر هذا األخري -
 .خلإ..."موافق "،"حسنا " ،"جيد:"الكلمات کستعمال صعض اطلب فوائد إضافية و  -

ئج أن الناس يعربون ان مشاارهم أظهرت النتا ، ي دراسة ميدانية :الغير شفهية اإلشارات -
جيب  .لغة اجلسم: ى بة طرق وأساليب ومن أهم هذه األساليب ما يسمجتاهاهتم صعدّ وإ

لى املوافقة أو الدالة اات رشادالى رجل البيع أن يالحظ أن هناك صعض الكلمات أو اإل
قدمي ل للزصون اند هناية ياملطوّ  املذةرة اخلاصة صاملنتوج، السكوت ة، قراءةنياللعب صالع) الرفض

 (4)(.خلإ...هبزة رأس ةاحليج أو مصحوص
 :متام املقاصلة البيعيةةيف يتم إ (2

 (5):ختتام العملية البيعيةة يقنيات إلهناك ادّ 
                                                           

(1)-(5)-
Michel AGUILLAR, Vendeur d'élite: techniques et savoir faire des meilleurs vendeurs, op.cit., pp.130/133. 

(2)- 
Pierre RATAUD, Les questions qui font vendre , op.cit., p.93. 

(3)- 
Patrick  DAVID, La négociation commerciale en pratique, op.cit., p. 138. 

 .050 ، ص7550 النشر، معية للطبااة وا، الدار اجل ختطيط احلمالت -التفاوض-صناء املهارات التسويقية  ي فن البيعابد السالم أصو قحف، -(4)
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م، اجلملة شتاك  ي العرض املقدّ الطلب من الزصون صبساطة صاإل يتمثل  ي: قتراح المباشراال -
يه من خالل لق إالتطرّ  ذن، أنا أقتح اليكم أن جنسد ةل ما تّ إ: "ستعماهلا هيااليت ميكن 

 ."ملئ الوثائق املعتادة
يقتح هذا  .ًراحبا ًستعمال هذه التقنية، خيرج رجل البيع دائماال من خال :البديل الكاذب -

 نظرا مليزانيتكم، هل يفضلون الصفحة صاألسود:"مثال. صالنسبة لهً اجياصيّ األخري، ةل ما يعترب إ
 ."واألصيض أو نصف الصفحة صاأللوان

ختتام اة، فرجل البيع  ي وضع ميّكنه من فهو يعترب أن الصفقة البيعية مكتسب : البيع المزعوم -
إستمارة هذا أثناء ملئ لتزام، و لى الحضر الوضع ما صعد التوقيع اتسيالعملية البيعية، 

أجل يطوير حساب التوفري  من حساصكم ةل شهر منأن نأخذ ةم يريد :"الطلب، مثال
 ."للتقااد

  :نصرافة أو اإلستئذان صاإلز أخذ اإلجا -ب
نطباع يتةه رجل ة حيث يعترب آخر إهناء البيع، فهي حلظة مهمّ يع ةيفية إجيب أن يعرف رجل الب

 .للزصونالبيع 
 جازة في حالة البيع أو عدم البيعتقنيات أخذ اإل          : (5-3) جدول   
 

  ي حالة فشل أو ادم البيع  ي حالة البيع
 :التواصل مع الزصون .0

 .(وقت يسليم املنتوج مثال) ة الزصونطمأن -
 .شكر الزصون الى الضيافة -

 .التحضري للزيارات القادمة .1
 .الزصونصقاء رجل البيع قحت يصرف  -
 .قحديد املواد املقبل -
 .يرك صطاقة األامال -

دمية الفائدة من يفادي الثرثرة ا:يرك ومغادرة الزصون .3
 .اتاضات جديدةاأجل يفادي ظهور 

 :التواصل مع الزصون .0
تسلما رغم النتيية احملققة بصقاء م -

 .صضبط النفس
شكر الزصون الى الوقت الذي ةرسه  -

 .لرجل البيع
مىت :"إىل لقاء آخر األساس لإلستعدادوضع  .1

 ".ميكننا معاودة اللقاء؟
يرك الزصون ومغادرة املكان صتمهل وصدون  .3

 .سراعإ
 :المصدر             

      Michel LOTIGIE,"Suivi commercial", http://www.objectif.net/suivi-commercial.htm, 

consulté le 27 octobre 2007. 

http://www.objectif.net/suivi-commercial.htm
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 : متابعة العملية البيعية -3
حتمال معاودة األخري وإ هذا ه من أجل معرفة مدى رضان يتاصع رجل البيع زصونمن الضروري أ

لدى الزصون، صعد يلقيه  ةديحيان، قيام رجل البيع صزيارة يفقمن املستحسن  ي ةثري من األ .الشراء
زيارة الكشف ان مشكلة أن ةل شيء الى ما يرام، ميكن ملثل هذه الق من العرض من أجل التحقّ 

ختذه، هذه إطمأنته فيما خيص القرار الذي مثال أو اإلثبات للزصون مدى إهتمام رجل البيع حبالته و 
 ي الواقع زصون راض ان خدمات  .(1)هي املتاصعة اليت هدفها األساسي هي قحقيق ولء الزصون

ناع اشر إىل صينما سيحاول زصون غري راض من إق، شخاصرضاه لبعض األسسة، سيعرب ان املؤ 
 (2).الشراء من هذه املؤسسة مصعداشرين شخصا 

 ي السيارة أو  ي املكتب،  هرجل البيع املنتهاء الزيارة، صل يتاصع ل يتوقف العملية البيعية اند إ
  (3)(الطلبيات مثالإاداد ) ةالناجتة ان املقاصلصاألامال اإلدارية اهلدف هو قحليل املقاصلة البيعية والقيام 

 :املقاصلة مهما ةانت النتييةهذه جيب قحليل  ما صعد املقاصلة،
احلصول الى هذه النتيية، من أجل ن رجل البيع من حماولة فهم ما الذي مكّ : يجابيةإ -

 .م من هذه التيرصةستخالص الدروس والتعلّ ا ستنتاج وا
 .خلإ...ملاذا؟ وةيف؟ مىت؟: يب الزصونمل يع ةتشاف ما الذيا و  الى فحماولة التعرّ : سلبية -

 .أمهها وثيقة قحليل النتائج هزيارايقحسني من  يسااد رجل البيعصعض الوثائق اليت  ادادإو
نتيية هذا  .قياس الفيوات صني األهداف والنتائج احملققة خالل الزيارة هو اهلدف منها

التحليل، ستسمح لرجل البيع صتحديد أهداف معقولة وقاصلة للتحقيق ومالئمة ومتوافقة مع 
ستايييية املتبعة يسمح أيضا من متاصعة أو يغيري اإلالواقع من أجل الزيارات املقبلة، هذا 

  (4).وقحديد اخلطة القادمة للمقاصلة البيعية
 
 
 
 

                                                           
(1)- 

Philip KOTLER, Bernard DUBOIS, Marketing management, op.cit., p.713. 
(2)- 

Sébastien PIERROT ,"Bien traiter les réclamations clients", Revue L’entreprise , n° 182/183, décembre 2000, 

pp.134-142. 
(3)  -

Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.254. 
(4)- 

Pierre RATAUD, Les questions qui font vendre , op.cit., p.99. 
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 ومراقبة وتقييم آدائهاة البيع تحفيز قوّ : الثالثالمبحث 
 

 تحفيز القوة البيعية : األّول المطلب
ة صعبة إن جناح رجل البيع  ي قحقيق األهداف املسطرة لوحده، ميكن أن يصبح صسراة املي      

وملعاجلة هذا األمر، يضع  .اهرةغوط التنافسية يضااف أةثر هذه الظصالنسبة له، خصوصا وأن الض
نتاجية التيارية وهذا هو دور ات من أجل احملافظة الى قحسني اإلجراءصإنتظام إ دارة التياريةاإل

 (1).املية التحفيز
  :أهداف عملية التحفيز -1

داري املعتمد من طرف املسؤول إلسلوب األجراءات اليومية واإلاد املية التحفيز  ي األامال و يتيسّ 
 (2) :يسعى أساسا إىليه البيعية من خالل قحفيز قوّ  ،هذا األخري .التياري
 .ة، النشاط، احليوية، يشييعهم ودامهممنحهم القوّ  -
 .خلق جو مالئم لتبادل املعلومات واألفكار -
 .خلق مقاييس متكنهم من قحديد أنشطتهم ونتائيهم -

م من قبل موظفي املؤسسة ومسؤوليه، فسوف يبحث إىل عتف صه ومقيّ مإذا شعر رجل البيع صأنه 
 (3).دة ان مؤسستهأهدافه ونقل صذلك صورة جيّ قحسني نتائيه وقحقيق 

  :ة لهكلالمسؤول عن تنشيط فريق البيع والمهام المو  -2
 من املسؤول ان التنشيط؟  -أ

، ليس هلم االقة ةبيعيالق فر اليوجد  ي ادد حمدود من املؤسسات، مسؤولني ان قحفيز وينشيط 
ولكن،  ي معظم  .فيزصالتنشيط والتحون خصيصا ل هرمي ورمسي مع رجال البيع، مكلفيسلس

، املدير مدير املبيعات، املدير التياري: ل هايه املهمة إىل املسؤولني التياريني کاألحيان، يوةّ 
ل ينبغي لعملية قحفيز رجال البيع أن يكون مهمة شخص واحد فقط صل فكرة التحفيز  .اجلهوي

 .جيب أن يكون متواجد لدى ةل املسؤولني

                                                           
(1)- 

Fontaine PICARD, Anne PARMENTELOT, Le management : ses fondements et ses applications, édition 

fontaine picard, 2004, p.210.  
(2)-

Armand DAYAN , Marketing : B to B marketing appliqué aux biens et services industriels et professionnels, 

op.cit., p.201. 
(3)-

C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.296. 
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يصال يومي يقريبا مع رجال البيع فهو  ي إ: المبيعات أو المدير الجهويالمسؤول عن  -
الى شكل مكاملات هايفية أو زيارات مشتةة، فهم مداوون صالتايل إىل يصحيح ةل أخطاء 

صائع ) أن يكون مثال لرجال البيع جيب الى هذا املسؤول .رجال البيع وقحريضهم الى العمل
جيب أن يعمل (  ي حالة وجود صعوصات لدى رجال البيع رد لعمله، مستشاماهر، منظم جيّ 

 (1).ةل البيع الى قحقيق أهدافهم املسطر الى جتنب الفشل ومساادة رجا
 هو املسؤول وهبذا فقد يرجع له الدور احلاسم  ي :مدير المبيعات أو مدير شبكة المبيعات -

يرسل  .رجال البيعر مع ةل من يصال شخصي ومتكرّ ينشيط رجال البيع، ولكن ليس له إ
 جتماااتيهات اامة، يلتقي هبم اادة خالل إهلم  ي أغلب األحيان منشورات أو يوج

جيب أن يكون لديه خيال واسعا لتيديد أساليب ووسائل التنشيط ( حملية أو وطنية)
فييب أن يواةب ةل جديد حول هذه  ر الوقت،و اليت يفقد فعاليتها يدرجييا مع مر والتحفيز 

يوء إىل رجال خمتصني  ي املية خالل اإلطالع الى اجملالت واللاألساليب والوسائل من 
 (2).التحفيز

قد يضطرون للتدخل  ي حالة أامال : المدير التجاري أو المدير العام أو مدير المؤسسة -
اام لرجال البيع، يقدمي جتماع إزصائنها،  ،ملؤسسةاات هامة صني اادة، طلبيات ةبرية، نز حمدّ 

 .خلإ...جوائز
 :املهام املوةلة للمسؤول ان التنشيط  -ب
 (3) :يلي ة البيعية فيماميكن يلخيص أهم املهام اليت سيقوم هبا املسؤول ان ينشيط القوّ  

فهي فرصة يسمح صتقدمي  :يام صذلك صصفة دوريةرض امليدان والقمرافقة رجال البيع الى أ -
أو قد يكون الفرصة  ةدجدد لزصائن املؤسسة أو ملساادة رجال البيع  ي مهام حمدّ رجال صيع 

 .يدريسه خالل فتة التدريب والتكوين ق من ينفيذ ما تّ املالئمة للتحقّ 
يج التقنية من جيب قحويل احل. م للزصونيطوير قائمة احليج املتعلقة صاملنتوج الذي سوف يقدّ  -

 .حيج صيعية من وجهة نظر املشتينتاج إىل وجهة نظر مصلحة اإل

                                                           
(1)-

Yves  FOURNIS, Le réseau de vente, op.cit., p.189. 
(2) - 

Ibid., p.190. 
(3)-

Armand DAYAN, Marketing : B to B marketing appliqué aux biens et services industriels et professionnels, 

op.cit.,  p.201. 
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ء ملفات خاصة صالزصائن، صإنشا: ينظيم وقتهم فيما يتعلق مساادة رجال البيع  ي املية -
 .د أو التكرار الالزم لدى الزصون خالل فتة معينةقحديد التدّ 

ة البيعية والى ةيفية صناء قائمة يدريب ويكوين رجال البيع الى املية التفاؤض وحول املقاصل -
 .خلإ...التنقيب

 . جتمااات الدورية ومراقبة املنافسةينشيط اإل -
 :أنواع عمليات التحفيز -3

يصال داخل ذا ةانت دائمة فهي يسهل املية اإلدة  ي حالة ما إيعطي املية التحفيز نتائج جيّ 
البيع ع رجال ، ويشي(نتظامللعمل، حميط امل مريح، القيام صإجتمااات صإ دجو جيّ ) الفريق البيعي

 نتدابةذا ضمان يفويض املسؤوليات أو اإليباع دورات يدريبية و الى قحسني آدائهم من خالل إ
 (la délégation ( ) ّصيع مسؤوليات ل جيب أن يتعدى قدرايهل املؤسسة لرجل يوة.)(1) 

 انب التواصلي ما صني األشخاصةلمة التحفيز مصطلح اام جيمع  ي نفس الوقت صني اجل
من خالل ) صني ينشيط الرغبة  ي البيعو ( خلإ...يكية اجلمااية، أمناط القيادةالدينام جتماااتاإل)

ة صيعية لتشغيل قوّ  ًأساسيا ًترب التحفيز والتنشيط أمرا، حيث يع(إخل...مة، املساصقاتاملكافآت املقدّ 
حيتاج  ي صعض ن يقوم صعمله وإذا ما ةان حمفزا فسوف دة، ل ميكن لرجل صيع غري حمفز أيّ صطريقة ج

 (2).ة مبيعايه وقحسني نتائيهحيان إىل ينشيط مؤقت من أجل زياداأل
  : (la motivation)قحفيز رجال البيع -أ

اهلدف من التحفيز هو خلق  ،ستايييي، أي العمل الى املدى الطويليتعلق هنا األمر صإيباع منهج إ
 (3):احلصول الى رجال صيع حمفزين من خالل يتمّ  .الطاقة والرغبة  ي العمل

 ندماجهم  ي نشاط املؤسسة وذلك من خالل التوفري هلم ةل املعلومات الالزمة اليتإ .0
 .ليهم مثاليساادهم الى القيام صعملهم، اإلصغاء إ

هم من  ماذا ينتظرونو  دد داخل املؤسسة واحلفاظ اليهم؟دماج املوظفني اجلإ ةيف يتمّ 
يتةون صسراة  .ستقالليةإلإىل ا ،ثقة املؤسسةشباب اجليل اجلديد حيتاج اليوم إىل  املؤسسة؟

                                                           
(1)-

C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.297. 
(2)- 

Marie Camille DEBOURG, Joel CLAVELIN et Olivier PERRIER, Pratique du Maketing, op.cit., p.277. 
(3)-

Daniel DURAFOUR, Marketing et action commerciale, op.cit., p.236. 
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صعض طرق التفاوض "املؤسسة "يقتح جملة  .مؤسسة إذا مل يتحصلوا الى مهام مثرية ومشيقة
 (1): والتعاون صني املؤسسة واملوظفني اجلدد وهذا من خالل

وصوهلم، من خالل التقدمي هلم   دماجهم لدىذ ةل الوقت الالزم للتحيب هبم، إأخ -
عمل فيه وةذلك املصا ح والفرق املؤسسة، ينظيمها، احمليط الذي ي ةل املعلومات حول

 .ن منهااليت يتكوّ 
جنازات وقيم صيان دقيق وملموس ملشاريع، إ: دديقدمي ميثاق املؤسسة للموظفني اجل -

 .املؤسسة
قبل ختصيص مهمة معينة لشخص األخذ صعني إاتبار أذواق وقدرات خمتلف املرشحني  -

 .معني
 .رةة ومتكرّ يوميّ  قييم وقحفيز هؤلء من خالل مقاصالتمتاصعة، يأطري، ي -

مكانيات ةل صائع، قحديد واضح للمهام ف مع إقحديد األهداف صطريقة واضحة والتكيّ  .7
 .ر  ي العملويوقعات التطوّ 

اهتا لتزاماقدمي دورات يكوينية، احلفاظ الى هتمام املؤسسة صرجال صيعها من خالل يإ  .3
 .ستقاللية  ي العملوواودها، يقدير جهودهم املبذولة، اإل

               :)l’animation( ينشيط ويقوية رجال البيع -ب
د صواسطة واد حول هدف جتاري حمدّ  ًاهتا البيعية مؤقتّ أغلب املؤسسات، يسعى إىل مجع جهود قوّ 

  (2):هناك نواان من احلوافز. ستثنائيةة إأفيقدمي مكا
 ،خلإ...سريعة النسيان، هدايا، رحالت،العالوات والعمولت الغري شخصية و : احلوافز املادية -
هوايف نقالة،  سيارات، ) شهادات شرفية، املزايا العينية لوحات الشرف أو: احلوافز املعنوية -

 (.إخل...ةمبيوير حممول،
عين أن التحفيز هو اامل أساسي أمهية خاصة  ي جمال املهن التيارية، ما ي يعترب البعد النفسي ذو

ذةرها  احلية األوىل اليت  ي غالب األحيان يتمّ  .ة البيعيةال للقوّ ياح  ي السري احلسن واآلداء الفعّ للن
 .اند التحدث ان املية التحفيز هي األجور

                                                           
(1)- 

Oriane ABOUTI," comment motivez les jeunes salaires", Revue L'entreprise, N° 182/183, décembre 2000, 

pp.114-120.   
(2)-

Daniel DURAFOUR, Marketing et action commerciale , op.cit., p.236. 
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اوامل أخرى يدخل  ي املية قحفيز رجال ت العديد من األحباث والدراسات أن هناك تبثلكن أو 
ريقاء  ي السلم التقدير لرجال البيع، يليه يوقعات اإلاملريبة األوىل اامل اإلاتبار و  يأيت  ي البيع،

 .ظيفي، وأخريا األجر الذي يتقاضاهو ال
ااطفي هلذه املهنة أين الدام النفسي،  طار اجلدّ ة أخرى، من خالل اإلوميكن يفسري النتائج مرّ 

  (1) .والتشييعات يعترب حامسة للحفاظ الى طاقة ثاصتة ومستمرة
 : لعملية ينشيط ويقوية رجال البيع قواادها اخلاصة هبا وهي

 .أشهر للعملية الواحدة ثالثة ليس أةثر من امليتني  ي السنة ول يتعدى  -
ويعدى النتائج  لكن ألنه جتاوز قدرايهل و ل جيب الى رجل البيع الفوز ةونه األفضل أو األوّ  -

 .املنتظرة
ة وصسيطة، جتعلها ممتعة وجتلب اإلنتباه حول املكافأة من يتطلب املية التنشيط قوااد واضح -

 .يصال املنتظمخالل اإل
  :وسائل وأساليب عملية التحفيز -4
مكلفة أو قد يشكل  ، قد يكون غريدة األنواعساليب املستعملة للتحفيز والتنشيط يعترب متعدّ األإن  
 :لدى املؤسسة ًامهمّ  ًماراستثا
  :الرسائل أساليب التحفيز الفردية ان طريق -أ

 :وميكن ذةر من صينها
 .هة لرجل البيعرسالة أو مالحظة شخصية موجّ  -
م لكل رجل صيع أو ما يسمى أيضا صاملذةرة الذي يقدّ  (le circulaire) املنشور الدوري -

دة من ستعراض أو يقييم نقطة حمدّ اا مديرية املبيعات هبدف االمية، فهي وثائق يقدمهاإل
  (2).السياسة التيارية للمؤسسة

دورية  وهي منشورة"House organ" :خلاصة صرجال البيع واليت يداى بجريدة املؤسسة ا -
 الى ادد الصفحات، يوايرها، يزويدها صالصور يعتمد يكلفتها ينشرها املؤسسة ملوظفيها،

. ينشر ةل شهر ،صفحة 35إىل  75 من د من الصفحات هواملتوسط اجليّ  .خلإ...اووضوحه
 (3):يد املؤسسة اامة منن جر ويتكوّ 

                                                           
(1)-

Alain BLOCH, Anne MACQUIN , Encyclopédie: vente et distribution, op.cit., p.319. 
(2)-

Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.369. 
(3)- 

Yves  FOURNIS, Le réseau de vente, op.cit., p.192.  
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 .ج معنيو فتتاحية ملدير املبيعات ومقالة ملسؤول منتمقالة إ -
ت حسب املنتوج أو ر املبيعاصفحات خمصصة إلحصائيات املبيعات احملققة ويطوّ  -

 .خلإ...املنطقة أو 
أين يظهر فيها العديد من رجال البيع حسب رقم األامال احملقق، خمططات صيانية  -

 .خلإ...ملبيعات وادد الوحدات املبااةأةرب حيم ا
أو جهوي أو خاصة  دراسة صغرية حول الظروف والتوقعات الى نطاق وطين -

 .مؤسسةصأنشطة معينة لل
ئلة مع أس "دا منتيات املؤسسة؟هل يعرفون جيّ :"ألعاب من نوع إختبارات مثال -

 .يسمح للقارئ صتقييم معلومايه
حداث، يظهر فيها حياة املؤسسة، جملة يفضل أن يكون فيها صعض الصور لأل -

املؤسسة، سرية فيها ت ةشار ة صدورات يكوينية، املعارض اليت جتمااات متعلقإ
 .خاصة صعدد من مسؤويل املؤسسة مع صعض الصور هلم

 .خلإ...رسائل القراءرسوم ةاريكايورية لبعض القصص البيعية مع  -
نتباه ويشيع املوظف الى قراءة اجمللة، العرض حيوي، جيلب الة، التقدمي و جيب أن يكون الكتاص

مكانيات خمتلفة م له إحيث أنه ميكن هلذه اجمللة التحفيزية أن يكون وسيلة مميزة ملدير املبيعات، يقدّ 
مريبطة أساسا صسراة يتبع هذه األخرية اجمللة  مع العلم أن درجة فعالية هذه .للتأثري الى فريقه البيعي

 .ألحداث املؤسسة
 :جتماااتأساليب التحفيز ان طريق اإل -ب

ن لنشاط املؤسسة، يبادل املعلومات املناسبة واملالئمة للسري احلسيعترب اإلجتمااات حلظات للقاء و 
  (1):جتماااتقد يكون هذه اإل

ة من أجل يكييف وشديدة، نتائج رجال البيع مهمّ اندما يكون املنافسة نشطة : يومية -
 .جدول األامال صشكل دائم

 .قحديد صذلك أهداف األسبوع املوايلام املنقضة و أجل يقييم نتائج األيّ من : أسبوعية -
 .لتقدمي نتائج السنة املاضية وقحضري رجال البيع ألهداف السنة القادمة: سنوية -

                                                           
(1)-

C.HAMON, P.LEZIN et A.TOULLER, Gestion et management de la force de vente, op.cit., p.297. 
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 .(خلإ...ج جديد، ايد ميالد املؤسسةمنتو طالق إ: مبناسبة حدث خاص ک) يةمناسب -
  :وسائل التنشيط أو يقنيات التنشيط -ج

إىل جانب الطرق املادية للتحفيز ةاألجور والعالوة واملكافآت، هناك أساليب غري مكلفة ولكن نادرا 
 (1):تنشيط والتقوية مايليالما يستعمل ومن أهم طرق 

  ّصادرة من أمام مجهور ةبري، و  تأةرب إذا متيكون لديها يأثري : ًاتقديم التهاني شفهي
 .مسؤول أالى درجة من رجل البيع

  ّهلا أةرب قيمة من الشفهية للمعين صاألمر: ًاتقديم التهاني كتابي. 
 ي صعض املؤسسات، متنح لبعض رجال البيع الى أساس معايري قحكيم : تقديم ميداليات 

التعريف جبدارة  زجاجية، اليت هدفها هووأيضا حسب أقدميتهم، شارات حناسية، فضية أو 
 .لبائعوميزة ا

 هناءها صنفس اللقب من املؤةد أنه ليس مثريا للغاية صدأ سرييه املهنية ةبائع وإ: ابتقديم ألق
الى   يدلّ تساب مرةز أو لقب معنّي ةا يه مسرييه املهنية من خالل د يوجأو املرةز فمن اجليّ 

 .خلإ...مندويب البيع د، رجل صيع رئيسي، ةبارمؤةّ رجل صيع : م الذي حققه مثالالتقدّ 
 خارج  أو  .مدير مبيعات، مدير جهوي للمبيعات:مثال الترقية داخل نفس مجال عملهم

حسب مؤهالهتم  ي جمال دراسة السوق، التوقعات والتنبؤات، خدمات ما  مجال عملهم
 . خلإ...ية التسويقصعد البيع، مدير 

 (2) :ساس احلمالت التحفيزية ومتر بوهي متثل أ: مسابقات وجوائز  
دة من أجل الوصول إىل ينشيط يباع قوااد حمدّ وهي يتطلب إ: قحضري املساصقات -

 : حقيقي لرجال البيع
 .أةثر من فائز، صل ايكون فائزا واحد ل الى أن العمل .0
نهم من خالل األخذ صعني قحديد أهداف من املمكن قحقيقها لكل واحد م .7

 .خلإ...يعي، أقدمية رجل البيعطبيعة القطاع الب: کاإلاتبار متغريات  
 .جيب أن يكون معقولةقحديد مّدة املساصقة و  .3

 .إخل...هدايا، رحالت، نقود، :يقدمي جوائز حمفزة -
                                                           

(1)-
Yves  FOURNIS, le réseau de vente, op-cit, p196.  

(2)-
Claude DEMEURE, Marketing, op-cit, p 271. 
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لكن أيضا نتيية للظروف تحفيز و وأخريا، ميكن القول أن املبيعات احملققة ليست فقط نتيية لعملية ال
 .العامة ولوضع املؤسسة  ي السوق قتصاديةال
 

 مراقبة وتقييم آداء رجال البيع : الثاني المطلب
البيعية هي مراقبة ويقييم أداء رجال البيع من أجل  إن اخلطوة األخرية واهلامة  ي إدارة القوى      

ف الى نقاط الضعف والعمل الى يطوير ورفع قحديد مدى فعالية اخلطط والربامج البيعية والتعرّ 
 . مستوى املهارات واجلهود للوصول إىل أفضل املستويات املرغوصة

  :مراقبة رجال البيع -1
ية، املية هتا البيعات للمراقبة الدائمة لقوّ و من أجل متاصعة امل رجال البيع يقوم املؤسسة صوضع أد

 .قحقيقه التخطيط له وما تّ  ما تّ  صني فيوةداة إلصراز وجود املراقبة هي وسيلة أو آ
خصائص )، مع معيار حمدد (دةأهداف حمدّ )يعين املراقبة، مقارنة الوضع احلايل مع وضع مرغوب فيه 

 (1) .خلإ...مع الوضع املثايل أو (لفريق صيعي  مثال) ، مع معدل معنّي (املهنة مثال

 :بةأمهية املراق -أ
يعها مببدأ القياس، التقييم  واإلجراءات التصحيحية ناع رجال صقإ قبل ةل شيء، لصد من املؤسسة

 (2):ختاذها، ةما أنه من الضروري أن يدرك أمهية املراقبة من ةلى الطرفنيالواجب إ
ه  ي املية املراقبة، فهي دإذا ةان يبحث ان العدل واحليادية، فسيي :نسبة للبائعلبا -

فاظ الى يكافؤ الفرص لكل منهم، احل الفرديةء التقييم ملقارنة القيم جراإ: بيسمح 
كفاءات املتساوية، يسااده الى قحديد مكانته ووضعيته فيما يتعلق صالقيم وصال

جتاهه واحلصول الى ردود أفعال يسااده الى إختيار إ ه املهنية وصاملؤسسة،مبسريي
ومتاصعة العمل مكانية العمل يسااده الى قحسني طريقة امله، يقييم إ ونتائج امله،

 . ي املؤسسة وهذا قد جيعله يتفادى الوقوع  ي الفشل  ي املستقبل
قحديد : هتا البيعية من ع هذه األخري، من خالل مراقبة قوّ يستطي :بالنسبة للمؤسسة -

ع التقية الداخلية خمتلف أنواع امالئها، يشيمع  أنواع مندويب البيع األةثر مالئمة 
ختيار فيما صينهم، ومتكن ، يسهل املقارنة واإل(املصلحةنفس   ي) لرجال البيع

                                                           
(1)-

Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.432. 
(2)-

Ibid., p.432. 

 



    011                               خمتلف املراحل األساسية للتسيري اجليد للقّوة البيعية                             :الفصل الثالث

التكوين، متكن من وضع حتياجاهتا  ي جمال التدريب و ف الى إاملؤسسة من التعرّ 
يف لحق، معرفة أفضل املؤهالت والصفات والشخصيات اليت جيب معايري لتوظ

مل مريح املدى الطويل وجو ا دارة سليمة الىيعي، ضمان إيوافرها  ي فريقها الب
 .ومرض

أي ) فرض اقوصاتةشف، يوجيه و  .ختاذ قراراتاملؤسسة إذن أن يكون قادرة الى إ جيب الى
 (.عابيقدمي يرقيات أو الليوء إىل اإلقصاء، الطرد أو اإلستب

عملية املراقبة أن يكون يومية من خالل يقارير الزيارات، أو قد يكون شهرية أو فصلية، ولكي ميكن ل
ن دة، قاصلة للقياس ومن املمكاملراقبة اادل جيب أن يشمل الى صعض املعايري احملدّ يكون نظام 

  (1).ن من جوانب ةمية ونوايةاملية البيع يتكوّ  جراء ةونقحقيقها، ويزداد يعقيدا هذا اإل
  :داء رجال البيعةيفية مراقبة آ -ب
 :هناك أةثر من وسيلة يسمح مبراقبة ويسييل األداء الفعلي لرجال البيع أمهها  

وهنا يقوم مسؤول رجال البيع أو املفتش، أو مدير املبيعات مبرافقة رجال : المراقبة الشخصية -
امل رجل البيع  ي ةيفية ير وهذا يسمح للمسؤول من يقد .البيع  ي زياراهتم إىل زصائنهم

 (2).خلإ...،تهامله، ادوانية ينظيم وقته و مع زصائنه، وةذا ةيفييصاله يعامله وإ
 سندات  يهذه الوثائق  يتمثل الى رجل البيع ملئ وثائق دورية،:تحليل وثائق رجل البيع -

هذه األخرية يسمح له مبراقبة امله ويسييل ةل ما يقوم صه خالل  .الطلبيات ويقارير أنشطته
: ة أنواع من التقارير أمههاهناك ادّ  .فايهالشخصي إىل يصرّ فتة زمنية معينة ويوجيه النقد 

يقارير الزيارات أو اجلولت أو شكاوي الزصائن أو األامال اليت ميكن القيام هبا  ي املستقبل، 
 (3).خلإ...الوضع املايل للزصائن، ،الوضع العام للمنطقة البيعية

ان وثيقة جتمع ادد ةبري من حة القيادة ابارة لو  :ة القيادةالمؤشرات الكمية للوح -
املعلومات اليت هلا صلة مباشرة صنشاط رجل البيع، واليت يسمح مبقارنة نتائيه احملققة 

اد الى أدوات النقاط املراد يقييمها وهذا صاإلستحو  واألهداف املتوقعة، وفيها يظهر صدقة
 .القياس الالزمة

                                                           
(1)-

Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.435. 
(2)-

Yves  FOURNIS, Le réseau de vente, op.cit., p.132.  
(3) - 

Ibid., p.144.  



    011                               خمتلف املراحل األساسية للتسيري اجليد للقّوة البيعية                             :الفصل الثالث

أشهر أو سنويا، هتدف إىل يقييم  ثالثةاداد هذه اللوحات، ميكن أن يكون شهريا أو ةل إ
هذه اللوحات  .(1) ندماجها داخل املؤسسةا البيعية وقدرهتا الى التنظيم وإهتآداء وفعالية قوّ 

 (2) :صناءها حول مؤشرات أمهها اليت ختتلف من قطاع إىل آخر، يتمّ 
اجلدد،  ادد الزصائن، رقم األامال، ادد الطلبيات: املؤشرات املتعلقة صالنتائج .0

مجايل حسب املنتوج أو حسب الزصائن، ادد الزصائن اليت إلهامش الرصح ا
 .خلإ...ملؤسسة، رقم األامال لكل زصونخسرهتم ا

ام ادد الزيارات، ادد امليات التنقيب، ادد أيّ : املؤشرات حسب النشاط .7
 .خلإ...العمل  ي امليدان

 .خلإ...يكاليف السفر واإلقامة واألةل: ؤشرات املاليةامل .3
الزمن  ئع آلخر، الى مرّ  نسب، ومقارنة هذه النتائج من صاقحليل هذه القيم، قحويلها إىليتم 

 (3):مثال الى خمتلف النسب اليت ميكن قحديدها .وحسب األهداف املتوقعة
 مؤشر هام لولء الزصائن: ادد الزصائن/ لبياتادد الط. 
 ام لفعالية رجل البيعهمؤشر : ادد الطلبيات/ د الزياراتاد. 
 ع ينظيم املناطق يسمح صتوق :النتائج اليت ميكن قحقيقها  ي قطاع معني /يكلفة الزيارة

 .البيعية
 السوق واحلصص  ختاقإل معدّ : القطاع النتائج اليت ميكن قحقيقها/ادد الطلبيات

 .خلإ...سوقية اليت ميكن احلصول اليهاال
داة متاصعة حقيقية للنشاط واليت يعطي فهي آة البيع واليه فلوحة القيادة وثيقة أساسية  ي يسيري قوّ  

رجال البيع، وةذا القيام صعمليات  خمتلف هدف وهي ةذلك قاادة للمقارنة صني ل قحقيق ةلمعدّ 
 .صشكل دقيق هايصحيحية، إن لزم األمر  ي األجل القصري وصشرط قحليل

 :األخطاء األساسية املريكبة من قبل رجل البيع -ج
ينفيذها، هو  د من األهداف الساصقة قحديدها إذا تّ الرقاصة إىل جانب التأةّ الفكرة األساسية من 

 (4): أمههاجراءات التصحيحية املناسبة من صينها يصحيح األخطاء اليت يقوم هبا رجال البيع إختاذ اإل

                                                           
(1)- 

Daniel DURAFOUR, Marketing et action commerciale, op.cit., p.237. 
(2) - 

Ibid., p.238.  
(3) -

Guy CHARON, Laurent HERMEL, La vente : la nouvelle donne de la force de vente, op-cit, p 139. 
(4)- 

Yves  FOURNIS, Le réseau de vente, op.cit., p.132.  
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سوء التنظيم لوقته والذي يؤدي صه إىل قضاء الكثري من الوقت  ي املكتب أو الى الطريق،  -
 .لة مع الزصون الذي ل يستحق الكثري من الوقت مثالاملطوّ  املناقشة

مع الزصون،  نقص املعلومات حول القضية اليت ستناقش: سوء التحضري أو اإلاداد للزيارات -
 .اليها مثالً ردا الزصون قة اليت ينتظرأو الى القضايا املعلّ 

 ةون خالل مقاصلة صيعييدريب أو يكوين غري ةاف لرجل البيع حول ةيفية احملادثة مع الزص -
 (.خلإ...ف الى الزصون،املقاصلة، التعرّ  ءاتاضات، ةيفية إهناة اإلجاصة الى الةيفي)
 .سوء معرفة رجل البيع لبعض منتيات أو خدمات املؤسسة -
 لذين مل يسبق له أن زارهم وإاطاءنقص الفضول لدى رجل البيع حول زصائن حمتملني ا -

 .مثال احلاليني الزصائن نفسأو التةيز  الى  األفضلية
 :تقييم أداء رجال البيع -2
 .البيع فريق ن فحص خمتلف أدوات املية املراقبة يسمح ويوفر أساس املية يقييم نشاطإ
  :طبيعة التقييم وأمهيته -أ

هذا  إن يقييم امل رجل البيع يعترب ضروريا وهذا صسبب أمهية الوظيفة اليت يشغلها، ول ميكن أن يتمّ 
 .(1)الفيوات والفارق مع النتائج احملققةقحليل من خالل و  ةمن خالل األهداف املسطر  تقييم إلّ ال

إذن يقييم رجال البيع ابارة الى جممواة األساليب والوسائل والتقنيات هتدف إىل إاالم  رجال البيع 
مساادة رجل البيع  ي إيقان  هذا التقييم يعترب ذو فائدة إذا ةان يهدف إىل .قدراهتمحول مؤهالهتم و 

  (2):لة له غري يلك املتعلقة صالبيع، ويشمل املية التقييم، وحماولة مراقبة املهام األخرى املوةّ امله
 .األحكام األصلية لعملية التوظيفةذا يطوير قدرات رجال البيع و  -
 .قحسني يقنيات البيع ويقنيات احلصول الى املعلومات -
 .خلإ...الزصائن احلاليني أو احملتملني، حول منتيات املؤسسةيزويدهم صاملعلومات حول  -
 .ر والتقية  ي السلم الوظيفي و ي مسرييه املهنيةالتطوّ  -
 .التأثري الى معنويات رجل البيع -
 .ختياراهتم فيما خيص التدريب والتكوينيعمل الى قحديد إ -
 .ص رجال البيع  ي خمتلف اجملالتياملساادة الى ختص -

                                                           
(1)-

Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.272. 
(2)-

Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.440. 
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 :صعملية التقييممن يقوم  -ب
 (1) :ينبغي يشييعه الى ممارسة هذا النوع من التقييم :البائع يقيم نفسه -

لكي يفكر صعد ةل زيارة  ي التقنيات اليت طبقها، يستعرض ما : التقييم الذايت لعمله -
 .د لنفسه أهداف خاصة صتحسني الزيارات املقبلةقام صه وما يرةه، وخاصة لكي حيدّ 

هلذا قوائم مرجعية لتقييم الشخصية حول خمتلف مراحل ميكن له أن يستعمل 
 .(  AIDAطريقة  :مثال) العملية البيعية

ا يطلب صعض املؤسسات من رجال صيعها أن يقيمو  :يهاالتقييم الذايت الدوري ملهار  -
 74ن من قائمة يتكوّ  عيوض: مثال)  ي جمال البيع مةثرية ةمهاراهت  أنفسهم من نواح

والى رجل البيع أن  د أو ممتازمتوسط، جيّ للتحسني، : قيم 4نقطة مريبة حسب 
 .(م نفسه حسب هذه القيميقيّ 

النواية  اجلوانب يرإن للمسؤول العديد من الفرص لتقد:التقييم عن طريق مسؤول المبيعات -
 : لدى رجل البيع، أمهها

واجهها، ةتشاف املشاةل اليت ا املعلومات اليت مجعها، : لزياراتمن خالل يقارير ا -
ط الضوء الى قدرات ها يعترب فرص يسلّ ةلّ . خلإ...قتاحات اليت يتضمنها التقريرإلا

 .ة التحكيم لديهاملالحظة والتحليل لدى رجل البيع ودقّ 
يصالت اهلايفية اليت يقوم هبا قد يسمح صالكشف ان صعض األخطاء من خالل اإل -

 .اليت يقع فيها رجل البيع
التكوينية اند مثال مرافقته  ي امليدان لزيارة زصون معني أو من من خالل الدورات  -

 .خالل صرب آراء العمالء
 :خمتلف أنظمة التقييم -ج
صدا من ، إذا ماسةؤسدارة املطبقة  ي املم لنشاط رجال البيع الى أسلوب اإلعتمد طريقة التقييي

صطرق خمتلفة،  تمّ ميكن أن يفمسامهتهم . جل البيع ومسؤوله  ي هذه العمليةشراك ر املستحسن إ
أو " وثيقة التقييم : "ان طريق اإلستعانة مبا يسمى ب جيب الى املقاصلة اخلاصة صالتقييم أن يتمّ 

  (2):هذه البطاقة ميكن أن "صطاقة النتائج "

                                                           
(1)-

Alfred ZEYL, Armand DAYAN, Force de vente: direction, gestion, organisation, op.cit., p.449. 
(2)-

Claude DEMEURE, Marketing, op.cit., p.273. 
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صعدها  أين يتمّ ( التقييم الذايت) البيعي، الذي يقوم صتقييم نفسه م لكل اضو من الفريقيقدّ  -
 .ة والضعف لديهف أةثر الى نقاط القوّ متكن من التعرّ  .مناقشتها مع املسؤول

 .مناقشتها مع رجل البيع أين سيضع مالحظته يتم ملئها من طرف املسؤول ولكن يتمّ  -
 .صني الطرفني تمّ اقة خالل مقاصلة ييتم ملئ هذه البط -
صلوا إليها خالل ليت يو النتائج ا مقارنةو  مناقشة ةال الطرفني مث يتمّ من  يتم ملئ صطاقة النتائج  -

 . مقاصلة
  :ة البيعآداء وفعالية قوّ  -د

هذه  ا يقييم مدى مسامهة رجال االبيع  ي قحقيق أهداف املؤسسة،ة البيعية صأهنّ ميكن يعريف آداء القوّ 
األصعاد الذي جيب أن يعكس خمتلف جوانب الوظيفة التيارية لقياس  املسامهة يعترب مفهوم متعدد

إىل جانب املعايري الكمية، الى سلوةيات   ي يقييمهم مدى فعالية رجال البيع، يعتمد املسؤولون
 .رجال البيع اليت يعترب وراء هذه النتائج

 :رجال البيع من حيث النتائج آداء1) 
ةبري  ي آداء املصلحة   األهم  ي آداء رجال البيع، فهي يساهم إىل حدّ  النتائج صطبيعة احلال البعد يعدّ 

 .التيارية، وصالتايل  ي آداء املؤسسة
رقم ) ال البيع  ي قحقيق أهداف املؤسسةرج لقياس مدى مسامهة ةيعترب املعايري الكمية أهم آدا

ع قوي  ي ز صتنوّ يعقيدا يتميّ ، ولكن  ي حميط يعترب أةثر (األامال، حيم املبيعات، احلصة السوقية
مل يعد املعايري الكمية مؤشر دقيق جلهود وآداء ( املباشر يصالت والتسويقإلمراةز ا) لتوزيعقنوات ا

 (1).هتا البيعيةرجال البيع، وهلذا السبب أصبح يرةيز الشرةات أةثر الى املعايري النواية لتقييم قوّ 

 :داء رجال البيع من حيث سلوةياهتمآ2)
ة القوّ  ينشأهيصال الذي التياري، فهو يشري إىل نواية اإل يصالداء املتعلق مبدى فعالية اإلآلا -

ها يعترب جوهر ةلّ  ،إخل...م،ياجاهتتف الى إحالبيعية مع زصائنها، ةيفية التعامل معهم، التعرّ 
 .ه لصا ح العمالءز الى البيع املوجّ ستايييية التيارية اليت يرةّ اإل

مدى ) إىل املؤسسة...املنافسة،داء املتعلق جبمع املعلومات ونقلها حول السوق، الزصائن، آلا -
 .(هؤلء  ي هذه املهمة طيورّ 

                                                           
(1)- 

Pierre Antoine SPRIMONT," Stratégies compétitives,controle des vendeus et performance de la force de 

vente",Finance, contrôle,gestion, volume 6, N°3, septembre 2003,  http://www.u-

bourgogne.fr/LEG/rev/063159.pdf, consulté le 18 mai 2007. 

http://www.u-bourgogne.fr/LEG/rev/063159.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/LEG/rev/063159.pdf
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ية املصلحة ر الى رحبليت يعترب معيار يأثّ يزانيات النفقات احتام رجال البيع ملالق صداء املتعآلا -
 .التيارية

م رجال البيع  ي التقنيات املتعلقة صالعرض ويقدمي احليج والنتائج داء املتعلق مبدى قحكّ آلا -
 (1).والقدرات التيارية لدى رجال البيع ة البيعية يعترب نتيية للميهوداتققها القوّ قحاليت 

 
داء العايل لسلوةيات رجال البيع الذي آلاالقة صني ا العديد من النماذج املفامهية، يوحي صأن هناك

 .النتائج احملققة يأدي إىل رفع  ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)-

Pierre Antoine SPRIMONT," Stratégies compétitives,controle des vendeus et performance de la force de 

vente",Finance, contrôle,gestion, volume 6, N°3, septembre 2003,  http://www.u-

bourgogne.fr/LEG/rev/063159.pdf, consulté le 18 mai 2007. 
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  خاتمة الفصل

 
يؤثرون  الذين ادر املختلفة صواسطة جممواة من األفف جناح املشروع الى طريقة ينفيذ املهام يتوقّ        

األفراد الذين خيتارهم املشروع لشغل املراةز البيعية، جيب ف .هذا املشروعجناح يأثريا مباشرا الى مدى 
د صرامج بيع وهذا حيدّ فيهم صفات معينة، مع قحديد املسؤوليات اليت جيب يوافرها  ي رجال الأن يتوفر 

 .الرقاصةو  شرافالتدريب واإل
 

ازن وخيفض ق التو وصالتايل حيق املناسب ختيار السليم يضع الرجل املناسب  ي املكانإن اإل      
ة ستمرار هؤلء  ي املؤسسة مدّ ا ي حالة ادم  يفاع معدل دوران رجال البيعر النفقات اليت يسببها إ

ا ألن الرجال املعينني أقدر الى إستيعاب التدريب أو ألهنم ل إمّ  ات التدريبنفق ةما خيفض  طويلة،
فثمة  .الرقاصةشراف و إلفيما خيص ا النفقات اإلدارية خيفض  ي وةذلكحيتاجون إىل التدريب ذايه 

وء وهي س ي حالة إغفال مرحلة من مراحل املية يسيري القوة البيعية نتائج ل ميكن يقييمها 
  .صالتايل التأثري  ي نشاطات املؤسسةأو املريقبني و  العالقات مع الزصائن احلاليني

 
ختيار ويعيني ة البيعية من خالل حسن إد للقوّ يّ جلا أمهية املية التسيري نا هبذا الفصل ظهر هنا أ      

يقدمي التدريب والتكوين املالئم هلم خاصة  ي جمال العملية البيعية والعمل الى متاصعتهم رجال البيع، 
 . د واملراقبة الدائمة هلممن خالل التحفيز اجليّ 

 



 
 
 :الرابع الفصل

 
 جازي مؤسسة البيع في قّوة واقع
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 مقدمة الفصل

 
ة البيع يف بعدما تطرقنا يف القسم النظري إىل أمهية قو  ف ٬هذا الفصل صلب موضوع الدراسة يعد         

فصلني فصل متهيدي حول تسويق اخلدمات و  الفصل األول الذي هو خاللمؤسسة خدماتية من 
جاء دور احلديث عن  .إدارهتا٬ كيفية إعدادها و أنواعها ٬مهيتهاأ ة البيع يف مؤسسة خدماتية٬حول قو  
النظري  بإسقاط ما رأيناه يف اجلانب " جازي"تصاالت اجلزائرإمؤسسة أوراسكوم  ة البيع يفواقع قو  

حماولة و  ٬باجلزائر اهلاتف النقالم خدمات يف سوق ل مقد  اليت تعترب أو   "جازي"على حالة مؤسسة 
عتبارها ها هذه املؤسسة لقوهتا البيعية بايجابة على التساؤل الرئيسي املتمثل يف املكانة اليت تولإلا

  .٬ هلا عالقة مباشرة مع الزبونتروجيية يف نفس الوقتوسيلة توزيعية و 
 

 :يلي  هي كمامباحث و  ربعةأم هذا الفصل إىل قسينحيث  
 ٬"جازي" إتصاالت اجلزائر تقدمي عام لشركة أوراسكوم -

 ٬أنواع رجال بيعهاة البيع يف مؤسسة جازي٬ مهامها و أمهية قو   -

 ٬"جازي"ة بيع مؤسسة كيفية إعداد قو   -

 ."جازي" ة بيع مؤسسةكيفية تسيري قو   -
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 "جازي"أوراسكوم إتصاالت الجزائر تقديم عام لشركة  :األّولالمبحث 
قتصاد الوطين للسوق مكانة هامة يف اال -جازي-اجلزائر أوراسكوم إتصاالت تل مؤسسةحت       

لب ق إىل صاجلزائر٬ وهلذا فقبل التطر  قتصادية يف القوى اال اجلزائري٬ نظرا لكوهنا من بني أهم  
ال يف هذا املبحث إىل تعريف نتطرق أو   ٬ سوف"ة البيع يف مؤسسة جازيواقع قو  :"املوضوع الذي هو

مها وكذا اهليكل رها٬ أهدافها وإجتاهاهتا٬ العروض واخلدمات اليت تقد  خمتلف مراحل تطو  املؤسسة٬ 
 .التنظيمي هلا

 "جازي"التعريف بمؤسسة : األّول  المطلب
ت املراحل التارخيية اليت مر   يف هذا املطلب التعريف باملؤسسة من خالل تقدميها وذكر أهم   يتم        

 .هتاااآلن مع حتديد نظرهتا٬ مهامها٬ قيمها وإلتزامهبا حىت وصلت إىل ما عليه 
  : لمحة تاريخية عن المؤسسة -1

مصرية ظهرت يف  هي عبارة عن شركةOTH" ( (Orascom Telecom Holding"  أورسكوم اإلتصاالت
شخص يف مصر وهي  02222توظف هذه اجملموعة حوايل  .ت جمال اإلتصاالتحسكتا فرتة وجيزة و 

  .مصانع اإلمسنت٬ وقطاع اإلتصاالت البناء٬ الصناعة الفندقية٬: جماالت ک ةمتواجدة يف عد  

تصاالت يف مؤسسة إ ٬ أهم  "ناقيب ساوريس"إلتصاالت املصرية٬ الذي مديرها تعترب شركة أوراسكوم ا
متواجد باجلزائر٬ مصر٬ يف تونس٬ باكستان٬ بن قالديش٬ يف العراق٬ ويف  .إفريقيا والشرق األوسط

مليون مشرتك يف العامل وهذا ما  02تصاالت أكثر من اإلجمموعة أوراسكوم  الزمبابوي حيث تعد  
 (1).أعطاها مكانة عاملية يف قطاع اإلتصاالت

فبفضل  ٬"OTA"٬ حيققه فرع أوراسكوم إتصاالت اجلزائر"OTH"م أعمال مؤسسة من رق %50فاليوم٬ 
 (2).على مكانة مهم يف جمال اإلتصاالت يف العامل "OTH" هذا الفرع حتصلت

ل متعامل يف سوق اهلاتف النقال نفسها كأو   "OTA" لقد فرضت مؤسسة أوراسكوم إتصاالت اجلزائر
م هذه املؤسسة جمموعة من اخلدمات املتعلقة باهلواتف ة٬ حيث تقد  معترب  سوقية جد   حصة باجلزائر مع

                                                           
(1)-"

A propos de Djezzy"
 ,  

HTTP://www.orascomtelecom.com/ subsidiaries/details. Aspx? Id= 101, consulté le 10 

decembre 2010. 
(2)- "

 Orascom telecom Algerie" ,HTTP://www.wikipédie.com/orascomtelecom.Htm, consulté le 10 decembre 

2010. 

http://www.orascomtelecom.com/
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 واخلدمات( أو عرض دفع مسبق مصحوب أم ال هباتف نقال على شكل إشرتاكات شهرية) النقالة
 VSAT.(1):بدعى قمار الصناعية ملختلف املؤسسات تتتعلق بنقل املعلومات عرب األاليت 

صة الثانية من اهلاتف النقال يف اجلزائر٬ على الرخ OTA"" ٬ حتصلت شركة0221 ةجويلي 11حيث يف 
مليون  737بعد منافسة شديدة مع أكرب الشركات العاملية املتخصصة يف القطاع وذلك مقابل مبلغ 

 ت  و  1991 حتصلت على الرخصة األوىل يف عام" مع العلم أن شركة إتصاالت اجلزائر) دوالر أمريكي
ة يف ثفقد حتصلت على الرخصة الثال" التوطنية لإلتصا"ا مؤسسة ٬ أم  1999الرتويج التجاري هلا يف 

 (.0225الرتويج التجاري هلا يف أوت  وت   0223ديسمرب 
يف GSM  التسمية التجارية اليت تستخدمها أوراسكوم اإلتصاالت يف شبكة( DJEZZY")جازي"تعترب

 نوفمرب 7عن هذه التسمية يف  وقد أعلن" اجلزاء"و" اجلزائر"سمية مشتقة من كلمتني هذه التاجلزائر٬ و 
0221. 

٬ 0220 فيفري 10يف  ٬ قد ت  "GSM جازي" حتت إسم OTA""إن الرتويج للشبكة التجارية ملؤسسة 
ومبجرد إنطالقتها رمست هذه الشركة أولويتها اإلسرتاتيجية وهي تطوير شبكتها بتكنولوجيا عالية 

رات املؤسسة يف ميكن تلخيص خمتلف تطو   .0223 والية قبل هناية أوت( 51)وتغطية الثماين واألربعني
 (2) :املراحل التالية

جازي مع شبكتها يف إطار اإلنفتاح٬ اإلبداع  ةإسرتاتيجية جتارية ومركز فرض  :0221 ديسمرب 02 -
 .والفعالية

 .جبزائر العاصمة ل نقطة بيعية للشركةفتح أو   :0221 ديسمرب 01 -
 ".GSM جازي" لشبكةالتجاري  بداية االستغالل : 0220 فيفري 10 -
ة يف سوق اجلزائر ل مر  بطاقة الدفع املسبق ألو   :ل منتوج للشركة يدعى بالرتويج ألو   :0220أوت  -

 .(eich la vie) "عيش احلياة"حتت شعار
ووصول شركة جازي " "Djezzy Classic: الرتويج لعروض الدفع املؤجل تدعى ب :0223سبتمرب  -

 .هلال مليون مشرتك إىل أو  
 .مليون مشرتك 2 وصول املؤسسة إىل :0225 جويلية -

                                                           
 .وثيقة داخلية للمؤسسة  -(1) 

(2)-"
A propos de Djezzy"

 ,  
HTTP://www.orascomtelecom.com/ subsidiaries/details. Aspx? Id= 101, consulté le 10 

deecembre 2010. 

http://www.orascomtelecom.com/
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 .مليون مشرتك 3عدد مشرتكي جازي إىل  وصل :0225 ديسمرب -
  .مليون مشرتك 5 تعد جازي :0220 مارس -

 .مليون مشرتك 0إىل  5حتاجتها جازي للمرور من إة اليت أشهر هي املد   3 :0220جوان يف  -
 %. 22.7إىل  0220مليون مشرتك مع حصة سوقية وصلت يف هناية  2: 0220سبتمرب  -
 . مشرتكماليني 1 جازي بلغ عدد مشرتكي : 0222أفريل  -
مليون مشرتك٬ إضافة إىل هذا منحت وزارة التشغيل والتضامن الوطين وسام  9 :0222جوان  -

 .أفضل موظف يف سوق العمل باجلزائر
 .مليون مشرتك 10وصلت جازي إىل  :0227 سبتمرب -
 .مليون مشرتك لدى شركة جازي 13 :0227 ديسمرب -
مسجلون يف  %92مليون مشرتك٬ مع العلم أن  15أكثر من  تعد   OTA"" شبكة :0229 فيفري -

 .(prépaid)  خدمات الدفع املسبق
اإلتصاالت يف اجلزائر  قطاعمليون مشرتك مع العلم أيضا أن  10تصل جازي إىل  :0212ديسمرب  -

اليت  0229 أكثر بقليل من سنةمليار دينار٬  092إىل  وصل قد سجل يف هذه الفرتة رقم أعمال
ميثل حوايل  OTA"" مليار دينار حيث أن رقم أعمال شركة 012اوز حققت فيها رقم أعمال جت

مليار  30لشركة إتصاالت اجلزائر و %(12) مليار دينار 51: مقارنة ب %52مليار دينار أي  132
 (1).لشركة وطنية لإلتصاالت %(10) دينار

املؤسسة قد  ٬ أن  "جازي"دير التجاري خالل إجتماع بشركة يصرح املسؤول أو امل : 0211أفريل  -
 اجلزائرية هلذه املؤسسة كل العراقيل اليت وضعتها الدولة   مليون مشرتك رغم 10.0وصلت إىل 

ستة  تعامل مع موظف بالشركة٬ ت ٬5222 مع أكثر من (من حصة السوق %07أكثر من )
موزعني يهتمون بتوزيع عروض املؤسسة على نطاق وطين٬ أكثر من مركز إتصاالت يعمل 

 .مع وجود وكاالت ومراكز بيع خاصة باملؤسسة يف كل والية باجلزائر 7٬/أيام 7و  05/سا05

 :مليون مشرتك منهم 16 منكثر أىل إمجايل إلا املؤسسة زبائنوصل عدد  2011:جويلية  31يف  -
 .الدفع املؤجل لعروض مشرتك  700000من كثرأالدفع املسبق و لعروضمليون  15

 
                                                           

(1)-"
 le Marché de télécommunication en Algérie", http://www.elmoudjahid.com/fe/Actualirés/119/6, consulté le 

10 mai 2011. 
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 ":جازي" سياسة ومهام مؤسسة -2
كباقي الشركات األخرى٬ تقوم بتحديد قبل كل شيء املبادئ اليت سوف تعمل   OTA"" إن شركة

عليها٬ السياسة اليت ستتبعها واألهداف املراد الوصول إليها٬ حيث تتكفل مديرية خاصة يف هذه 
 :ب  الشركة

 إعداد وحتديد املهمة٬ اهلدف األساسي واألهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة وسياسة اإلتصال اليت -
 .ستتبعها بداخل أو خارج املؤسسة

 .سوقهلة باجلودة املراد تقدميها وضع سياسة وأهداف خاص -

توضيح ملختلف موظفي الشركة مدى أمهية إرضاء حاجات ورغبات الزبون ومدى أمهية إتباع  -
 . القوانني والنظام اخلاص باملؤسسة

 .نظرة املؤسسة٬ مهمتها وأهدافها وسياستها املتعلقة باجلودة :صيلميكن تقدمي أدناه بشيء من التفو  
      La vision de l’entreprise       :(؟ املؤسسة إليه إىل ما تصبو) نظرة املؤسسة -أ

احلالة املستقبلية املراد الوصول  (الرؤية)للمؤسسة  النظرة املستقبليةمتثل  نظرة املؤسسة؟بعين ماذا ن
دة لفرتة و و صالحية حمدوذ جيب أن تكون دقيقة (الرؤية) للمؤسسة صياغة النظرة املستقبلية إن   .إليها
قتصادية أو ف مع الظروف اال نظرهتا املستقبلية من أجل التكي  ميكن للمؤسسة أن تغري   .معينة

مع العلم أن املؤسسة حتافظ على نفس )ية اجلديدة أو الداخلية للمؤسسة اإلجتماعية أو السياس
 .(ت نظرهتا املستقبليةاملهمة إذا ما تغري  

 : "OTA " مؤسسةنظرة 
م دائما قيمة معينة لكل يف سوقها٬ تقد   ةأن تكون شركة اإلتصاالت املفضلة لدى اجلزائريني٬ الرائد "

و الزبون٬ جودة هها حنتوج   :تريد أن تكون الشركة مرجع لباقي الشركات فيما خيص .املتعاملني معها
 ".يف السوق اجلزائري إندماجها املثايلحميط عملها و ٬ خدماهتا

 OTA ":       La mission de l’entreprise" مهمة مؤسسة -ب

التعريف بسبب وجودها٬ الطموح واملبتغى األعلى الذي  ":مهمة املؤسسة هي إن   ماذا نعين باملهمة؟
كون على شكل مجلة أو فقرة عادة ما ت ٬إن صياغة هذه املهمة ".ترغب على الدوام الوصول إليه

ات وذو معلم مستقر رغم التغري   ة عن سبب وجودها٬ تكون غامضة نوعا ما ولكن مستمر  تعرب  
 .ة والدائمةاملستمر  
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 :"OTA" ةمؤسسمهمة 
يف سوق اإلتصاالت واملسامهة بطريقة نشطة يف راحة  ةرائدمؤسسة ة كاحلفاظ على مكانة قوي   "

 ." ورفاهية كل اجلزائريني يف حياهتم اليومية
 :إلتزامات املؤسسة -ج

 :لشركة اإللتزام بامن أجل حتقيق النظرة املستقبلية ومهمة املؤسسة٬ جيب على مجيع موظفي 
مع ( أقل سعربتقدمي أفضل جودة  أي)توفري أفضل عالقة ما بني اجلودة والسعر لزبائن املؤسسة  -

 .ستخداماال ةتقدمي خدمات ذات جودة ممتازة٬ موثوق فيها وسهل

 .حتتية ذو تكنولوجيا عالية نشر بنيات -

 .بالنسبة ملوظفي الشركة خلق أفضل حميط عمل -

 .الشركة لى التكاليف وهذا بالنسبة ملسامهيتعظيم خلق القيمة من خالل مراقبة شديدة ع -

 .ات مع خمتلف الشركاءتعزيز العالق -

 .عمل فيهتأثري املؤسسة على احمليط الذي ت مراقبة مدى -

بني خمتلف املديريات ومصاحل  ما لعمليات الداخلية اليت تتم  التحسني والتطوير املستمر ل -
 .املؤسسة

 :هي "OTA" مؤسسةقيم 
 .روح القيادة- .ستهداف الزبائنإ-
 .إحرتام الغري- .روح اجلماعة-
 .الفعالية- .اإلندماج-
 .بداعاإل-

 :سياسة اجلودة لدى شركة جازي -د
لتحسني املستمر للجودة٬ موجهة بعزم حنو هتدف إىل اإن هدف املؤسسة هو وضع وتنفيذ سياسة 

 :ةيإرضاء زبائن املؤسسة وهذا من خالل الرتكيز على األسس التال
 .مةقد  املنتجات املموثوقية اخلدمات و  -

 .خلدمة الزبون توافر مجيع موظفي املؤسسة -

 .مها املؤسسةمة من خالل املعلومات الواضحة اليت تقد  الشفافية يف العروض املقد   -
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 .ف مع حاجات ورغبات الزبائنالتكي   -

 .ية عند حل املشاكلاملوضوع -

 .اإلبداع التكنولوجي وإحرتام احمليط الذي تعمل فيه الشركة -
 :السياسة البيئية لشركة جازي -ه

بأمهية " OTA"عرتفت شركة يف اجلزائر٬ ا ة احملافظة عليهاأمهي  و  عديدة حول البيئةمع ظهور إهتمامات 
 :دت هذه الشركة علىتعظيم ومراقبة تأثري نشاطها على احمليط اليت تعمل فيه٬ حيث تعه  

 .ممارسة أعماهلا التجارية وفقا للقوانني واملطالب البيئية املطبقة -

من التأثري املرئي  الطبيعة ومناظر الطبيعة٬ ومن خالل احلد  ممارسة أعماهلا التجارية مع إحرتام  -
 .نتشار وتوزيع الشبكةالناتج عن ا

 .بالتعاون مع الشركاءهلا ع النفايات الناجتة عن أعمال املؤسسة وتشجيع العالج السريع تتب   -

 لذيأمهية التعديل والضبط اليومي لسلوكياهتم إجتاه احمليط ا توعية مجيع موظفي الشركة على -
مؤسسة  ثقافة و  كون عملية احلفاظ على هذا احمليط٬ جزء ال يتجزأ من قيميعملون به٬ كي ت

"OTA ." 

ية إحرتام حميط العمل وتدفعهم قتصاديني للمؤسسة مبدى أمهتوعية مجيع الشركاء االحتسني و  -
 .لى مشاركتهم يف إلتزاماهتاجعهم عوتش

 
 "OTA"طرف العروض والخدمات المقدمة من  :الثاني المطلب

٬ تتماشى مع حاجات ورغبات الزبائن "OTA"مها شركة إن كل العروض واخلدمات اليت تقد        
تلبية خمتلف ول. VIP)) املؤسسات واحلسابات الكربى ٬ئة األفرادف: ة فئات وهيالذين ينتمون إىل عد  

إضافة إىل هذا فة٬ ة عروض ذات خصائص مكي  بتقدمي عد  " OTA"٬ تقوم شركة متطلبات زبائنها
 :وهي" جازي"مها شركة تقد  اليت من العروض  نواعأهناك ثالثة  .مة لزبائن الشركةخيارات خمتلفة مقد  

 حلول املؤسسة ٬(Djezzy entreprise) جازي املؤسسة ٬(Djezzy particulier) جازي األفراد
 Les solutions entreprises)). 

 :كما يليوسنرى كل هذه العروض ببعض من التفاصيل  
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 (Djezzy particulier) : جازي األفراد -1
م خدمات دفع مؤجل وكذا خدمات دفع مسبق اديني٬ وهو يقد  عهذا العرض خمصص لألشخاص ال

 :ة أنواع كما يليوهو ينقسم إىل عد  
 (  Djezzy classic)  :"جازي كالسيك" عرض -أ 

يدفع الزبون فاتورة يكون  مؤجل٬ كل شهر ذات دفع جزايفهي خدمة " جازي كالسيك" تشكيلةإن 
 الدقائق رصيد طوال الشهر فوق اليت قام هباة يضافاإلكل اإلستهالكات +  الشهري هبا إشرتاكه

ساعات  5سا٬ كالسيك  0كالسيك : ن هذا العرض من ثالثة أنواع وهييتكو   .م له شهريااملقد  
بتسيري املكاملات بكل حرية حسب نوع  هذه التشكيلة من املنتجات تسمح .0222ونصف٬ إشرتاك 

 :هاأمه   لزبائنها ٬ اجملانية م العديد من اخلدماتا تقد  كما أهن   ٬اإلستهالك وحسب إحتياجات الزبائن
           ٬ مكاملات حنو اخلارجSMS٬الرسائل القصرية  ت٬حتويل املكاملاإخفاء الرقم٬ إظهار و 
 (1)فةإضافة إىل خدمات ذات قيمة مضا .املكاملات املزدوجةلصوتية٬ خدمة األنرتنيت٬ الرسائل ا

 .مكاملة احملاضرات لة٬ تغيري الرقم٬خدمة الفاتورة  املفص :هاأمه  
   :وميكن تلخيص أسعار هذا العرض يف اجلدول التايل

  أسعار عرض الكالسيك                         :(1-4)جدول   
 11ساعات و 4كالسيك  سا 1كالسيك  "جازي كالسيك"عرض

 دقيقة
 0111إشرتاك 

 .دج1022 دج1022 دج 1022 رسوم الدخول
 دج5222 دج5222 دج5222 ضمان يدفع عند الشراء

 دج0222 دج0522 دج1022 شهريإشرتاك 
رصيد الدقائق اجملانية املقدمة حنو 

رصيد الدقائق حنو باقي +جازي
 .الشبكات

 (سا11-سا1) دقيقة022
 دقيقة 102+

-سا22) دقيقة6111
 .دقيقة 072 (+سا11

 . سا 37تقريبا 

 .ةنيت الداخلي للمؤسساموقع أنرت  :المصدر  
يعد يعرض يف  مل ٬ الذي"Milleniumجازي " ض كالسيك قدمية أمهها عرضمع العلم أن هناك عرو 

٬ حيث أن هذا العرض ال 0221إىل ماي  0221م يف فرتة زمنية ما بني مارس قد  هذا العرض األسواق٬ 

                                                           
 .يف خطة خدمات ذات قيمة مضافة أي يدفع الزبون إشرتاك شهري على هذه اخلدمات حىت يتحصل عليها  -(1) 
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 كلم هذا األخري٬ مكاملات جمانية حنو  يقد   .بل الزبائنل من بني العروض األكثر طلبا من قيزا
 .05 /سا 05ات جمانية هناية األسبوع جازي ما بني التاسعة ليال والسابعة صباحا ومكامل يمشرتك

 (Djezzy CONTROL ) :"جازي مراقبة"عرض -ب 

مها اإلشرتاك وحرية الدفع املسبق٬ وهذا ما عرض يربط بني املزايا اليت يقد   "جازي مراقبة"إن عرض
٬ 922مراقبة : عة وهيهذه الصيغة تعرض تشكيلة متنو   .يسمح مبراقبة تكاليف املكاملات وقياسها

 على الزبون تزويد خط ه ٬مة٬ وعند نفاد الرصيد املقد  حيث تكون هناك فاتورة شهرية ثابت .1922مراقبة 
 وخبدمة " جازي" تعبئةقات طابب

Flexy (1).   م هذا العرض العديدة من اخلدمات املشغلة جمانيا ويقد
الرسائل ٬ الرسائل الصوتية أو الربيد الصويت٬ املزدوجةاملكاملة ٬ حتويل املكاملات٬ الرقم إظهار :أمهها

 .(خدمات تسمح بإرسال الصور) ٬MMS األنرتيت٬ و اخلارجمكاملات حن٬ SMSالقصرية 
 .مكاملات احملاضراتإخفاء الرقم٬  :إضافة إىل هذا خدمات ذات قيم مضافة أمهها

 :وميكن تلخيص أسعار هذا العرض يف اجلدول أدناه
 "جازي مراقبة"أسعار عرض                     :(2-4)جدول  

 1922جازي مراقبة  922جازي مراقبة  "جازي مراقبة"عرض
 دج 1222 دج 1222 رسوم الدخول

 دج 922 دج 922 اإلشرتاك الشهري
لشبكات استعمل حنو كل دج ت 722 مةالدقائق املقد   و  الرصيد

و سا تستعمل حن13-سا22 +الوطنية
 شبكة جازي

و كل الشبكات دج تستعمل حن 1022
سا 10-سا22دقيقة  722+ الوطنية

 و شبكة جازيتستعمل حن
 نيت اخلاص بالشركةاموقع األنرت : المصدر

 (DJEZZY CARTE) :"جازي بطاقة"عرض -ج
عبارة عن عرض دفع مسبق٬ وبواسطة هذا العرض تكون املكاملات بكل " جازي بطاقة"إن عرض

يتم "  Flexy"جازي أو خدمة تعبئة حرية٬ بدون إشرتاك شهري وبدون فاتورة٬ حيث عن طريق بطاقة
٬ SMS  رسائل قصرية٬ رسائل صوتية:اخلدمات التالية٬ أمههام هذا العرض يقد   .تزويد رصيد الزبون

ة املزدوجة٬        املكامل٬ األنرتنيتلرقم٬ إظهار وإخفاء ا٬ مكاملات حنو اخلارج٬ حتويل املكاملات
   .MMS إرسال صور

                                                           
 (1)-  Flexy : هي خدمة من خدمات جازي تسمح بإرسال رصيد من شرحية نقطة البيع حنو شرحية الزبون. 
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هناك ثالثة  .دج 002: هبا رصيد أويل   دج 022 : هي" بطاقة جازي"مصاريف الدفع للحصول على
بطاقة  ٬دج022بطاقة  :وهي (1)"جازي بطاقة" عرضيف اهلستعمااليت ميكن ا من بطاقات التعبئةأنواع 
 .دج 0322بطاقة دج و  1022

 (LIBERTY) "احلرية": مها هذا العرض٬ خدمة تدعى بيقد   اليت هذا ومن بني اخلدمات إىلإضافة 
 .مكاملات جمانيةم هلم تقد   ٬ستعماال من قبل الزبائنهي من بني اخلدمات األكثر او 
 ":OTA  ALLO " عرض - د

عبارة عن عرض دفع مسبق٬ وبواسطته تكون املكاملات بكل حرية٬ بدون " ALLO OTA"إن عرض 
 ستهالكاته من خالل تعبئة بطاقةم يف اإشرتاط شهري أو بدون فاتورة٬ تسمح للزبون بالتحك  

" ALLO " أو التعبئة عن طريق خدمة "Flexy."  ة خدمات اليت هي اإلستفادة من عد  ميكن للزبون
 ".جازي بطاقة"نفسها خدمات عرض 

دج حيث حيصل الزبون على رصيد أويل  172هو   " ALLO "مصاريف الدفع للحصول على خطط
 .رسائل قصرية شهريا يتحصل عليها مدى احلياة 10 دج مع 0: يقدر ب

 .دج 1222دج و 022دج٬  022: وهي" ALLO:" هناك ثالث أنواع من بطاقات التعبئة اخلاص ب
 (Djezzy entreprise) :جازي المؤسسة2- 

 .م خدمات متنوعة بأسعار أقلورجال األعمال٬ يقد   وهو عرض خمصص للهيئات واملؤسسات
 ":usinessDjezzy B"جازي أعمال عرض - أ

شهري يف إشرتاك فاتورة تتمثل  املشرتكة املؤسسة دفع ٬كل شهر تاملهنينيخمصص لرجال األعمال و 
اإلستهالكات اليت قامت هبا طوال الشهر فوق الرصيد املخصص لكل  + ينلكل خطوط املستفيد

خدمة املكاملات املزدوجة٬  :ة خدمات مشغلة جمانيا أمههام هذا العرض٬ عد  يقد   .خطوط املستفيدين
 .الربيد اإللكرتوينات٬ حتويل املكامل٬ مكاملات حنو اخلارجة٬ رسائل قصري ٬ تاألنرتني

٬ الفاتورة املفصلة٬ تغيري الرقماألنرتنيت٬ اكس و فال :إضافة إىل خدمات ذات قيمة مضافة أمهها
 .خدمة إخفاء الرقم٬ مكاملة احملاضرات

مع العلم أن هذه اخلدمات ال ميكن تشغيلها يف خطوط املستعملني إال إذا حصلت شركة جازي على 
 :عار هذا العرض يف اجلدول التايلأسميكن تلخيص  .طلب موقع من مسؤول الشركة أو موكله

                                                           
 ".جازي كالسيك"أو " ٬ جازي مراقبة"جازي بطاقة"مع العلم أن هذه البطاقات من املمكن أن تستعمل يف   -(1) 
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   Djezzy Business أسعار عرض                  :(3-4)جدول  
 عرض

"DjezzyBusiness" 
 

 32ساو3رصيد دقائق 
 دقيقة

 سا 11رصد دقائق  سا 10رصيد دقائق  ساعات7رصيد دقائق 

 دج 122 رسوم الدخول
 دج 222 دج 222 دج 222 دج 222 الرصيد األويل

 5322 3322 0322 1322 اإلشرتاك الشهري

رصيد مكاملات حنو 
 تقدم كل شهرفرنسا 

 (إتصاالت حنو الثابث أو اهلاتف النقال بفرنسا) سا 1

 نيت اخلاص بالشركةاموقع األنرت : المصدر 
  :"  djezzy business control" جازي أعمال املراقبة عرض - ب

جيمع العرض بني مزايا  ٬تهإدارة ميزانيه لكل من يرغب باإلتصال حبرية ويف نفس الوقت وهو موج  
م جيلب هذا العرض كل املقاولني الذين يرغبون يف التحك   .اإلشرتاك الشهري وحرية الدفع املسبق

قبة ٬ مرا922مراقبة : متوفرة وهي كاآليت عروض 3هناك  .وتسيري ميزانية موظفيهم يف جمال اإلتصاالت
 .و كل الشبكاتايد حن٬ مع رصيد دقائق جماين متز 3222ومراقبة  0222

لة جمانيا أو ذات ٬ فيما خيص اخلدمات املشغ  "business جازي"مة هي نفسها خدماتاخلدمات املقد  
 .قيمة املضافة

 " djezzy business control " أسعار عرض          :(4-4) الجدول 
 3222مراقبة  0222 مراقبة 922مراقبة  

 دج 122 رسوم الدخول
 دج 222 الرصيد األويل

 دج 3222 دج 0222 دج 922 اإلشرتاك الشهري
 دج 3222 دج 0222 دج 922 الرصيد الشهري

 اص باملؤسسةاخلنيت اموقع األنرت : املصدر
 "" les solution entreprise :حلول المؤسسة 3-

م األعمال الذين يرغبون يف تدعيم وتعزيز أعماهلوهو عرض خمصص للهيئات واملؤسسات ورجال 
 :وهي. فة مع إحتياجاهتم ورغباهتمول مكي  وجتارهم٬ من خالل احلصول على حل
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 حل "Djezzy mobile office:" 

م للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا األفراد الذين جيدون صعوبة يف احلصول على وهو عرض يقد  
  .اإلتصال٬ الفاكس واألنرتنيتخدمات  خطوط هاتفية ثابتة

 حل "Access Mobil:" 
نيت اتصال مبوقع األنرت مراجعة رسائلهم اإللكرتونية واإل ن هذا العرض٬ رجال األعمال منميك  

ي أل SMSستقبال رسائل قصرية اكما يسمح بإرسال و  .إن كانوا يف تنقلالداخلي للمؤسسة حىت و 
 .هاتف نقال

 حل "FAX MOBILE:" 
يف سيارته ية٬ حىت وإن كان الزبون خارج مؤسسته٬ يسمح بإرسال رسائل مكتوبة أو ممض فهو عرض

كذا سال مكاملات و بإر بإرسال رسائل قصرية و  ستعمال خدمة الفاكسأو يف أي مكان٬ يسمح با
 (.آلة ناسخة) سخة فوتغرافيةستعماهلا كناا
 حل"MERSAL:" 

كمبيوتر الزبون مهما  ستقبال عدد كبري من الرسائل القصرية٬ عرب جهاز  اوهو عرض يسمح بإرسال و 
 .كان حمموال أم ال

 حل VSAT: 

(: internet haut débit) سع النطاققة باألنرتنيت وام شركة جازي٬ حافظة خدمات كاملة متعل  تقد  
يف أي مكان يف  رتستعمل األرقام الصناعية٬ توف   ٬(ستقبال واإلرسالاال)فهي خدمة ذو إجتاهان 

تسمح بربط املؤسسات فيما بينها٬ خمصصة  ستعمال األنرتنيت على نطاق واسع٬اجلزائر إمكانية ا
مها من بني اخلدمات اليت تقد   .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة٬ اإلدارات اجلهوية وكبار احلسابات

ملفات ضخمة٬ عقد مؤمترات إرسال وحتميل (. Intranet) إمكانية اإلتصال باملوقع اخلاص باملؤسسة
 .خلإ(...E-learning)  عن بعدتكوين املوظفنيقدمي دروس و بالفيديو٬ ت

ق منها٬ مراقبتها وقياسها مها الشركة هي على شكل خدمات٬ ال ميكن التحق  أغلبية العروض اليت تقد  
وتقدمي اخلدمة والعرض عمليات اخلاصة خبلق تتبع ومراقبة كل ال وهلذا٬ فيتم   .إال بعد تسليمها للزبون

املوايل خمتلف هياكل وهبذا سنرى يف املطلب  .ة من قبل خمتلف اهلياكل املالئمةبطريقة مستمر  
 .ركة أوراسكوم إتصاالت اجلزائرومديريات ش
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 "جازي" ةالهيكل التنظيمي لمؤسس :الثالث المطلب 
ع إىل من املديرية العامة اليت تتفر  ن اهليكل التنظيمي ملؤسسة أوراسكوم إتصاالت اجلزائر يتكو         

 :أقسام وهذا كما يوضح الشكل التايل أربعةمديريات أساسية مع ة ست  
 ة جازيالهيكل التنظيمي لمؤسس               :(1-4)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 .وثيقة داخلية للمؤسسة: المصدر
 :املديريات كما يليق إىل بعض من التفصيل٬ لتوضيح مهام وسوف نتطر  
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 : المديرية التقنية  -1

ستعمال شبكة جازي٬ ويف نفس الوقت ضمان التغطية ى اإن مهمة هذه املديرية هو ضمان القدرة عل
 .ةأجل احلصول على شبكة فعالة موثوق فيها ومرحبدة للسوق مع تقدمي أفضل جودة من اجلي  

ص معدات ما خيإحتياجاهتا فيالتنبؤ بزيادة  بكل طلبات املؤسسة من خالل ىل هذا هتتم  إضافة إ
حسب كل مستعمل ة كاملستهلاملوارد  مقارنة) ستعمال الشبكةع يف ارتفا جديدة أو كذلك التنبؤ با

 .وهذا من أجل احلفاظ على جودهتا من خالل التطوير املستمر للشبكة( القدرات املتاحة مع
 : مديرية تكنولوجيا المعلومات -2

مهمة هذه املديرية هي تصميم وتنفيذ كل األمور اليت تتعلق بوسائل ومعدات تكنولوجيا املعلومات 
أدوات املكتب٬ وسائل اإلتصال٬ : ديرية أو كل مصلحة داخل املؤسسة کاليت حتتاج إليها كل م

كما  (.خلإ...٬بائن٬ مصلحة املبيعاتالتسويق٬ خدمة الز ) التطبيقات الالزمة واخلاصة بكل مصلحة
 .تقوم هذه املصلحة وتتكفل بإدارة نظام الفواتري اخلاص بزبائن املؤسسة وطبعها

 : مديرية إستراتيجية المؤسسة وتطوير األعمال -3
على املدى الطويل  OTAؤسسة مراجعة املخطط اإلسرتاتيجي ملهلذه املديرية مسؤولية تقييم و 

ر املستقبلي ألنشطة املؤسسة٬ هبدف التطو   ٬بلية للمؤسسة ومهمتهاالنظرة املستق ز علىترك   ٬واملتوسط
ن من وتتكو   .الكفيلة واملوجهة ملختلف مديريات ومصاحل املؤسسة املصلحة حيث تعترب هذه املديرية

مشروع الدعم مصلحة  ٬تطوير األعمالمصلحة التخطيط اإلسرتاتيجي و  :ثالتة مصاحل وهي كاآليت
 ". اجلودة الشاملة دارةإ" مصلحة و  األداءمراجعة و 
 :مديرية المالية -4

. ل ما يتعلق بالقرارات والعمليات املالية٬ الوسائل املالية املستعملة والتوازن املايلهذه املديرية بك هتتم  
 :ن من املصاحل التاليةوتتكو  

 :صلحة اخلزينةم -أ 
 :هتتم ب ٬دة يف ميزانية املؤسسةعلى املدى القصري الوار  هلا مهمة إسرتداد مجيع املوجودات والديون

صرفية وكذا إاجازها يف امللسري احلسن لكل املعامالت من خالل ضمان ا: العالقات البنكية -
 .دةاآلجال احملد  
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  ضمان أفضل الشروط إلسرتداد الديون يف الوقت املناسب وبأقل تكلفة وكذلك احملافظة على
 (1) .(CDS) العمليات يف مراكز اخلدمات اخلاصة باملؤسسةالسري احلسن لكل 

 إدارة اإلئتمان على املدى القصري واملتوسط٬ املشاركة يف التفاوضات مع البنوك و  متويل املؤسسة
 .ومتوسط األجل ةقصري  للحصول على إئتمانات٬ ومتابعة سداد الديون واإلستثمارات

 :ية التجارية والتقنيةتمصلحة اللوجس -ب
هذه املصلحة بضمان تواجد كل املنتجات املتوافقة مع صورة املؤسسة من أجل إرضاء  هتتم  

 :ن من فرعنيإحتياجات السوق على النطاق الوطين من خالل إتباع سياسة املؤسسة وتتكو  
ف متابعة خمزون املؤسسة٬ توفري املنتجات٬ ضمان أفضل تعبئة وتغلي: ية التجاريةتاللوجس -

 .خلإ...مها املؤسسةللعروض اليت تقد  

إرسال كل  ٬دة لكل املعدات التقنيةضمان اإلستالم السليم واإلدارة اجلي  : ية التقنيةتاللوجس -
 .خلإ...ملعطلة إىل املوردين إلصالحهااملعدات ا

 :التخطيط وإعداد التقارير مصلحة امليزانية٬ -ج
 .الوضع احلايل والتوقعات :حسب بعدين OTAمهمتها هي توحيد وحتليل مجيع مؤشرات شركة 

 :مصلحة املشرتيات -د
 .واخلدمات الالزمة للشركة بأفضل جودة وأقل سعر ء كل املعدات٬ املنتجاتامهمتها هي شر 

 :مصلحة املالية والتحليل -ه
 (.إدارة املشرتيات٬ اإلستثمارات ومصاريف التشغيل) هتتم مبتابع كل التدفقات املالية

 :قسم اإلدارة -5
 :مصاحل رئيسية وهي أربعةوهي تنقسم إىل 

 ٬القات احلكوميةعمصلحة ال -أ
 ٬املؤسسيةن القانونية و و مصلحة الشؤ  -ب
 :مصلحة املرافق -ج

مهمتها هي ضمان التشغيل السليم لكل أمالك املؤسسة٬ حتقيق التنمية وإعادة تطوير اهلياكل 
 .ظفي الشركةراحة مو واألثاث من أجل املعدات  خيص فيما والتحسني املستمر  

                                                           
(1) - 

CDS: centres de services (كز اخلدمات ا مر    ) 
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 .ائع وكذا ضمان سالمتهمباإلضافة إىل مهمة نقل املوظفني والبض
 :مصلحة املوارد البشرية-د

 :ن من الفروع التاليةوتتكو  
 ساعات العمل اإلضافية والوثائف بكل ما يتعلق بالراتب الشهري٬  يهتم  : فرع جدول الرواتب

 .وظفنياإلدارية اخلاصة بامل
  الفرحانفرع العامل (employé heureux): لبات ومشاكل طمهمتهم هي اإلستماع إىل كل

وضمان إرضاء وتلبية حاجاهتم اليومية من ناحية  اخلاصة أو يف ما خيص العمل املوظفني
 .الشكاوي٬ خلق روح التواصل وحميط عمل مريح لكل موظفي املؤسسة

إحرتام القوانني والنظام ) جراءات التأديبيةمسؤول على كل ما يتعلق باإل هذا الفرع: العاملني فرع -
من خالل اإلهتمام باملوظفني اجلدد والوثائق اإلدارية )واإلجراءات اإلدارية ( الداخلي للمؤسسة

 (.اخلاصة هبم
هتتم بكل العالقات مع الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي وكل ما : فرع اخلدمة اإلجتماعية -

 .يةيتعلق بالغيابات والعطل السنو 
مسؤولة عن الزيارات الطبية قبل التوظيف٬ متابعة املوظفني من خالل القيام : املصلحة الطبية -

 .ينشط فيه املوظفون العمل الذي ت سنوية ومتابعة حميط وجو  ابزيار 
ستوى ومهارات املوظفني هدفها هو حتسني م:((talent management فرع إدارة املواهب -

و ثقافة املؤسسة من خالل نقل املعارف والتأثري على القدرات التقنية األساسية وتوجيههم حن
توفري و  (E-learning) دالتدريبية٬ التدريب عن بعالدورات : والتسيريية لديهم٬ وذلك من خالل

 .مكتبات يف كل املديريات اجلهوية
املهارات حسب  كشف٬ جلب وتوظيف أفضلدوره هو  :  talent sourcingفرع مصادر املواهب -

 .ف مع ثقافة املؤسسة وذلك يف الوقت املناسبرفهم وقدراهتم على التكي  امع
ق من صحة طلبات التوظيف٬ تنظيم٬ مجع وحتليل مسؤول عن التحق  : فرع التطوير التنظيمي -

 .التقييمات السنوية لكل املوظفني ومعاجلة طلبات الرتقية والتنقالت من مصلحة ألخرى
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 :التجاريةالمديرية  -6
الرئيسي هو حتقيق  ها٬ هدفهابني منتجات وخدمات املؤسسة وزبائنتعترب مديرية التجارة مهزة وصل 

ا هل رتويجال ٬هذه األخرية هو وضع٬ تصميم وتنفيذ منتوج أو خدمة دور .الربح٬ كأي مؤسسة أخرى
 .وأخريا بيعها وتوزيعها لألسواق املستهدفة

وكذلك مصلحة  غري مباشرةالتسويق٬ اإلتصال٬ املبيعات املباشرة و : مصاحل أساسية أربعةهناك  وهبذا
نشطة يف اليت تعمل بطريقة مستمرة و  ٬التسعريالتخطيط و  ٬خدمة الزبائن ومصلحة األعمال التجارية

 :هذه املديرية لتحقيق هذا اهلدف وهي كاآليت
 :مصلحة التسويق -أ

ما يتعلق بإسرتاتيجية العرض اليت سوف  تعمل مصلحة التسويق على حتديد٬ تصميم وصياغة كل
ز هذه اإلسرتاتيجية على تنمية املنتجات واألسواق احلالية لدى املؤسسة ترك   .مها املؤسسة لزبائنهاتقد  

املنتجات اليت تتوافق وتطوير عروض جديدة والرتويج بطريقة رحبية ويف إطار تنافسي للعروض و 
القادرين على الدفع٬ أخذا بعني اإلعتبار القيود واحمليط الذي ستمرار مع حاجات ورغبات الزبائن وبا

قتصادية٬ التكنولوجية٬ اال) عن طريق حتليل السوق٬ دراسة خمتلف القيود كل هذا يتم   .تنشط فيه
ف على إحتياجات ورغبات الزبائن٬ حتديد األسواق املستهدفة وأخريا٬ التعر   ٬(خلإ..ية٬ التنافسيةالقانون

ف هذه املصلحة هي زيادة شهرة املنتوج٬ تطوير الرغبة يف هد .الواجب تقدميه للسوقتصميم العرض 
 .الشراء وحتقيق الوالء الكامل للزبون

نظام يبحث على ":التسويق هو على أن   هلذه املؤسسة فت شركة جازي أو مصلحة التسويقفقد عر  
( من خالل تقسيم السوق) تلبية رغبة أو رغبات وإحتياجات مستهلك أو جمموعة من املستهلكني

جمموعة الطرق "أو " مها املؤسسة هبدف حتقيق الربحتقد  اليت وبالتايل ضمان توزيع السلع واخلدمات 
والوسائل اليت تستعملها املؤسسة من أجل الرتويج يف األسواق املستهدفة٬ السلوكيات املواتية لتحقيق 

 ."أهدافها اخلاصة هبا
 :هيئات فرعية كل منها هلا مهمتها اخلاصة هبا وهيأربعة ن مديرية التسويق من تتكو  

 ٬(Mass Market) فرع يهتم بكل ما يتعلق باجلمهور الواسع .1

ة اخلاصة باملؤسسات٬ رجال األعمال٬ اإلدارات٬ ع يهتم بكل ما يتعلق بالسوق املهنيفر  .2
 Professionnel Market٬) ( املؤسسات ذات احلسابات الكربى



 111                                                                              واقع قوة البيع  يف مؤسسة جازي :الفصل الرابع

 

 ٬تقدميها للجماهري املستهدفة باخلدمات والعروض اليت سوف يتم  فرع خاص يهتم  .3

 : اتيجية التجارية وهتتم هذه األخرية بفرع أو مصلحة اإلسرت  .4
طالق عرض أو خدمة إف على ردود أفعال الزبائن بعد التعر  : مهمتها مثال: حبوث التسويق -

العرض٬ مقارنة عروض ر على هذا ة وكذا نقاط الضعف اليت تأث  جديدة٬ حتديد نقاط القو  
نسبة رضا الزبائن٬ حساب ال٬ عروض املوجودة يف سوق اهلاتف النقمة مع باقي الاملؤسسة املقد  

 .معدل اإلدراك والفهم
 ٬ول مثال عدد سكان منطقة معينةح) ز على حتليل املعلومات اإلحصائيةيرك  : التسويق اجلغرايف -

من أجل ( خلإ...٬ مكان تواجدهماملنطقة  جازي بتلك شبكةالذين يستعملون  األشخاصعدد 
اطق جغرافية معينة حسب احمليط تعظيم التواجد التجاري ملاركات ومنتجات املؤسسة يف من

 .قتصادي٬ الدميوغرايف أو التنافسي الذي تنشط فيه مثالاال
امليزانية٬  مهمتها هي تسيري :planning  commercial budget and التخطيط التجاريامليزانية و  -

دراسة مردودية  :متابعة املخطط التسويقي٬ التحليل والتنبؤ بتأثري اإلجراءات التجارية املتبعة
ال اليت حتققها هذه املصلحة وحتليل الفوارق بني ت ومتابعة املصاريف وأرقام األعممصلحة املبيعا
إعادة مراجعة و ٬ OTAمراجعة تكاليف وأسعار عروض وخدمات رادات املتوقعة٬ ياملصاريف واإل

 .العمل على توسيعهايف ميزانية املديرية التجارية و  خرىالنظر من فرتة إىل أ
إضافة إىل هذا تقوم مصلحة التسويق بوضع تقارير قد تكون أسبوعية أو شهرية أو يومية أو من فرتة 

 :هدفها اخلاص هبا وهي كاآليت كل منها هلا( تقارير غري منتظمة) زمنية ألخرى
شركة جازي ة يف اجلرائد واجملالت املتعلقة بية املوجوديومية حول خمتلف احلمالت اإلعالن تقارير -

 التفاصيل اليت تتعلق هبذه دراسة كلمع  ٬اق الوطينقي الشركات املنافسة هلا على النطأو ببا
 .خلإ...ي يوماإلعالن٬ يف أوضع   يف أية صفحة ت   ٬اجلريدة٬ إمسها :عالناتاإل

متها واليت قد   OTAشركة متها خمتلف العروض واخلدمات اليت قد   د فيهاتتحد  : أسبوعيةتقارير  -
 (.حتليل نقاط القوة والضعف لديها) باقي الشركات املنافسة

متها مؤسسات اإلتصال يف باقي دول تقارير شهرية حول خمتلف العروض واخلدمات اليت قد   -
اخلدمات٬ اليت تدرس فيها خمتلف العروض و بعض البلدان OTA العامل٬ حيث ختتار مؤسسة 
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إجياد أفكار حول منتجات جديدة هبدف  ٬خلإ...متهاالتخفيضات اليت قد   ٬األسعار املعروضة هبا
 .مها لسوقها يف اجلزائرتقد   قد أو عروض وخدمات جديدة

 : مصلحة اإلتصال -ب
يق مع عن طريق مديرية اإلتصال اليت تعمل بالتنس إن تنفيذ كل اإلجراءات والدعائم الرتوجيية٬ تتم  

عمل على تفضيل هلذه املصلحة مهمة أساسية وهي ال .ومؤسسات الطباعة اإلتصالمؤسسات 
يف  :يف سوق اهلاتف النقال باجلزائر واحلفاظ على صورهتا كرائد يف هذا اجملال "جازي"ماركات شركة 
٬ يف خارج (يةالتسويق٬ املبيعات واملوارد البشر العمل بشكل وثيق مع مصلحة ) داخل املؤسسة

 .(العمل مع خمتلف الوكاالت اإلعالنية ومؤسسي الفعاليات) املؤسسة

 :مهام مصلحة اإلتصال -

 :إن أهداف مصلحة اإلتصال تتمثل يف
من أجل ضمان سيادة وسيطرة هذه الشركة يف  OTAحتديد إسرتاتيجية إتصالية كاملة ملاركات  -

 .سوقها وضمان التنفيذ الصحيح هلا

العمل على ثبات هذه الصورة يف خارج املؤسسة و بناء ونشر قيم املؤسسة وماركاهتا يف داخل و  -
 :األسواق من خالل

تطوير خطة إتصالية خارجية من أجل كمؤسسة مواطنة و   OTAتطوير صورة مؤسسة  *
السوق : لحة التسويق٬ مع العلم أن الزبائن اخلارجيني للمؤسسة همتطبيق خمططات مص

٬ حتتاج هذه الفئة إىل كل املعلومات اخلاصة بالعروض واخلدمات (Mass Market)الشامل 
 السوق املهين حيث حتتاج هذه الفئة إىل احلصول على صورةمة واألسعار اجلديدة و املقد  

 .OTA واضح ملؤسسة

 OTA تطوير خطة لعملية إتصالية على املستوى الداخلي للمؤسسة تتطابق مع إسرتاتيجية  *
األنرتانيت٬ : وسائل اإلتصال الداخلية هي)النظرة املستقبلية هلا اليت تعكس املهمة و 

شراك  العملية اإلتصالية هو إهذه اهلدف من (. الفعاليات الداخلية اخلاصة بالشركة مثال
 .على حتقيق أهدافها تنشيطهمياسة املؤسسة و سيف ثقافة و كل موظفي الشركة 

ول العروض واخلدمات اجلديدة إىل األسواق املستهدفة بطريقة مستمرة نقل املعلومات ح -
 .وتنافسية
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زة على كفاءة العالقات الداخلية واخلارجية من أجل الوصول إىل وضع وإنشاء عملية إتصالية مرك   -
 .دةنتائج للقياس ويف آجال حمد  

 : املصاحل الفرعية ملصلحة االتصال -
 :هيعية و مصاحل فر  ستةاملؤسسة  تسرتاتيجية اإلتصالية٬ وضعل السري احلسن لإلمن أج

تروجيية كانت أم ) تنفيذ كل احلمالت اإلعالنيةتقوم هذه املصلحة بتصميم و  :مصلحة اإلعالن .1
٬ الراديو٬ اجلرائد٬ التلفزة :اديةستعمال وسائل اإلعالم العا بانات إم  ال٬ وبث هذه اإلع(ةيمؤسس

قات اليت تعترب وسائل داعمة تساعد على صوامللستعمال املنشورات يت٬ أو باناجملالت أو األنرت 
 .ة املبيعات وقنوات التوزيعالبيع واليت تستعملها مصلح

هتدف هذه املصلحة إىل ضمان تواجد كل : (Merchandising) مصلحة الرتويج يف نقاط البيع .0
 ونقاط البيع (CDS) العروض واخلدمات يف وكاالت أو مراكز اخلدمات اخلاصة باملؤسسة

(POS)(1) مهمة هذه املصلحة هي جعل نقاط البيع ومراكز البيع  .والعمل على حتسني جاذبيتها
 .اخلاصة باملؤسسة٬ مرآة لإلسرتاتيجية اإلتصالية عن قرب واملشاركة يف تعظيم املبيعات

ر هذه املصلحة تطو   :(corporate brand image) "العالقات التجارية باملؤسسةصورة "مصلحة  .3
ق مباركة اركات وعالمات املؤسسة وخاصة تلك اليت تتعل  إلتصال املؤسسايت اخلاصة مبإسرتاجتية ل

Djezzy  وخدمةIMTIYAZ. 
 : تتمثل مهمة هي املصلحة يف ٬مصلحة اإلتصاالت الداخلية .4

 .٬ إىل كل موظفي املؤسسة وزبائنهاسة جازيله عالقة مبؤس كل ما  نقل املعلومات فيما خيص -

 .تطوير وتعزيز ثقافة املؤسسة واإلعتزاز باإلنتماء إىل هذه املؤسسة -

مة وعن طريق موقع أنرتنيت تفاعلي٬ ثقة ما بني خلق٬ عن طريق شفافية املعلومات املقد   -
OTA  وزبائنها. 

تصاالت الوطنية أو األجنبية من خالل املوقع اإلضمان تواجد كل ماركات أوراسكوم  -
 ( .www.Djezzy.com) األنرتنيت اخلاص هبا

 :ن هذه املصلحة منتتكو   ٬مصلحة احلدث والدعاية .5

                                                           
(1) - 

POS : point of sales 

http://www.djezzy.com/
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صالونات٬ سهرات٬ ) هذه األخرية بتخطيط وتنفيذ الفعاليات هتتم  : فرع األحداث والفعاليات -
 .عن مبيعاهتا ا عن صورة ماركات املؤسسة أوهبدف ترويج إم   ٬(معارض مؤمترات٬ فالت٬ح

تقوم هذه اهليئة بإعداد وتطوير إسرتاتيجية خاصة مباركات املؤسسة والبحث عن : عايةفرع الر  -
 .املتعاملني املناسبني من أجل نشر وتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية

 .مصلحة العالقات العامة .6
 (1) :املباشرةمصلحة املبيعات  -ج

 .رجال األعمال ٬اإلدارات ٬لول للمؤسساتاحلو دمات اخلعروض٬ المهمتها هي بيع 
 :مصلحة املبيعات الغري مباشرة -د

الل التعامل مع املوزعني احلصريني هتتم هذه املصلحة ترويج منتجات املؤسسة٬ تطوير مبيعاهتا من خ
 .لشركة ونقاط بيعهال

 :مصلحة خدمة الزبائن -ه
/ هذه املصلحة بإدارة مجيع العالقات مع زبائن املؤسسة من خالل اإلجابة على تساؤالهتم هتتم

كل هذا هبدف ٬ خلإ...ف على إحتياجاهتم٬تشخيص العالقات٬ تقدمي العروض واخلدمات٬ التعر  
 وكاالت اخلدمات اخلاصة باملؤسسة: ن هذه املصلحة منحيث تتكو   .حتقيق والء ورضا الزبون

(CDS)  ستقبال أو إرسال املكاملاتبا اخلاصة كز اإلتصاالتومرا (callcenter). 
 :مصلحة األعمال التجارية٬ التخطيط والتسعري -و

 :مهمة هذه املصلحة هي
 .متابعة املؤشرات التجارية ألنشطة املؤسسة وإعداد اجلزء التجاري من امليزانية -

 .حتليل العروض واخلدمات واألسعار من أجل املصادقة عليها -

  .حتليل نتائج العمليات التجارية املطبقة وأثرها على سلوك املستهلك -

 .يتعلق بأنشطة املصلحة التجارية حتليل األسعار املطبقة وكل ما -

 .منتوجات الشركة نات التكاليف واألسعار فيما خيص  حتليل مكو   -

 
 
 

                                                           
 .هو موضوع حبثنا البيعية لدى املؤسسة و لحة خدمة الزبائن كوهنا هي القوةمص غري املباشرة و صيل أكثر فيما خيص مصلحة املبيعات املباشرة وتفاسوف يتم التطرق إىل  (1)
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 رجال بيعها أنواعو  أهمية قوة البيع في مؤسسة جازي، مهامها  :الثاني المبحث
 را سريعا يف هياكلهتطو    عرفيتالقطاعات ال زائر يعترب من أهم  إن قطاع اإلتصاالت يف اجل      
لتكنولوجيا اإلتصال احلديثة وخاصة مع هناية القرن املاضي مع  الهستعمهذا باو  خدماتهه و وتقنيات

أصبح  إذ (النقال) بظهور اخللويحيث عرف العامل ثورة يف عامل اإلتصال  .قميةإنتشار التقنية الر 
 .مواطن وسيلة أساسية مالزمة ألي

 ح كلاملنافسة هلذا القطاع كغريه من القطاعات األخرى يف اجلزائر حيث أصب وقد دخلت      
إكتساح السوق اجلزائري وكسب أكرب حصة سوقية ممكنة واحلفاظ  هدفه( خدمةم مقد  ) متعامل

هذه  ة طرق من بني أهم  عد   على املؤسسات استعمال ٬عليها٬ وللوصول إىل حتقيق هذه األهداف
 احلفاظ عليهمالطرق طريقة تسمح ببيع منتجات املؤسسة٬ بناء عالقات مع زبائنها٬ إرضائهم و 

 .ة البيعيةه الطريقة تتمثل يف القو  ملؤسسة٬ هذتنمية التحقيق الربح و 
طريقة الذين يعملون ب وظفنياملتعترب مصلحة املبيعات وخدمة الزبائن يف مؤسسة جازي وخاصة       

يف هذه الشركة٬ كوهنا وسيلة  اأساسي ا٬ عنصر هتا البيعيةاملتمثلون يف قو  مباشرة مع زبائن املؤسسة و 
قوة  أمهيةىل ف إالتعر   سيتم   ٬يف هذا املبحث .هالتحقيق الربح ولبناء عالقة دائمة ومستمرة مع زبائن

حتديد خمتلف  ٬صلحة املبيعات وخدمة الزبائن هبذه املؤسسةأنشطة ومهام مالبيع يف مؤسسة جازي٬ 
 .يعملون هبا نأنواع رجال البيع الذي

 
 أهمية قوة البيع في مؤسسة جازي: األولالمطلب 

كما  .غىن عنهمل يعد ألي شخص تقريبا أصبح جزءا ال يتجزأ من حياتنا٬ و اهلاتف النقال       
هلاتف النقال فوائد اهلاتف النقال٬ أحدث هذه الفوائد اليت ت  الكشف عنها هو أن ات عد دت

 ٬عاما 02إىل أكثر من  ٬ةالنقالة يف البلدان املتطور  اهلواتف يرجع ظهور . قتصادياايساعدنا على النمو 
مكانة مهمة يف قطاع  حتتلوقت حىت تتموقع يف هذه البلدان و د جعلها تأخذ الكثري من المرتد  ظهور 

الثمن٬ مكاملات بأسعار  هواتف باهضة: هذا ألسباب متعددةقتصاد ككل و اإلتصاالت ويف اال
تصاالت من بني أهم فاليوم يعترب قطاع اإل ٬يدم هذا طوياللكن مل و  .غري ممتدةشبكة مرتفعة و 

قتصاديات الدول حيث إخرتق اهلاتف النقال أسواق معظم الدول املتطورة مبعدل االقطاعات يف 
 .وصل إىل مئة باملئة
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يعرف اجاحا هائال يف ر بسرعة و ه من املمكن هلذا القطاع أن يتطو  أن  ال أحد ظن  ٬من ناحية أخرى  
اهلياكل األساسية أو : طيهامن الصعب ختكانت تبدو حواجز الدخول  ٬الواقع يف .النامية البلدان

إمجايل الناتج احمللي للفرد الواحد ) قدرة شرائية حمدودة ٬مية مرتفعةنسبة األ ٬التحتية حمدودة اتالبني
إضافة إىل  .أي أن رحبية هذا القطاع كانت غري مؤكدة هواتف نقالة ذات تكاليف مرتفعة ٬(منخفض

ويف  ستعداد لإلستثمار يف الرخصاقتصاد على دد كبري من اجلهات الفاعلة يف االمل يكن ع هذا
هذه  ٬لكن جترأ البعضو  .(1)البنيات التحتية الالزمة إلنشاء شبكة هاتف نقال يف هذه البلدان النامية

 .يهو حال اجلزائر مع املتعامل جاز  كما  ٬رحبيتهالنظرة اجلريئة قد أثبتت اجاحها و ا
الشيء الوحيد الذي تأسف عليه شركة أوراسكوم إتصاالت اجلزائر اليوم بعد مخسة سنوات من  ̎

إذ سجل هذا  ٬تواجدها يف السوق اجلزائري هو عدم أخذها قرار اإلستثمار يف  هذه السوق مسبقا
حسان ̎ده املدير السابق ملؤسسة جازي أك  هذا ما  ٬(2) ̎البلد معدل منو معترب يف جمال اإلتصاالت

 . نظمته جريدة اجملاهد خالل مؤمتر  2006يف  ̎قباين
من  % 93دت اإلحصائيات أن معدل دخول السوق اجلزائرية ميثل أكثر من أك   2011٬يف هناية 

 مة من طرف املتعاملني الثالثة حيثهم مشرتكون مع خدمات اهلاتف النقال املقد  سكان البلد٬ كل  
 (3).تعترب هذه النسبة مرتفعة

على كتساح هذه األسواق و ا ية اليت ساعدت هذه املؤسسات على ما هي العوامل األساس ٬فإذن
األساسية يف اجلزائر خاصة؟ من الضروري توفر  بعض املعايري النجاح يف الدول النامية عامة و  حتقيق

 :هي إثنانللنجاح يف هذا القطاع و 
 كيز أكثر ضافة إىل هذا الرت اإلب ٬بأسعار معقولةتناول اجلميع و م جيب أن تكون يف: اخلدمة

 ٬على العروض مسبقة الدفع
 اخلدمات يف كل مكاناط البيع هبدف توفري كل العروض و تطوير شبكة واسعة من نق. 

                                                           
(1)- 

Francois-xavier ROGER, « Les facteurs clés de succes d’un opérateur de téléphonie mobile dans les pays en 

developpement », revue de Proparco, numéro 4, novembre 2009, 

http://www.proparco.fr/webdav/site/proparco/shared/PORTAILS/Secteur_prive_developpement/PDF/SPD4_PD

F/Fran%C3%A7ois-Xavier-Roger-Millicom-Les%20facteurs-cles-de-succes-d-un-operateur-de-telephonie-

mobile-dans-les-pays-en-developpement.pdf, consulté le 21 juillet 2011. 
(2)-   « 

OTA :2,2 milliards de dollars ont été investis en Algerie », 23 avril 2006, 

http://algerie.actudz.com/article919.html, consulté le 15 decembre 2010. 
(3)-  

Hamid ABBASSEN , 
" 
Marketing mobile en algerie : un marché énorme à créér" , 

www.mobilealgerie.com/...algerie/3743-march-norme-crer.html, consulté le 01 avril 2012. 

http://www.mobilealgerie.com/...algerie/3743-march-norme-crer.html
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فقد سامهت  ٬مؤسسة جازي تعزز كل يوم مركزها القيادي كأو ل مقدم خدمات يف السوق اجلزائري
يرجع اجاح هذه املؤسسة إىل جودة خدماهتا  .حد  كبري يف حترير خدمة اهلاتف النقال هذه الشركة إىل

فقد أظهرت دائما هذه األخرية رغبتها يف أن تكون املتعامل املفضل  ٬ومن هذا املنطلق .العالية
 هلذاو ٬ بأفضل األسعار العروضخلدمات و حتدي جتاوزته برباعة من خالل تقدمي أفضل ا .للجزائريني

 .والتقر ب من مشرتكيها ٬اإلبتكاراإلبداع و : هذه الشركة على عنصرين أساسيني ومهافقد إعتمدت 
حيث ذكر هذا األخري أربعة ٬ ي يف مؤمتر نظمته جريدة اجملاهدوهذا ما صرح به املدير السابق جلاز 

 أسباب رئيسية سامهت يف حتقيق اجاح شركة جازي ـ
٬ احملاضر الذي حاول "حسان قباين"روا املتعامل جازي؟ سؤال طرحه ملاذا املاليني من اجلزائريني إختا

د أن هناك العديد من األسباب اليت سامهت يف اجاح هذه اإلجابة على هذا التساؤل٬ حيث أك  
خدمات تتوافق مع إحتياجات املواطنني وخدمات ما أفضل شبكة٬ أسعار مميزة٬ عروض و  :املؤسسة

 (1) :هيه املؤسسة يلخص يف أربعة عوامل و اح هذعامة سر اج .الةبعد البيع فع  
 شرائها للرخصة٬ا مؤسسة جازي منذ دخوهلا السوق و اإلستثمارات اليت إلتزمت هب 
  توسعها بفضل هذه اإلستثمارات٬سرعة إنتشار الشبكة و 
 ملستوى املعيشي لسكاهنا متوسط٬ تنشط املؤسسة يف بلد أين ا: اإلبداع يف سياستها التجارية

متناول اجلميع٬ مع العلم أن أن اخلدمات املقدمة يف  رغم حمدودية القدرة الشرائية٬ إال  لكن و 
 . من زبائن شركة جازي هم زبائن يستعملون عروض الدفع املسبق % 90 من أكثر

 يف كل وقت يف البلدان النامية ثاين عامل خلدمات لكل الزبائن يف كل مكان و ميثل ضمان توافر ا
هلذا جيب أن يتمك ن الزبون من شراء وقت و  .املتعاملني يف قطاع اإلتصاالت رئيسي لنجاح

هلذا فعلى املتعامل أن و . رتي املواد الغذائية األساسيةالكالم أو الدقائق بسهولة كما لو أنه يش
من : هلذا عليه الرتكيز على أمرينو  .كية قبل كونه مقدم لتكنولوجيايعترب نفسه بائع مواد إستهال 

ة أخرى تطوير شبكة من جهاصة بالعالمة التجارية للمؤسسة و ضع إسرتاتيجية حقيقية خجهة و 
طوير شبكة واسعة من نقاط البيع والوكاالت هبدف توفري كل منتظمة أي تتوزيع واسعة و 

نشر  هذا ما عملت عليه مؤسسة جازي من خالل اللجوء إىلالعروض واخلدمات يف كل مكان و 
مستقرون باملؤسسة عملوا على تطوير شبكة توزيع يع متجولون و رجال ب توزيع جمموعة منو 

                                                           
(1)-   « 

OTA :2,2 milliards de dollars ont été investis en Algerie », 23 avril 2006, 

http://algerie.actudz.com/article919.html, consulté le 15 decembre 2010. 
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رجال بيع متخصصون  ٬للرتويج لعروضها املؤسسة٬ رجال بيع يهتمون بالعمل مع نقاط البيع
كذا من خالل يف كل الواليات و املنتشرة وكاالت ال رجال بيع متواجدون بكل ٬بالبيع للمؤسسات

مستمر مع كل أنواع زبائن املؤسسة توفر هلم كل مراكز اإلتصاالت اليت هي على تواصل 
على رجال البيع جتنب الوقوع يف حالة نفاذ املخزون عند  .احللول الالزمةاملعلومات و  ٬اتاخلدم

إدارة شبكة التوزيع وفق إستهالك و  flexyخدمة ا خيص الشرائح٬ بطاقات التعبئة و نقاط البيع فيم
 .وقت اإلتصاالت يف املنطقة

ة البيع يف مؤسسة جازي كوهنا أحد العوامل اليت أد ت إىل حتقيق اجاح هذه بت أمهية قو  وهذا ما يث
توفري هذه العروض يف و  على بيع عروض املؤسسةعدت على توسيع شبكة نقاط البيع و سا املؤسسة

 تزداد أمهية هذه القو ة البيعية من خالل املهام اليت تقوم هبا أو اليت سوف تقوم هبا يف٬ و أي مكان
من سكان البلد٬ إضافة إىل هذا  93%املستقبل مع العلم أن معدل دخول السوق قد وصل إىل 

فمع هذا التحو ل  .حتو ل من مرحلة النمو إىل مرحلة النضجخنفض معدل منو قطاع االتصاالت و ا
الرتكيز أكثر الزبائن٬ و  ة البيعية خاصة فيما خيص بناء عالقات معزادت أمهية املهام اليت تقوم هبا القو  

ينفقون أكثر )  high valueاليت تسميهم املؤسسةالذين ينفقون الكثري من املال و  على الزبائن احلاليني
اظ على قاعدة خملصة من احلفلعالقات تعترب أاجح الطرق لكسب و تطوير ا .(دج شهريا 4000من 

قلون رجال البيع املتنئن و ل مصلحة الزباهي الطريقة اليت تستعملها هذه املؤسسة من خالالزبائن و 
 .نقاط البيع٬ خاصة أن السوق وصلت إىل مرحلة النضجالذين يعملون مع املؤسسات و 

 هي عرب قوهتا البيعية بناء عالقات شخصية معهمسة من خالل التقر ب من زبائنها و هدف املؤس
زيادة مبيعاهتا حت للمؤسسة من هذه إحدى أفضل الطرق اليت مسحتويل هؤالء إىل شارين دائمني و 

هذا ما جعلها تصل إىل ستة عشرة مليون مشرتك مقارنة بباقي وأد ت هبا إىل كسب ثقة الزبائن٬ و 
التعامل مع ستة  ت  هذا التقر ب من خالل توسيع يف شبكة توزيعها من خاللو  .جلزائرااملتعاملني يف 

 .واليات الوطن فتح وكاالت بكلمدة و نقطة بيع معت  22500أكثر من موزعني حصريني و 
ألزمة اليت مر ت بعد ا 0229مع إشتداد املنافسة خاصة منذ عام طو ر السوق يف السنوات األخرية و مع ت

العمل على حماولة تغطية سوقها اإلهتمام أكثر بقو هتا البيعية و ٬ أد ى هبذه الشركة إىل "جازي"هبا شركة 
حتقيق القات معهم هبدف إرضاءهم و ع بناءو  تغطية شاملة هبدف الوصول إىل كل فئات الزبائن٬

 ستعمال قو ة بيعيةهذه املؤسسة من ا هدف .والءهم كون هذه السوق قد وصلت إىل مرحلة النضج
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إمسها على صورهتا و  احلفاظو خدماهتا كوهنا وسيلة لتوزيع عروضها و هو احلفاظ على حصتها السوقية  
ت هذا ما سنراه يف الفقراو  كوهنا وسيلة تروجيية خاصة بنقل رسالة إىل اجلمهور املستهدف٬  يف السوق

اليت تأك د لنا مكانة هذه الوسيلة يف االحقة من خالل خمتلف املهام واألهداف املوك لة لرجال البيع و 
 .هذه املؤسسة

اليوم ال يتعلق فقط بعملية البيع من سكان البلد ميلكون هواتف نقالة٬ السؤال املطروح  93%اليوم٬ 
أحد اليت تعترب عن طريق جودة اخلدمة املقد مة و  هذا الوالء يتم  . بل يتعلق كذلك بتحقيق والء الزبائن

من  .الرحبيةة للحفاظ على النمو و مهم  لوفاء الزبون ونقطة قو ة مقارنة باملنافسة و  العوامل األساسية
يف مؤسسة جازي هم مقدمي اخلدمات٬ و  اخلدمة مبستوى جودة حمد دآداء أهم العناصر الداخلة يف 

يعملون على توصيل  املستقرون باملؤسسةرجال البيع املتجولون و كل يتمثل مقدمي اخلدمات يف  
 (1).العروض لكل فئات الزبائناخلدمات و 

ة من من جهة أخرى٬ بناء عالقات مع زبائن املؤسسة هي مهمة عملت دائما عليها هذه املؤسس
حيث  .املؤسساتا األفراد و تقوم هبا كل سنة مع أفضل زبائنهاللقاءات اليت قامت و خالل مثال 

٬ أين مجعت البالد غربشرق٬ وسط و : يف مناطق بثالثة لقاءات  2011قامت هذه األخرية يف سنة
الذي مسريي مؤسسة جازي مع مسؤويل زبائنها املؤسسات٬ هدفها كان مشاركة زبائنها يف النجاح 

املستمر مع هذه املؤسسة اإلشارة إىل احلوار الدائم و  مكل الزبائن املدعوون هلذا اللقاءمل تفته.حققته
آراء الزبائن هي أحد احملاور األساسية اجات و حل املستمر صغاءاإل التأكيد أن  و  مهما كانت الظروف

عرب قو هتا البيعية اليت هي على  إال الدائميتم  هذا احلوار ال و . (2)لإلسرتاتيجية التجارية هلذه املؤسسة
هنا نلتمس مر ة و  .عرب مراكز اإلتصاالت٬ الوكاالت ورجال البيع املتنقلونتواصل دائم مع هؤالء 

كبري على فعالية هذا العنصر   يتوقف إىل حد   املؤسسة اجاح ن  أ ذإ أخرى أمهية قو ة بيع مؤسسة جازي٬
 .البشري باملؤسسة

 "جازي"ت وخدمة الزبائن في مؤسسة مهام مصلحة المبيعا: الثاني المطلب
مها الشركة٬ ومتابعة الطلبيات اخلدمات اليت تقد  و  عروضالببيع  ن املصلحة اليت هتتم  تتكو        

مصلحة املبيعات املباشرة٬ مصلحة املبيعات غري املباشرة  :فروع واملتمثلة يف ثالثةوإرضاء الزبون من 
                                                           

 .الثالثسيتم التطرق أكثر إىل أنواع رجال البيع يف مؤسسة جازي يف املطلب   -(1) 
(2)-   « 

Djezzy organise trois événements pour terminer l’année en beauté », 28 decembre 2010, http://www.tsa-

algerie.com/communiques-de-presses/djezzy-organise-trois-evenements-pour-terminer-l-annee-en-beaute-

_134.html, consulté le 21 juillet 2011. 



 161                                                                              واقع قوة البيع  يف مؤسسة جازي :الفصل الرابع

 

سنحاول يف هذا املطلب تقدمي بعض املعلومات فيما خيص أنشطة ومهام  .ومصلحة خدمة الزبائن
 .هذه املصاحل وحتديد خمتلف املصاحل الفرعية العاملة هبا

 : VSAT مصلحة المبيعات المباشرة ومصلحة  -1
 (Corporate Sales) :مصلحة املبيعات املباشرة -أ

األعمال٬ املؤسسات٬  رجال)ني الزبائن املهنيهي مصلحة جتارية موجهة خلدمة  إن مصلحة املبيعات
 ٬ من خاللاإلجابة عليهاو  حاجات املؤسساتفريق هذه املصلحة يعمل على إرضاء  (.اإلدارات

املؤسسات  ص ألهم  تابعة والدعم املشخ  املجمموعة واسعة من املنتجات واخلدمات وضمان  تقدمي
 :اللجوء إىل مصلحتني فرعني تم  هذه املهمة٬ يلتحقيق و  .ذات احلسابات الكبرية لدى مؤسسة جازي

 Commerciaux Corporate: رجال بيع املؤسسات -

 أربعةن من البيع للشركات٬ هذا الفريق البيعي يتكو  ن هذه املصلحة من رجال بيع خمتصني يف تتكو  
 : وهيدة مؤسسات حمد  / يف فئة زبائن وأمعني  ل واحدة منها متخصصة يف قطاع سوقيفرق فرعية٬ ك

  منطقة وسط اجلزائريف الكبرية ن املؤسسات ذات احلساباتن عون أو املسؤولو فرجال البيع املكل   -
Chargé de grands comptes centre. 

 ون أو املسؤولون عن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف منطقة وسط اجلزائرفرجال البيع املكل -
(Chargé des Petites et moyennes entreprises centre(SME).) 

 .(Chargé de compte ouest) رجال بيع مسؤولون عن حسابات أو مؤسسات منطقة الغرب -

 .(Chargé de compte EST) عن املؤسسات املوجودة مبنطقة الشرق ونرجال بيع مسؤول -
 (:دعم رجال بيع املؤسسات) مصلحة دعم املبيعات املوجهة للشركات -
 :لدعم الفريق البيعي وهي اخلاصة به فريق وظيفتهن هذه املصلحة من فريقني لكل تكو  ت

يعمل على تسجيل  ل مع كل املصاحل األخرى بالشركة٬وهذا الفريق يعم :فرع الدعم اإلداري -
تشغيل مراقبة املخزون٬  صة بعروض٬ خدمات وحلول املؤسسة٬الطلبيات واإلستعالمات اخلا

هذا  .ل يف البيعالبائعني لعملهم األساسي املتمث  وهذا هبدف حترير  .خلإ...اخلطوط واحللول املباعة
 (.وسط٬ شرق وغرب)هيئات  ثالثةن من الفرع يتكو  

للدعم التقين على مجيع املستويات  هوهو فريق موج   :(Support technique) فرع الدعم التقين -
 تثبيت :دةل لدى الشركات إذا لزم األمر لتلبية حاجات حمد  والواجهات وهذا من أجل التدخ  
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 كل ما يتعلق بالعروض٬ اخلدمات أو احللول اليت ت   .خلإ...٬ إصالحباعة٬ ترتيبل املاحللو 
 (.غربو  وسط٬ شرق)هيئات  ثالثةن من هذا الفرع يتكو   .تقدميها لزبائن املؤسسة

 :VSAT مصلحة -ب
 موثوقو  كمؤسسة إتصاالت كاملة وكشريك قوي    OTAمهمة هذه املصلحة هي تعزيز صورة مؤسسة 

من  تقدمي الدعم هلمو  رجال األعمالو  فيه٬ قادرة على تقدمي جمموعة من احللول الكاملة للمؤسسات
لجأ ع هذه احللول يف السوق اجلزائري تومن أجل بيع وتوزي .رالتطو  و  التنمية علىأجل مساعدهتم 

 .احقالم التطرق إليها ة بيعية متخصصة يف هذا اجملال وسيت  املؤسسة إىل قو  
 :مصلحة المبيعات غير المباشرة -2

 بيع وتسويق منتجات املؤسسةرة هو ضمان السري احلسن لعملية إن مهمة مصلحة املبيعات غري املباش
وذلك على نطاق وطين من أجل زيادة احلصة السوقية ويف نفس الوقت   نقاط البيععرب موزعي و 

ة هلا كل من مصلحمن خالل اجلهود اليت تبذ ه املهمةإاجاز هذ ويتم   .ف عليهموالتعر  املنافسني حتديد 
 .م املبيعاتالتوزيع ومصلحة دع

 :التوزيع مصلحة -أ
هذه  نوتتكو   رجال البيععن طريق موزعني و  وهي املصلحة اليت هتتم بتوزيع عروض وخدمات املؤسسة

 :من فرعني ومها املصلحة
 :فرع احلسابات الكبرية -

ة الذين هي متابعة كبار املوزعني الست الكبرية مهمتهم تحلساباباوهم رجال البيع املتخصصون 
 :تمثلون يفاملنشطون على مستوى الرتاب الوطين و يالذين و "  جازي"يعملون مع شركة 

Moon Mobile ٬Direct ٬Novaphone ٬NMPI ٬Nomadic phone ٬Mobi one. 
شبكة التوزيع٬ هو تكوين٬ توجيه وتطوير األساسي  ع٬ عملهلكل موز   ات مسؤول حسابتعيني ويتم  

د من يف السوق٬ والتأك    مستمر ودائم لعروض ومنتجات املؤسسةريضمان تغطية مثالية للسوق٬ وتوف
 .رةوضمان حتقيق األهداف املسط   OTAكل املوزعني حيرتمون اإلجراءات اليت وضعتها مؤسسة   أن  
 
 
 (:IPOS) فرع التوزيع لنقاط البيع -
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نقاط البيع املوجودة على النطاق الوطين٬ وميكن ترمجة كل وهم رجال بيع متخصصون ومسؤولون عن  
 :مهمتهم يف الواجبات التالية

يما خيص األنشطة الرتوجيية٬ ني الذين يعملون يف نقاط البيع٬ فنقل املعلومات وتكوين املوزع -
 .التعبئة والشرائحمة وكذلك كل تغيري خيص بطاقات العروض أو اخلدمات املقد  

 .الزيارات اليومية لنقاط البيع الواجب القيام هبا -

 .املنافسة املوجودة يف السوقاملؤسسة و  أسعارو  كل منتجاتإعداد تقارير حول   -

 .وجودة على نطاق وطينوالتغطية امل" جازي"إرسال تقارير حول جودة شبكة  -

 .البيع اليت تعترب مساعدة على البيعتوزيع الدعائم اإلعالنية كامللصقات على مجيع نقاط  -

 .يهاد من األسعار املطبقة فالتأك  نقاط البيع و  ضمان تواجد كل العروض واملنتجات يف -

مثال فيما خيص الشرائح وبطاقة ) أخذ بعني اإلعتبار كل طلبات وشكاوي هذه النقاط البيعية -
 (.التعبئة املوقفة أو املعيبة

 .حتسني فعاليتهم البيعية يف نقاط البيع بطريقة واضحة ومساعدهتم على OTAإبراز منتجات  -
 :مصلحة دعم املبيعات -ب

عة وهي مصلحة مساعدة لنشاط رجال البيع املتخصصني يف احلسابات الكبرية أو يف نقاط البيع املوز  
ن من تتكو   كذلك مساعدة لنشاط رجال البيع املتخصصني بالبيع للمؤسساتو  وطين٬على نطاق 

 :مصاحل فرعية وهي كالتايل أربعة
 :فرع التقارير والتحاليل -

 :مهمتها هي
 .مباشرةغري مجع٬ حتليل ونشر البيانات اخلاصة مبصلحة املبيعات املباشرة و  -

 .دراسة خمتلف املعلومات والبيانات اليت جتمعها يوميا على مستوى خمتلف اهليئات -

 .دراستها وإرسال التقارير اليومية إىل املسؤولنيمراجعة كل البيانات بطريقة منهجية٬  -

 (.اإلاجازات والتوقعات)إعداد تقارير أسبوعية وشهرية  -

 .تلبية متطلبات كل املصاحل فيما خيص البيانات اليت تتعلق باملبيعات -

 .تنظيم وإدارة التطبيقات وقاعدة البيانات اخلاصة باملصلحة -
 :ةفرع املالية وامليزاني -
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 .كل املبالغ املتعلقة باملبيعات اليت حققتها املصلحةتسجيل وقبض   -

 واملوزعني متابعة حركات املخزون اخلاصة باملنتجات املوجهة للمؤسسات واملوجهة لنقاط البيع -
 .متابعة ميزانية مصلحة املبيعات غري املباشرةو 

 :فرع القنوات املدعمة -
املباشرة وغري وهي تضمن التنسيق بني مجيع املهام٬ األنشطة واملشاريع املتعلقة مبصلحة املبيعات 

 :املباشرة فيما خيص
 .التموين واملتابعة الدائمة واليومية للمنتجات الواجب بيعها -

 .إرسال الطلبات والعمل على متابعة املخزون بالتنسيق مع املصاحل األخرى -

 .لبات مصلحة ما بعد البيعبط املتعلقة باهلواتف النقالة واإلهتمامإرسال الطلبات  -

(PLV) د من توافر اإلعالنات يف نقاط البيعالتأك   -
 .ومتابعة خمزوهنا(1) 

 .ضمان مجيع عمليات الرتميز لكل نقاط البيع -

 .(2)دعم فرق التوزيع يف آداء مهامهم وكذلك اإلهتمام بالطلبيات اخلاصة بنقاط البيع واملوزعني -

ضمان اخلدمات اللوجستية واإلدارية فيما خيص الفعاليات واألحداث اليت تنظمها مصلحة  -
 .اإلتصال بالنسبة ملصلحة املبيعات املباشرة وغري املباشرة

 .التنسيق مع مصلحة التسويق كل ما يتعلق ببعث منتوج جديد أو محلة تروجيية جديدة -
 :فرع احلوافز والتعويضات -

شرة وغري بني مجيع املهام٬ األنشطة واملشاريع املتعلقة مبصلحة املبيعات املباوهي تضمن التنسيق 
مصلحة املبيعات ) تحفيزية للقوى البيعية املباشرةوتنفيذ العمليات المباشرة فيما خيص ختطيط 

 (.مصلحة التوزيع ومصلحة مراكز اخلدمات اخلاصة باملؤسسة) غري املباشرةو  (املباشرة
 :الزبائنمصلحة خدمة  -3

 :مصاحل فرعية وهي كالتايل مخسةمن  املصلحة  ن هذهتتكو  
 :(CDS) مصلحة مراكز اخلدمات -أ

ملؤسسة٬ تتعامل كل والية من واليات الوطن٬ مرآة ااملتواجدة يف  " جازي"تعترب مراكز خدمات شركة 
ض واخلدمات لزبائن املؤسسة مهمتها هي تقدمي العرو  .تستقبلهم يف كل أيام األسبوعمع زبائنها و 

                                                           
(1) 

 PLV : Publicité sur le lieu de vente.
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وهذا (. خلإ..لشرحية٬ بيع منتوج٬ دفع فاتورة اريغيت)م اخلدمة لك اليت حتتاج إىل تدخل مقد  خاصة ت
 .حتقيق الربح للمؤسسةدف حتقيق رضائهم ووالئهم و هب

 :مصلحة مراكز اإلتصاالت -ب
 :ن من وتتكو  

ستعالمات الصادرة من اإلطلبات و الومهمته هي تسجيل خمتلف  :مركز إتصاالت اجلمهور الواسع -
 . 7/أيام7و  05/سا05لمؤسسة حيث تعمل هذه املصلحة األفراد ل عند زبائن

. 7/أيام7تعمل هذه املصلحة  :الكبرية احلساباتسات و ملؤسزبائن االمركز إتصاالت خاصة ب -
 .املؤسسةوحلول ستعمال عروض اإلستعالمات اخلاصة باطلبات و المهمتها هي اإلجابة على 

ومهمته هي اإلجابة على كل طلبات نقاط البيع  :خاصة باملوزعني ونقاط البيع مركز إتصاالت -
 .واملوزعني الذين يعملون على نطاق وطين

 :مصلحة اإلئتمان واإلحتجاز -ج
٬ مصلحة األرشيف٬ مصلحة تشغيل اخلطوط اجلديدة املباعة :ن من املصاحل الفرعية التاليةوتتكو   

هتتم مبراقبة إستهالكات الزبائن وكل ما دة ٬ مصلحة اإلحتيال اليت الفاتورات الغري مسد  مصلحة 
هتتم بكل طلبيات الزبائن الراغبني يف  اليتمصلحة احلجز ٬ يتعلق باإلحتيال داخل أو خارج املؤسسة

 .شركةالإقاف خطوطهم وبالتايل إقاف معامالهتم مع 
 :LOYALTY املصلحة اخلاصة بإخالص الزبائن -د

ة هدايا مقابل وفائهم م هلم عد  ه للزبائن األوفياء٬ تقد  بتطوير وإدارة برنامج إمتياز املوج   مصلحة هتتم
 (.خلإ...ية٬ رسائل قصرية٬ هواتف نقالةمكاملات جمان) املؤسسة ستعماهلم خلطوطوا
 :ملساعدةاملصلحة ا -ه

 :مهمة هذه املصلحة هي
مراجعة ومراقبة نشاط مجيع و  خدمة الزبائن موظفي مصلحةآداء حتليل عملية تقييم إعداد و  -

د من أن كل السلوكيات تتفق مع اإلجراءات املتعامل هبا صلحة من أجل التأك  هذه املهياكل 
 .والعمل على التحسني املستمر  جلودة اخلدمات اليت تقد مها هذه املصلحة

معدات املستعملة و كالتطبيقات والربامج )ضمان الدعم التقين ملختلف هيئات هذه املصلحة  -
 ...((األجهزة اهلاتفية٬ الفاكس٬)الصوت 
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 "OTA"بيع مؤسسة مختلف أنواع رجال : الثالث المطلب
ة ر، تعترب القو  ستقرار والتطو  باال كة للمؤسسات اليت هتتم  ة احملر  زال العملية البيعية القو  تكانت وال         

يف يف عالقاهتا مع عمالئها سواء األفراد أو  جازيالبيعية أحد أهم األنشطة اليت تستخدمها مؤسسة 
إظهار هذه األمهية اليت توليها  وميكن .رجال األعمال واملوزعني ،السوق املهين اخلاص باملؤسسات

هلذا النشاط من خالل عدد املوظفني الذين ينشطون يف مصلحة املبيعات ومصلحة خدمة الزبائن 
 :وهذا ما نالحظه يف اجلدول التايل

 في مؤسسة جازيدمة الزبائن عدد موظفي مصلحة المبيعات وخ   : (5-4)جدول 
مصلحة املبيعات  

 املباشرة
غري مصلحة املبيعات 
 املباشرة

  مصلحة خدمة الزبائن

  399 41 16 عدد عمال منطقة الشرق

  1283 79 48 عدد عمال منطقة الوسط

  334 37 19 عدد عمال منطقة الغرب

 2256 2016 157 83 العدد اإلمجايل للعمال

 ستعمال معلومات خاصة باملؤسسةاب من إعداد الطالبة: المصدر
عمال مصلحة املبيعات ومصلحة خدمة الزبائن ميثلون ما  اجلدول أن  ما ميكن مالحظته من هذا 

مهية كبرية يف أن هلذه املصلحة أ هذا يعين من إمجايل عمال املؤسسة (0424من  5552) %55يقارب 
بني أيديها عنصرها ، فهي متثل املؤسسة اليت تضع رب أحد أقوى املصاحل هباكما تعت  ،هذه املؤسسة
بناء خدمات املؤسسة و و مع العلم، أن هلذه املصلحة مهمتان بيع عروض  .الزبونهو األساسي أال و 

 .عالقات دائمة مع زبائنها
موظف، مستقلة عن مصلحة املبيعات  02ا عل  األكثر هبمصلحة التسويق اليت جند أن  جندكذلك 

التسويق )أن هناك تواصل مستمر بني هاتني املصلحتني  إىلستقاللية، ورغم هذه اإل .وخدمة الزبائن
زبائن اليت تعمل وهذا من خالل املصلحة املساعدة أو الداعمة ملصلحة املبيعات وخدمة ال، (املبيعاتو 

دة بنقل واملستمر مع مصلحة التسويق من أجل تطبيق املخططات التسويقية احملد   بالتنسيق الدائم
من رجال البيع ووكالء مصلحة ومن جهة أخرى  من جهة عرب مسؤوليهم إىل رجال البيع املعلومات

 .إعدادها يوميا عرب التقارير اليت يتم   إىل مصلحة التسويق خدمة الزبائن
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ميكن ، لرجال بيع املؤسسة الكافية م املساعدةتقد ال مصلحة التسويق ما جيدر اإلشارة إليه أن  لكن و 
مقارنتها مع مؤسستها، املنافسة و  خدماتعروض و ل ضعفالنقاط قو ة و الحتليل نقاط  مثالهلا 
امليزة التنافسية تسمح هلم من جهة من التعر ف عل   رجال البيعتقدميها عل  شكل حجج لو 

، الشيء الذي ال تقوم احملتملنييني و عملية إقناع الزبائن احلالمن جهة أخرى تسهل هلم و  ملؤسستهم
خدماهتا إال  بعد يس لديهم معلومات حول املنافسة و لبيع ل، حيث أن أغلب رجال ابه هذه املصلحة

 .زبائنهمل همطريقة إقناعر عل  نشاطهم و هذا قد يأث  السوق، و بإحتكاكهم 
كل األشخاص الذين هلم مهمة البيع أو ":اة البيع بأن  ق إىل مفهوم قو  التطر   ت  ، يف القسم النظري

من خالل هذا  ".الزبائن أو تقدمي خدمات ما بعد البيعل لزيارة املساعدة عل  البيع من خالل التنق  
ليس نوع واحد من القوى البيعية، بل  جازيالتعريف ومن خالل املطلب السابق، نستنتج أن لشركة 

 :ة أنواع واملتمثلة فيما يليعد  
 :قوة بيعية داخلية وخارجية -1
 :الداخليةالقوة البيعية  -أ

 .تصاالتإلمراكز امراكز اخلدمات و  اة يف املؤسسة وهم موظفو املستقر  ة البيعية وهي املتمثلة يف القو  
  :اخلارجيةالقوة البيعية  -ب

رجال البيع الذين يبيعون ) مصلحة املبيعات املباشرة :اأي رجال البيع املتنقلون وهم موظفو 
 .(رجال البيع الذين يهتمون بنقاط البيع) غري املباشرةو  (للمؤسسات ورجال األعمال

 : تجاريالتأطير القوة بيعية مباشرة و -2
كل   جازي،ع يف رجال بيع مؤسسة مالحظته هو تنو   من خالل املطلب السابق هلذا املبحث، ما ت  

مصلحة املبيعات ومصلحة خدمة ) ما نالحظه كذلك أن هذه املصاحلمنهم له عمله اخلاص به و 
 :تنقسم إىل قسمني( الزبائن

 :ة بيعية مباشرةقو   -أ
عروض املؤسسة، حيث  بالزبون النهائي أو بالوسائط، هدفها هو توزيع وتقدمي تتصل اليتأي 

حيث تأخذ  ،اليت تظهر يف عروض العملو ة تسميات لتحديد وظائف البيع عد   تستعمل شركة جازي
 :وهي كالتايل ة أشكال تدل عل  مهمة البائععد  
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 مستشار مراكز اخلدمات/ وكيل  (Service center advisor/ Agent:) ستقبال، توجيه مهمته هي إ
وإقناع الزبائن، تسجيل كل طلبات وشكاوي الزبائن والعمل عل  بيع خدمات وعروض 

 .املؤسسة
 أنواع 3وهناك ، تصاالتإلمستشار مركز ا/وكيل: 

، ((Specialized call center advisor/Agentمستشار متخصص يف مراكز االتصاالت/كيلو  .1
ل اخلدمات بكل الزبائن األفراد من حيث طلباهتم، شكاويهم، تقدمي كهتمام عمله هو اإل

 .حتياجاهتم ورغباهتمما بعد البيع هلم حسب إ
 مستشار متخصص بنقاط البيع واملوزعني ومراكز خدمات املؤسسة/وكيل .5

(Information POS and CDS advisor)، هو اإلجابة عل  كل الطلبيات  عمله
 (.نقاط البيع، املوزعني ومراكز اخلدمات)عند شركاء املؤسسة ستعالمات الصادرة من واإل

اإلجابة  عمله هو :(Technical and PME advisor) مستشار متخصص باملؤسسات/لوكي .3
عل  املكاملات اليت يتلقاها من املؤسسات الصغرية، املتوسطة واحلسابات الكبرية من أجل 

 اخلدمات املالئمة إعالمهم، توجيههم وتسجيل كل طلباهتم والعمل عل  إرضائهم وتقدمي
 .حتياجاهتمهلم حسب إ

 لشركاتا مبيعاتممثل /مندوب (corporate sales représentative): هي تقدمي وبيع  مهمته
 .العروض واخلدمات التجارية للزبائن املؤسسات والبحث عن زبائن جدد

 املتوسطة ممثل حسابات املؤسسة الصغرية و/مندوب SME account représentative)): مهمته 
 .هي البيع للشركات الصغرية واملتوسطة والبحث عن زبائن جدد

  املهندس التجاريVSAT ( gineerSAT enVcommercial (: عمله هو البحث عن موزعني
 .VSATيف السوق وبناء عالقات مع زبائن املؤسسة احلاليني، يهتم فقط باحللول  وشركاء جدد

  مندوب خاص بالتوزيع لنقاط البيع(POS distribution Représentative):  ين مهمته هي تكو
اخلاصة بعروض  مها الشركةول كل العروض، اخلدمات اليت تقد  ونقل املعلومات لنقاط البيع ح

، تشجيع هؤالء عل  بيع عروض املؤسسة ومتابعة تواجد هذه املنتجات لدى نقاط "جازي أفراد"
 .البيع
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لشركة ( داخلية كانت أم خارجية)ة البيعية املباشرة تقدميه، ميكن إظهار مهام القو   من خالل ما ت  
 :يف اجلدول التايل جازي

 "OTA"مؤسسةمختلف مهام رجال بيع             : (6-4) جدول  
وكيل مراكز  

 اخلدمات
وكيل مراكز 
 اإلتصاالت

املمثل اخلاص 
 بنقاط البيع

ممثل مبيعات 
 الشركات

 + +   البحث عل  زبائن جدد
 + + + + الزبائن إىلنقل املعلومات 

 +  + + تقدمي خدمات ملحقة
 + + + + مجع املعلومات عن السوق

 +   + البيع
 من إعداد الطالبة :المصدر

 :فيما خيص ميكن إضافة ما يليا اجلدول، من خالل هذ
 تقدمي اخلدمات امللحقة: 

يقوم رجل البيع املتنقل املتخصص بالبيع للسوق املهين بتسجيل كل الطلبات املتعلقة باخلدمات 
إىل املصلحة  ه كل هاته الطلباتامللحقة أو اإلضافية اليت يرغب الزبون احلصول عليها، ويوج  

تصاالت الذين هم إلااملساعدة اليت تتوىل هاته املهمة، عل  عكس وكالء مراكز اخلدمات و 
، ألن عملهم األساسي ليس البيع بل تقدمي خدمات ن عن تقدمي هذه اخلدمات امللحقةولو ملسؤ ا

 .ما بعد البيع
  قمجع املعلومات عن السو : 

 :هذه العملية بطريقتني تتم  
ن هبا يعملو ( Application) لديهم تطبيقات: تصاالتلوكالء مراكز اخلدمات واإلالنسبة ب -

نيت اخلاصة باملؤسسة، يقومون برفع كل املعلومات للمصاحل انت يوميا موجودة عل  مواقع األ
 ، املعنية للدراسة

مجعها عن طريق تقارير  يقومون برفع كل املعلومات اليت يتم  : قلونتنل البيع املابالنسبة لرج -
 .إعدادها يوميا أو أسبوعيا يتم  

إجبارية عل  كل أنواع رجال البيع، فعليهم هذه املهمة أساسية و  من الضروري اإلشارة إىل أن  
مجع كل املعلومات عن السوق فيما خيص اخلدمات األكثر طلبا، خمتلف املشاكل اليت تواجه 
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ا الزبون، اخلدمات اليت يرغب هبخمتلف العروض و  دمات أو الشبكة،اليت ختص اخلالزبائن و 
رغبات الزبائن مهمة بالنسبة هلذه املؤسسة، مهما كانت املعلومة، وهذا ما يثبت أن حاجات و 

 .تسويقيال هاتوجه هذا ما يثبتو 
 العرض البيعي: 

توجيه : تصاالت أن مهمتهم األساسية هيرة إليه بالنسبة لوكالء مراكز اإلما جيد اإلشا -
وإعالم الزبون، تقدمي اخلدمات ما بعد البيع وتسجيل الشكاوي، ولكن يف الفتات األخرية 

كل وكيل إتباع    ريات فيما خيص عمل هؤالء، حيث أصبح علي، متت بعض التغ5442ومنذ 
بيع خدمة أو عرض من  ووالتويج وحماولة إقتاح أ( démarche commerciale) منهجية جتارية

نتهاء من ، وهذا بعد اإلرغبات الزبائن املتصلنيحاجات و  مع ناسبتتعروض املؤسسة، بالطبع 
 .اإلجابة عل  كل طلباهتم

باشر املبيع غري الباشر ولكن فعملهم ليس البيع امل ،نشاط مندويب نقاط البيع ما خيصا فيأم   -
يقوموا بتوزيع منتجات املؤسسة عل  عكس وكالء من خالل التأثري عل  نقاط البيع حىت 

مراكز اخلدمات ومندويب الشركات الذي عملهم األساسي هو البيع املباشر، حيث يتحصل 
من املوزعني  بيع عل  منتجات املؤسسة ليس من عند مندويب نقاط البيع ولكننقاط ال

 .احلصريني للمؤسسة
ئن املؤسسة ستعمال فرق بيعية هو التقر ب من زباايل هاته املصاحل، هدفهم من خالل حسب مسؤو 

، حماولة تطوير حصتها يف نفس الوقتو  .وبناء عالقات متينة ومستمر ة معهم وحماولة احملافظة عليهم
يرى مسؤويل حيث  .السوقية من خالل العمل عل  إجياد زبائن جدد من خالل عملية التنقيب

البيع أكثر لزبائنهم : ية رحبية عل  مدى قصري عليهم أو اله للوصول إىل حتقيق تنممصلحة املبيعات أن  
سني طرق حت :سواق احلالية، ثالثااألإجياد زبائن جدد يف : ، ثانيااحلفاظ عل  حصتها السوقيةو  احلاليني

 .نفتاح عل  أسواق جديدةاال :أخريااحملافظة عل  زبائنها، و 
 إيصالو  نقل نشر، رجال البيع هلم مهمةإذا ما متعنا أكثر يف مهام هؤالء، جند أن كل أنواع 

، وهذا ما يأك د لنا أن  هذه املؤسسة قد جعلت من هذه الوسيلة إقناعه هباو  املعلومات إىل الزبون
 .التوزيعية، وسيلة إتصالية يف نفس الوقت
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 : التأطري التجاري -ب
سهل عمل رجال اليت توتتمثل يف كل املصاحل املساعدة لكل من مصلحة املبيعات وخدمة الزبائن 

مصلحة املبيعات املباشرة وغري املباشرة،  ويلملسؤ مسؤويل هاته املصاحل، مع العلم أن  البيع، إضافة إىل
 :مهمة البيع لبعض زبائن املؤسسة

 نقاط ببعض أو  ةباملوزعني احلصريني للمؤسس يهتمون :مسؤويل مصلحة املبيعات الغري مباشرة
 .البيع

  واملشاريع  األحيان بالبيع للحسابات يهتمون يف بعض: املبيعات املباشرةمسؤويل مصلحة
 .الكبرية

 : قوة بيعية خاصة بالمؤسسة وقوة بيعية منتدبة -3
 :ؤسسةذه املحيث أن هل

خارجية كانت أم  ،ة بيعية مباشرةريين لديها من قو  املوظفني األجتتمثل يف  :ة بيعية خاصة هباقو   -أ
 .داخلية
الذين يعملون لديها ولدى املؤسسات  جازيتتمثل يف شركاء مؤسسة : بيعية منتدبةة قو   -ب

 :ة البيعية من نوعنين هذه القو  األخرى، مهمتهم هي بيع وتوزيع عروض وحلول الشركة، حيث تتكو  
 موزعني حصريني من جهة يهتمون ببيع وتوزيع  2لدى هذه املؤسسة : املوزعني احلصريني

منتجات من جهة أخرى اإلهتمام ببيع و  .Nokia,samsung,sony ericson :کاهلواتف النقالة  
 ."ألفرادا جازي"مؤسسة 

 عروض اخلاصة باملؤسسات، حيملون هؤالء لقبال الذين يعملون عل  بيع الشركاء : 
Partenaires B2B, Partenaires IT Resellers (Partenaires solution Djezzy Entreprise). 

عل   جازيا تساعد مؤسسة ة مزايا أمهها أن  ة عد  ة البيعية املنتدبهلذه القو   أن  جيدر اإلشارة إليه ما 
ة البيعية اخلاصة ض القو  حتقيق مبيعاهتا املتوقعة، ولكن ال ميكن هلذه األخرية أن تأخذ مكان أو تعو  
ما ميكن إستنتاجه هلذا و  .باملؤسسة، من جهة ألسباب اخلصوصية وسرية املعلومات اخلاصة بالشركة

ة بيعية خاصة هبا اليت تعترب النواة األساسية هلا احلفاظ عل  قو   بالنسبة هلذه املؤسسة عترب من املهميأنه 
م فيها وتسيريها حسب أفضل من غريها هلا القدرة يف التحك   تسمح هلا بنقل وتطوير صورهتا وشهرهتا

 .هاهتاتوج  أهدافها و 
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مبصاحل املبيعات  جازية البيعية املنتدبة مسؤولني يعملون بشركة هلاته القو   كما جيب اإلشارة إىل أن  
د املباشرة والغري مباشرة هدفهم هو متابعة نشاط هؤالء وتوجيههم حسب إستاتيجية املؤسسة والتأك  

 .ا املؤسسةهب أن كل األمور تسري كما ترغب
 : للوصول إىل زبائنها جازيميكن أن نلخص يف الشكل اآليت خمتلف أساليب البيع اليت تستعملها 

 "جازي"شركة  المستعملة في بيعالمختلف أساليب        :(2-4)الشكل    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .إعداد الطالبة :المصدر
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تغطية السوق تغطية شاملة، عرب كل ع يف أساليب البيع املستعملة، وهذا هبدف ما نالحظه هو تنو  
حتياجات الزبائن إ وسائل التوزيع املمكنة وتوفري كل منتجاهتا يف كل مكان ويف أي وقت وحسب

من نفس املستوى، وال يقومون بنفس  اليسو  جازيوهنا جند أنه صحيح، رجال بيع مؤسسة  .والسوق
عدد معني من  بحث الثالث، ولكن هلمالقدرات كما سنراه يف امل العمل وليس هلم نفس املهارات و

 .هبانفس النوع اليت عليهم القيام  املهام من
بتوزيع عروض وخدمات هاته  ونيسمحم يتخذه رجال بيع هذه املؤسسة فه مهما كان الشكل الذي

اإلتصال املباشر مع خمتلف أنواع زبائن و  غة اإلنسانيةبي تسيطر عليه الصاألخرية وكذلك نشاط تروجي
من خالل طريقة الكالم  املؤسسة إىل الزبائن عن جي دةصورة ملؤسسة هدفهم هو نقل املعلومات و ا

ولنجاح هذا النشاط  .إخل..والتقدمي، األناقة، مدى التحك م يف املعلومات املقد مة، طريقة التخاطب
املؤسسة اليت دة، فكيف متت هذه العملية يف هذه بطريقة جي   تسيريهو  إعداده جازيعل  مؤسسة 

 مليون مشتك؟ 16هتا البيعية خلدمه أكثر من ه قو  ستوج  
 

 "جازي"ة إعداد قوة بيع مؤسسة كيفي: الثالث المبحث
 جازياألهداف الموكلة لرجال البيع لمؤسسة : المطلب األول

ة للمصلحة مصدرها من األهداف العام   جازية البيعية ملؤسسة تأخذ األهداف اخلاصة بالقو        
 :ا ذكر مثالالتجارية، ميكنن

 احلفاظ عل  احلصة السوقية من خالل إرضاء الزبائن وتقدمي العروض املالئمة هلم. 
 ية املؤشر الرئيسي للتنمية من خالل حتقيق رقم األعمال السنوي املتوقعجعل الرحب. 
   د عن املؤسسةنقل صورة جي. 
 ستاجتياتواإلع املعلومات عن السوق ونقلها للمصاحل املعنية لضبط اخلطط مج. 
كل بائع، من أجل تعيينها ل ة، إىل أهداف تنفيذية اليت يتم  بعدها ترمجة هذه األهداف العام   يتم  

 ملؤسسة ة البيعة املباشرةأهداف القو   داخل املؤسسة وميكن تلخيص ماصة هباخل املهمة مالتحديد هل
 (1):يف اجلدول التايل جازي

 

                                                           
لكن كان من الصعب احلصول عل  أهداف دقيقة كونا معلومات خاصة  عل  شكل كمي قابل للقياس، أن تصاغ يف إطار زمين، و جيب عل  األهداف أن تكون واضحة و( 1)

 .قد تأثر عل  نشاط املؤسسة وسرية لدى املؤسسة ال ميكن التصريح هبا و
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 "OTA"أهداف رجال بيع مؤسسة                   : (7-4)جدول    
 كل شهر  األهداف الواجب حتقيقها ل البيعنوع رج

دقائق وهذا خالل  3تعدى ة زمنية ال تقدر ممكن من املكاملات يف مد   أكرب اإلجابة عل - وكالء مراكز االتصاالت
 .يوم/مكاملة 104إىل  134سا ونصف أي ما بني  7: يوم عمل يقدر ب

عدد  = املكاملات املتلقاةعدد : تصاالت حيث جيب أن يكونتسجيل كل أسباب اإل-
 (. les raisons d'appels) تسجيلها تصاالت اليت ت  أسباب اإل

 .تسجيل كل شكاوي زبائن املؤسسة بطريقة صحيحة لتفادي رفض املصاحل املعينة-
 .الشكاويختفيض نسبة -

يف أغلب )ستقبال وخدمة أكرب قدر ممكن من الزبائن خالل ساعات عمل حمددة يوميا إ- (1)وكالء مراكز اخلدمات
 (.سا8األحيان 

 .وبطاقات التعبئة FLEXY د من خدمة ع عدد حمد  يب-
 ".Allo"و" جازي"د من شرائح أو بطاقات بيع عدد حمد  -
 .وعروض املؤسساتد من عروض الدفع املؤجل بيع عدد حمد  -
 .ختفيض نسبة الشكاوي-

 .شهر كلBusiness control " "  و" Business"د من خطوط بيع عدد حمد  - ممثلي مبيعات الشركات
 .إخل...،Black Berry،FAX  ،VSATهواتف : د من حلول الشركة کبيع عدد حمد  -
 .تنقيبالقيام بزيارات -
 .زيارات يف اليوم 14عن  ال تقل  ا د من الزيارات يومي  القيام بعدد حمد  -
 .حتسني العالقات مع الزبائن تطوير و-

يدع   وممثلي نقاط البيع 
املنطقة  منشط: كذلك ب

 Animateur de)البيعية 

zone) 

 .يوم/زيارة 15: نقاط البيع يقدر حاليا ب من زيارة عدد معني-
 .القيام بزيارات تنقيب-
 .البيعتطوير و حتسني العالقات مع نقاط -
 من داملنشط، مع التأك  هبم  عرب نقاط البيع الذين يهتم   شهريا د من اخلطوطد  حمتشغيل عدد -

 .غلةقد متت من اخلطوط املش ل مكاملةأن أو  
 (2) (.PLV)توفري اإلعالنات يف كل نقاط البيع-

 .من إعداد الطالبة :المصدر 
دة عن املؤسسة لزبائنها نقل صورة جي   :ة أمههاأن لكل هؤالء أهداف نوعية متشاهب مع العلم

مة، طريقة م يف املعلومات املقد  وألسواقها من خالل طريقة الكالم والتقدمي، األناقة، مدى التحك  
                                                           

 
 .عدد الزبائن الذين يزورون هذا املركز من شهر ألخر، حسب نشاط املركز و الكمية للوكالء من وكالة ألخرى و ختتلف األهداف -(1)

(2)
-PLV: Publicité sur le lieu de vente. 
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مراقبتها  نشاط املؤسسة يف حتقيق أهدافها الكمية، يتم   ر عل تأث  كل هاته املعايري  .خلإ..التخاطب
مكافأة أو صيل، أين يتقاض  رجل البيع تفكثر املبحث الثالث بأيمها شهريا، كما سنراه يف ا وتقييومي  

 .عمولة مقابل النتائج اليت حققها واجلهود اليت بذهلا
ما يالحظ من خالل اجلدول أن لرجال البيع املتجولون هدف هو القيام بزيارات تنقيب من أجل 

هذا ما ري حمددة، و هدف غري دقيق حيث أن عدد الزيارات الالزمة غ .البحث عل  زبائن جدد
 .إستفاذ منه رجال البيع ألن البعض منهم ال يهتم هبذا اهلدف و يركزون عل  الزبائن احلاليني فقط

سهولة الوصول إىل و مكانية ووكالء وكذا مسؤويل املصاحل حول إمن خالل سؤال خمتلف مندويب 
وحتقيقها  املمكن الوصول إليهاا أهداف واضحة من التأكيد لنا أن   حتقيق هذه األهداف شهريا، ت  

هلا  ذ يبيتحسب اجلهود الولكن ليس كل شهر ذلك حسب الظروف الداخلية واخلارجية للمؤسسة و 
 .كل رجل بيعي
كونا من بني   ،ائن فخورين بالعمل هباته املؤسسةخدمة الزبوكالء مصلحة املبيعات و و معظم ممثلي 

من أمهها  مقارنة باملؤسسات األخرى أكرب املؤسسات األجنبية باجلزائر توفر هلم العديد من اإلمتيازات
بعض من رجال  من خالل املقابالت اليت متت مع  لكنو  .أجر ثابت معقول يتقاضونه كل شهر

م قد ميثلون أن  و األخرية  هم يف حتقيق أهداف هاتههلم دور م أن  ال يعلمون  هممعظمالبيع، وجد أن  
 .لمؤسسة، كل منهم موج ه حنو أهدافه الشخصيةميزة تنافسية ل

 ج اليت حققتها املؤسسة مقارنة باملؤسسات املنافسة هلا مباشرة املتمثلة يف مؤسسة ميكن تلخيص النتائ
 :ة يف اجلدول التايلني، احلصة السوقيجنمة فيما خيص عدد املشتكموبيليس و 
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              النتائج التي حققتها مؤسسة جازي مقارنة بمنافسيها         :(8-4)جدول 
 موبيليس جنمة جازي 

 2009 النتائج احملققة خالل سنة 
 10.079.500 8.032.682 14.617.642 عدد املشتكني

 29.4 % 25 % 45.6 % احلصة السوقية

 2010النتائج احملققة خالل سنة 
 9.446.774 8.245.998 15.087.393 املشتكنيعدد 

 28.8 % 25.2 % 46 % احلصة السوقية

 2011النتائج احملققة خالل سنة 
 10.280.098 8.658.105 16.490.690 عدد املشتكني

 29.18 % 24.01 % 46.81 % احلصة السوقية

  .اخلاص باملؤسسة نيتانت موقع األ باستعمال من إعداد الطالبة :المصدر
يف تزايد مستمر من سنة إىل حصتها السوقية عدد مشتكي مؤسسة جازي و  ما ميكن مالحظته أن

عروض هذا راجع للجي دة، و  خاصة التجاريةى هذا يعين أن سياستها التسويقية املتبعة عامة و أخر 
 شرائح املؤسسة يف كل مكانتوفر شبكة ممتازة مقارنة باملنافسة و  اخلدمات املقدمة بأسعار معقولة،و 

املتوسط لكل زبون أو رقم الشهري لكن ما جيدر اإلشارة إليه أن  الدخل و  .أي شبكة توزيع واسعة
يف تراجع مستمر من سنة إىل أخرى  (1)حتققه املؤسسة مع كل زبون ال الشهري املتوسط الذياألعم

 :كما يبينه اجلدول املوايل
 األعمال الشهري المتوسط التي تحققه المؤسسة مع كل زبونرقم          :(9-4)جدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

حتققه  لذيال الشهري املتوسط ارقم األعم
بالدينار اجلزائري  املؤسسة مع كل زبون

ARPU   
914.25 891.9 724 721 668.9 

 .اخلاص باملؤسسة نيتانت مواقع األ باستعمال من إعداد الطالبة :المصدر
الدخل الشهري املتوسط لكل زبون عل  املؤسسة تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة من أجل الرفع يف 

أكثر و بالتايل دفع  االستهالكجديدة إضافة إىل باقي اخلدمات املقدمة، اليت سوف تدفع بالزبون إىل 
                                                           

 
(1)

-ARPU : revenue mensuel moyen par abonnée. 
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هبدف  ه اخلدمات املضافةزيادة عل  هذا، عل  املؤسسة العمل عل  التعريف هبذ .مصاريف أكرب
الء عل  كون هؤ   أو القوة البيعية من بينها رجال البيع خمتلفة طرق باستعماليتم هذا جلب الزبون و 

هذا و  .اخلدمات املالئمة حسب كل زبون تقدميتواصل دائم مع زبائنها ومن املمكن هلم تشخيص و 
يف ؤسسة من زيادة يف رقم أعماهلا و ممكانة هذه الوسيلة  كونا طريقة تسمح للما يزيد من أمهية و 

 . أرباحها
 

 "جازي"حجم القوة البيعية لمؤسسة هيكلة و : المطلب الثاني
تسهيل عملية املراقبة واملتابعة لهي تغطية السوق تغطية شاملة،  جازيشيء لدى شركة  أهم   إن        

فية توزيع توضيح كي اول يف هذه الفقرةسوف حن .عل  أنشطة هؤالء وكذلك جتنب تكرار األعمال
 :مندويب ووكالء املؤسسة عل  كامل النطاق الوطين

 :مراكز الخدمات -1
 :االتعدد الوك -أ 

ب من كل زبائنها املوجودين يف كل أحناء الوطن، حيث قامت عل  التقر   جازيعملت شركة  لقد
الوطن، وكالة  بتوزيع العديد من مراكز اخلدمات عل  نطاق وطين، إذ تتوفر يف كل والية من واليات

 .وكالة 85ة وكاالت خلدمة الزبائن، عددها هو أو عد  
زائر العاصمة، جبوكالة  10: أكثر من وكالة يف الواليات الكربى حيث جند جازيلقد وفرت شركة 

وهذا راجع إىل كثافة السكان يف هاته املناطق  .ت بوالية وهرانوكاال 5ثالثة وكاالت بقسنطينة و
 .هدفها هو التقر ب أكثر من سوقها
جباية، تلمسان، شلف، سطيف، أم البواقي، باتنة، ميلة، عنابة، : باإلضافة إىل وكالتان بكل من

 .معسكر، بليدة، تبازة، بويرة، عني الدفلة، ورقلة، مسيلة، جلفة
 .بتلك الوالية مني أو غري املقيمنياملقي زبائنالكل وكالة هتتم خبدمة 

يف   كافيةل  النطاق الوطين تعتربع ةععدد الوكاالت املوز   حسب مسؤويل مصاحل خدمة الزبائن،
أن العديد من زبائن املؤسسة  ،لكن ما جيدر اإلشارة إليهو  .الوقت احلايل خلدمة أغلبية زبائن املؤسسة

بائن الز  اصة يف جنوب البالد أين يتوجب عل خ هذابة يف الوصول إىل تلك الوكاالت و جيدون صعو 
  .قطع مسافات كبرية للوصول إليها
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 :أنواع الوكاالت -ب 
 :هناك نوعان من مراكز اخلدمات

( اجلزائر، قسنطينة ووهران) كل مراكز اخلدمات املتواجدة بالواليات الكربىوهي  (: أ) مراكز فئة (1
 :تنظيمها كاآليت يتم  مساءا و  النصفو  الثامنة صباحا حىت الثامنة تعمل من

 املشرف عل  املركزsuperviseur    شراف عل  كل أنشطة املركز مهمته هي اإل ،لوهو املسؤول األو
 .وهو كذلك مسؤول عل  كل رؤساء الفرق املوجودين بالوكالة

  قائد أو رئيس الفريقteam leader  ن من عدد من املستشارينيتكو   هو املسؤول عل  فريق. 
 .50املستشارين يف هذا النوع من املراكز قد يصل إىل  عدد

 :صباحا حىت السادسة مساءا وهي منظمة كاآليت ن التاسعةهذه املراكز تعمل م(: ب) مراكز فئة (5
شراف عل  نشاط الوكالة ويلعب دور رئيس الذي دوره هو اإل superviseurاملشرف عل  املركز 

 .7إىل  2عدد وكالء املراكز هو ما بني  .الفريق
من إمجايل عمال  %13ميثل حوايل  ، ماوكيل خلدمة الزبائن 520ن مراكز اخلدمات إمجاال من تتكو  

 :عة كاآليتوهي موز   خدمة الزبائن،مال مصلحة املبيعات و من إمجايل ع %55و  املؤسسة
 ز الخدمات على المناطق الجغرافيةمراك يتوزيع  وكالء أو مستشار      : (8-4) الجدول   

 إمجايل غرب وسط شرق املنطقة اجلفرافية
 517 128 220 169 وكالء مراكز اخلدمات

 47 17 15 15 كبار وكالء مراكز اخلدمات

    564 

 .املؤسسةب خاصة  وثائق من إعداد الطالبة بإستعمال: المصدر  
 باستعمالالعملية  إليهم املؤسسة حيث تتم  من املهم حتديد حجم أو عدد الوكالء الذين ستحتاج 

 (1).دة تعمل هبا الشركةتقنيات حمد  
حول كيفية حتديد عدد الوكالء   املوجودين بوالية قسنطينةولنيملسؤ من خالل سؤال املصاحل احمللية وا

 نتائجالم يقيبت يقوم من فتة إىل أخرى و مشرف، وجدنا أن كل مسؤول أالذين حتتاج إليهم املؤسسة
عتبار العوامل املستشارين، حيث يأخذ بعني اإل د بذلك أمهية توظيف أو زيادةوحيد  وكالته احملققة يف 

 :التالية

                                                           
 .تعترب معلومات سرية املستعملة لتحديد حجم القوة البيعية كون املصاحل املعنية هبذا األمر متواجد جبزائر العاصمة وصعوبة احلصول عل  معلومات حول التقنيات -(1)
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 األهداف املسطرة واملبيعات املتوقعة يف املراكز. 
 كانية يف تلك املنطقة أو الواليةالكثافة الس. 
 عدد الزبائن املتواجدون يف تلك الوالية. 
 عدد الزيارات اليومية للوكالة. 
   الزبون ةة الالزمة خلدمنتظار يف الوكالة واملد  ة اإلمد. 
 للوكالء التوقعات فيما خيص العطل السنوية واملرضية. 

بتحديد العدد املناسب من املستشارين، ستتمكن املؤسسة من تقدمي نوعية خدمات ذات جودة من 
 .كزا ة يف املر املطو ل نتظاراالتفادي أوقات زبون و خالل أخذ كل الوقت الالزم مع كل 

 :تصاالتإلمراكز ا -2
ة مع زبائن املؤسسة، كونا الواجهة ابعة واحلفاظ عل  عالقة خاصاهلدف من هذه املراكز هو مت

تصاالت، كل مركز ه املؤسسة عدد معقول من مراكز اإلر هذحيث توف، "OTA" ملؤسسة األمامية
عدا مراكز جبزائر العاصمة، ماة متواجد هاالزبائن أو بتقدمي خدمة معينة، كل  يهتم بفئة معينة من 

 :حيث جند( 777) اجلمهور الواسع اتصاالت
 ن باجلزائر العاصمة لتغطية منطقة الوسطمركزا. 
 مركز بقسنطينة لتغطية سوق الشرق. 
 مركز بوهران لتغطية سوق الغرب. 

 . م كل أنواع اخلدماتد  يقخيدم كل الزبائن األفراد و ( 777)هذا املركز أنمع العلم 
ب املؤسسة من مسؤويل هذه املصلحة، تعترب المركزية هذه املراكز أمرا مفروغ منه، فهو يقر  حسب 

 :زبائنها إذ تسمح ب
  اهلاتف النقالتها كأفضل موظف بقطاع مكان العمل لكل اجلزائريني وبالتايل تعزيزتوفري فرص 

 .باجلزائر
 تقدمي اخلدمات يف حالة ظهور عطل استمراريةالتقنية، فهي توفر  يةتأمني املرافق والبنايات التحت 

 .طبيعية كوارث أويف أحد مواقع املؤسسة بسبب حوادث  أو مشكلة
( غربو  وسطشرق، ) ، مراجعة هذا التقسيم للمناطق2010سنة يف  د ت  ه قما جيد اإلشارة إليه، أن  

تصاالت جزائر العاصمة، ن املكاملات الذي يؤثر عل  نشاط مركز إوهذا راجع إىل الضغط الكبري م
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دة يتلق  املكاملات من كل أحناء الوطن وليس من منطقة حمد  ( 777)حيث أصبح كل مركز من مراكز
 .وهذا يف حالة وجود ضغوط مكاملات يف مراكز أخرى

 كز اخلاصة بنقاط البيع، املر (777)كزا مر  :ة للمكاملات املتمثلة يفاملستقبل االتصاالتمراكز  اختيار ت   
اليت مهمتها إضافة إىل اإلجابة  ،(788) كز اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة والكبريةواملر ( 041)

 (1).منتجات إضافية هلؤالء أوبيع خدمات إقتاح أو عل  طلبات الزبائن، حماولة 
من إمجايل  %48وكيل خلدمة الزبائن، ما ميثل حوايل  304 عل جازي إمجاال  اتصاالتمراكز  عدت

        :خدمة الزبائن، وهي موز عة كاآليتمصلحة املبيعات و  من إمجايل عمال %15عمال املؤسسة و 
 توزيع وكالء مراكز االتصاالت على المناطق الجغرافية       :(9-4)الجدول  

 إمجايل غرب وسط شرق املنطقة اجلغرافية
عدد وكالء مراكز اإلتصاالت اخلاصة 

 املوزعني بنقاط البيع و
 

- 

 

17 

 

- 

 

17 

عدد وكالء مراكز اإلتصاالت اخلاصة 
 باملؤسسات

 

- 

 

16 

 

- 

 

16 

عدد وكالء مراكز اإلتصاالت اخلاصة 
 باجلمهور الواسع

 

74 

 

170 

 

63 

 

307 
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 .من إعداد الطالبة بإستعمال وثائق خاصة  باملؤسسة: المصدر   
يف مراكز اإلتصاالت فهي تأخذ بعني  مؤسسة جازيج إليهم قبل حتديد عدد الوكالء الذين حتتا 

 :خدمة الزبائنمصلحة مسؤول وهذا حسب ، التاليةعوامل العتبار اإل
 األهداف املسطرة املتوقع حتقيقها. 
   من املكاملات املتلقاة يف أقل وقت ممكن %84اإلجابة عل  األقل عل. 
  لظار مطو  تنبعد اإلختفيض عدد العمالء الذين يتخلون عن املكاملات. 
 التوقعات فيما خيص العطل السنوية واإلجازات املرضية. 
 عدد زبائن املؤسسة مبناطق شرق، وسط وغرب البالد. 
   اها املركز كل يومعدد املكاملات اليت يتلق. 

                                                           
مراكز إلرسال كذا  تصاالت خدمة اإلنتنت، و، مراكز إ(444) متيازكز إتصاالت خدمة إإضافة إىل تلك املراكز اليت تستقبل املكاملات جند مرا ": جازي"مع العلم أن لشركة -(1)

 .املكاملات لتسديد الفاتورة أو مراكز التسويق اهلاتفي
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 :مصلحة المبيعات المباشرة -3
 :تقسيم املناطق البيعية -أ 

سابات احلثل يف مؤسسات ذات تتم ،دةتتخصص هذه املصلحة كما سبق ذكره يف قطاعات حمد  
هذه  ا، حيث جند أن  أعماهل طة، مهما كان جمال نشاطها أو قطاعواملتوس املؤسسات الصغرية الكبرية،

 :نه اجلدول التايلاجلغرايف كما يبياملعيار  باستعمالس م سوقها إىل مناطق بيعية املؤسسة تق
 لمصلحة المبيعات المباشرةالتقسيم الجغرافي          : (10-4)الجدول 
مصلحة املبيعات املباشرة  

 بالشرق
مصلحة املبيعات املباشرة 

 بالوسط
 مصلحة املبيعات املباشرة بالغرب

 
 
 

 الواليات

: والية و هي 17هتتم ب 
قسنطينة، سكيكدة، برج 
بوعريريج، تبسة، جيجل، قاملة، 
خنشلة، سوق أهراس، واد 
سوف، بسكرة، الطارف، 
عنابة، ميلة، باتنة، أم البواقي، 

  .سطيف ومسيلة

 :والية و هي 15هتتم ب 
جزائر العاصمة، بليدة، 
بومرداس، تبازة، تيزي وزو، 
بويرة، عني الدفلة، مدية، 
جباية، جلفة، لغواط، غرداية، 

 . متنراست و ورقلة، تقورت 

 :والية و هي 16هتتم ب 
وهران، تلمسان، البيض، بشار، 
أدرار، تندوف، مسثغامن، شلف، 
سيدي بلعباس، تيارت، غليزان، 
 سعيدة، معسكر، تسمسيلت،

 عني متوشنت و النعامة  

 .من إعداد الطالبة بإستعمال وثائق خاصة  باملؤسسة: المصدر 
لكل رجل بيع  مبنحمصلحة املبيعات املباشرة مبنطقة الشرق، والغرب تقوم  أنما جيدر اإلشارة إليه، 

املنافسة يف ة أو تواجد مدى شد   ،تهاعتبار خربته ومهار أو أكثر ينشط فيها وهذا أخذا بعني اإلوالية 
 .تلك الوالية ومدى إمكانية حتقيق الربح فيها

 جازيهذا الفريق البيعي مبنطقة الغرب والشرق متخصص يف بيع عروض، خدمات وحلول مؤسسة 
ا بالنسبة أم   .مهما كان جمال أعماهلا ،الصغريةاملتوسطة و لكل املؤسسات ذات احلسابات الكبرية، 

 :نجدفلوسط البالد 
 دة، بالبيع لفئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملوزعة عل  مناطق جغرافية حمد   تم  هفريق ي

 .هافي أكثر ينشط أوحيث لكل رجل بيعي والية 
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 وهذا حسب القطاع الذي (1)احلسابات الكبرية أوم بالبيع لفئة املؤسسات الكبرية ت  هفريق ي ،
زبائن حسب فئة الم وليس حسب مكان تواجدها، أي تقس   تنشط فيه هذه املؤسسات

 (2).حسب املعيار اجلغرايفو 
 :املبيعات للشركات يف امليدان وداخل املكتب نشاط مندويب -ب 

يعمل عل  احملافظة عليها من خالل البيع للزبائن احلاليني  زبائن بيع حافظةكل رجل م ليقد  
ومن  .زبائن جددا للحصول عل  وتطويرها عن طريق زيارات التنقيب اليت يقوم هبا يومي   ،خدمتهمو 
إىل  25من تقريبا ن رجل بيعي حافظة زبائن تتكو  أن لكل جند  ،تقدميها لنا املعلومات اليت ت   اللخ
يصل  إىل أنهذا يف بداية مسريته املهنية وميكن أن يزداد عدد الزبائن هبذه احلافظة حساب و /زبون 75

 5أكثر من ) لة يف هذه الشركةة مطو  بالنسبة لرجال البيع الذين هلم خرب حساب /زبون 154إىل مثال 
 .(سنوات
 :بكل ما يتعلق بة املبيعات املباشرة حملصلاملصلحة املساعدة  هتتم   هبذه احلافظات، يتعلقفيما 
 وحتديثها مع الوقت( أعمالقطاع  أومعيار جغرايف )خلق حافظة زبائن حسب التقسيم املتبع. 
   عدد احلسابات املوجودة هبا، عدد : ر كل حافظات زبائن رجال البيع من حيثمتابعة تطو

، مدى ستداداالل احلسابات، العائدات احملققة، معد   أقدميةاخلطوط بكل حساب، مدى 
 (خلإ...تطور احلسابات،

 تسليط الضوء عل  فرص البيع املتاحة من خالل حتليل هذه احلافظات. 
   اقتناءأو زيادة يف عائدات احلساب،  اخنفاضسابات من خالل ر احلتنبيه املسؤول حول تطو 

 .خلإ...يدةعدد كبري من احللول أو اخلطوط اجلد
  ة احلسابات الغري نشطةتنشيط رجل البيع لزيار. 

 :أنمالحظته فيما خيص نشاط رجال البيع  األمر السليب الذي ت  
 ن كثريا بعملية منهم يهتمون أكثر بالزبائن احلاليني املوجودين حبافظة زبائنهم وال يهتمو  القدماء

مراقبة  راجع لعدمالسلوك هذا و  .حتقيق هدفهم الشهري رغبتهم هي، التنقيب لتطويرها
 .عل  مراقبة النتائج احملققةتركيزهم فقط املسؤولني لنشاط هؤالء و 

                                                           
 .حتقق معها رقم أعمال جد معترب و ،خط مع جازي 1744:هلا تقريبا،"    ONA الديوان الوطين للتطهري" من بني املؤسسات الكبرية لشركة جازي جند مؤسسة  -(1)

 .من إمجايل رقم أعمال املؤسسة %05، حيث حتقق منطقة الشرق حوايل  SEACO, COOJAL , CNAS:أمههااحلسابات الكبرية مبنطقة شرق البالد 
 .خمتلف قطاعات األعمال اليت تعمل عليها مؤسسة جازي يف وسط البالد: (01)لحق رقمامل -(2)
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 يثبتوا مهاراهتم يف السوق وهذا يؤثر  أنبعد  هلم حافظة زبائن إال  م قد  مندويب البيع اجلدد، ال ت
 .دة كل شهرحتقيق أهداف حمد  جمربون عل  هؤالء  كون عل  نشاطهم ومعنوياهتم

البيع، يقوم هذا األخري بنقل كل املعلومات والنتائج اليت وصل  كل الزيارات اليت يقوم هبا مندوب  بعد
 (1) :و أسبوعيا حسب رغبة املسؤول، جند هبذا التقريرإليها عل  تقرير يرسل يوميا أ

 سم املسؤول عنها ومنصبهقمها، إوانا، ر ، عناليت زارها سم الشركةإ. 
 عل  الزبون وحتليل إحتياجاته، للتفاوض، ف تعر  لاتنقيب، لا) نوع الزيارة اليت قام هبا املندوب

 (.ختتام العملية البيعيةأو إل
 مالحظته عند الزبون، املنتجات اليت يستعملها، عدد عماله،  كل ما تتم  : املالحظات

 .خلإ...، نشاط املنافسةتهميوال
إرسال هذا التقرير كل ناية أسبوع إىل املسؤول املباشر، الذي يقوم بنفسه إىل إرساله ملصلحة  يتم  

 : الدعم أو املصلحة املساعدة تقوم هذه األخرية ب
  كل( خطوط وحلول مباعة)احملققة يف املنطقة اليت يعمل هبا إعداد تقرير خاص باملبيعات 

 (.رسله إىل املسؤول املباشر لرجال البيعت) أسبوع، كل شهر، كل فصل وكل سنة
 حتديث املعلومات عل  قاعدة البيانات للزبائن احلاليني أو املرتقبني. 
 هتيئة وحتليل قاعدة بيانات كل حافظة زبائن لكل مندوب بيعي. 
  وإرسال قاعدة البيانات اخلاصة بالزبائن املرتقبني لكل مندويب البيع حسب قطاع حتديث

 .األعمال أو حسب املنطقة اجلغرافية
عدم القيام هبا مع رجال البيع هي  النقطة السلبية اليت جيب اإلشارة إليها من خالل اجلوالت اليت ت  

لذي يقضيه هؤالء يف عملية البيع إىل بالوقت ا ع املختصني بالشركاتمندويب البي مسؤويل مباالة
 .يرفع يف مبيعات الشركة حيث نعلم أن البيع هو النشاط الوحيد الذي .التنقلو جانب املهام اإلدارية 

ختفيض الوقت الذي يقضيه يف الواجبات لذي يقضيه رجل البيع مع زبائنه و ، زيادة الوقت امنطقياو 
 .اإلدارية هلا أثر مباشر عل  املبيعات

 
 

                                                           
 .تقرير الزيارات اليت ميلئه مندوب بيع مصلحة املبيعات املباشرة: (02)امللحق رقم   -(3)
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 :خمطط ومسار الزيارات -ج 
  القيام هبا مع  اليت ت  البيعية فيما خيص خمطط الزيارات ومن خالل املقابالت الشخصية والزيارات

قوم بإعداد خمطط الزيارات ي كل رجل بيعي أن   التوصل إىلفقد ت   املسؤولني،بيع و ال مندويب
وتنظيم وقته كما يراه مناسبا، دون  كل رجل بيع عليه إعداد  ،ولنيملسؤ حيث حسب ا .لوحده
شيء هو حتقيق  أهم   .احلكم الذايت لديهممن ميزة اإلستقاللية و هذا ما يزيد ، و ولملسؤ تدخل ا

لكن تأثر و  .التنظيم املتبع ن حنو النتائج مهما كانن موجهو و ملسؤولا أغلبية املبيعات، أي جند أن
وبالتايل يؤثر عل   داجي   ال يعرف السوقد، كونه يهذه عل  مندوب البيع اجلد طريقة العمل

مسؤولوا مصلحة املبيعات ال إضافة إىل هذا، جيدر اإلشارة إىل أن  .النتائج اليت سيحققها
روح ت البيع و ، يعتقدون أن تقنياإعداد جوالتهل  تنظيم زياراته و فريقهم البيعي ع ونيساعد

 .(عن البائع املولود يبحثونأي ) لدى املمثل يوم توظيفه تتواجدجيب أن  القيادة هي مهارات
 .اخلربة اكتسابمع و  مع التدريبتطويرها مع الوقت و  فاملهارات يتم  ، غري أن هذا خاطئ

 كل واحد يعمل وينظم عمله بالطريقة اال يتبع هؤالء مسارا حمدد: فيما خيص مسارات الزيارات ،
أن مندويب البيع ال  ،مالحظته ولكن ما ت   .قيق أهدافهة واليت تساعده عل  حتاليت يراها مناسب

( املبلغ غري حمد دو  كون املؤسسة هي اليت تتكفل بتكاليف النقل والسفر) يبالون بتكاليف السفر
جند هذه الظاهرة و الربح  اخنفاضالتكاليف و  ارتفاعؤثر عل  تكلفة الزيارة وبالتايل ي قدوهذا 

 .مندويب البيع اجلدد خاصة يف 
من إمجايل عمال  %41تقريبا ، ما ميثل ممثل 38لشركة جازي إمجاال  ات املباشرةمصلحة املبيع تعد  

فعدد عمال هذه املصلحة ضئيل  .خدمة الزبائنمن إمجايل عمال مصلحة املبيعات و  %1.7املؤسسة و
ة فئمع  إال   كونا تتعاملو   نسبة من املبيعاتربأهم مصلحة كونا حتقق أك تعترب هذه املصلحةلكن و 

 .الصغريةاملتوسطة و  املؤسسات الكبرية،
، إذ خاصة بشرق البالد ،هذه املصلحة ة البيعية غري كايف وهذا حسب مسؤويليعترب حجم هاته القو  

وصل  قد عل  النطاق الوطين والية مع العلم أن  عدد املؤسسات 17ال ميكن لثمانية رجال بيع تغطية 
زون مندويب بيع هذه املصلحة يرك   التقسيم جعل هذا .من مليون مؤسسة كثرإىل أ 2011يف ناية سنة 

جيعلهم يهملون نوعا فاظ عل  احلصة السوقية للمؤسسة و حالي ا عل  خدمة الزبائن احلاليني هبدف احل
 .ما عملية التنقيب، وهذا ما قد يفسح اجملال للمنافسة من أجل الزيادة يف حصتها السوقية
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، وكذا ممثلي املؤسسات الصغرية الشركات ميكن تلخيص يف اجلدول التايل عدد ممثلي مبيعات
 :واملتوسطة كاآليت

 عدد ممثلي مبيعات الشركات                    : (11-4) لجدو   
  غرب وسط شرق املنطقة اجلغرافية

  6 17 6 ممثلي مبيعات املؤسسات
  3 4 2 ممثلي املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 38 9 21 8 اإلمجايل

 .وثائق خاصة  باملؤسسة باستعمالمن إعداد الطالبة : المصدر 
 :مصلحة المبيعات الغير مباشرة -4

ات املؤسسة هبذه ر منتجتوفد من التأك   يع من خالل العمل عل مندويب هذه املصلحة بنقاط الب يهتم  
، (PLV) خالل توفري اإلعالنات يف أماكن البيعمن ، بيعهاالنقاط البيع ومساعدهتم عل  توزيعها و 

 .ه النقاط البيعيةهات ل املعلومات حول كل املنتجات ملسؤويلتكوين ونق
، قامت املؤسسة بتقسيم املنطقة إىل ثالثة مناطق بيعية من الزبائن ولضمان تغطية شاملة هلذه الفئة

حيث  .عليها مصلحة املبيعات املباشرة نفس تقسيم الواليات اليت تعمل ، غرب ووسط،شرق: هي
قد يصل عدد  ية اليت يهتم هبا،جيمع فيها كل النقاط البيع ،لكل مندوب، قاعدة بيانات خاصة به

  Flexyأغلبهم يهتمون خبدمة  ،نقطة بيعية 844نقاط البيع يف قاعدة بيانات واحدة إىل أكثر من 
وتشغيل اخلطوط املباعة وهم  OTAنتجات م مهمتهم األساسية هي بيع ،هممن بين 544فقط وجند 
 .ا املناطق البيعيةزون عليها منشطو  يرك  الفئة اليت

يف حالة وجود عدد كبري  ميكن أن ينشط هذا املمثل يف والية واحدة أو يف منطقة حمد دة من الوالية،
  .من نقاط البيع

 ؟زياراتهم املندوب اخلاص بنقاط البيع نظيكيف 
  بإعداد برنامج الزيارات الواجب القيام هبا( يوم اخلميس)كل ناية أسبوع هذا املندوب  يقوم 

الربنامج قائمة نقاط  التحديد يف هذا يتم   ."IPOS":تدع  األسبوع املقبل، وهذا عل  تطبيقة
 .يوم/ زيارة 15حيث ال جيب أن تقل عن  البيع اليت سيقوم هذا املندوب بزيارهتا،

م يعملون عل  أن   ،القيام هبا مع هؤالء املندوبني من خالل الزيارات اليت ت   ما جيدر اإلشارة إليه
األخري بزيارة منطقة وع، يقوم هذا كل يوم أو كل أسب .منطقتهم البيعة إىل مناطق صغرية تقسيم
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لوقت ومن جهة أخرى ، من جهة عدم تضيعة امن أجل ة، قد تكون حي أو قرية أو بلديةحمدد  
 .تنظيم أعماله

  يف ناية كل يوم، يقوم منشط املنطقة بتسجيل ونقل كل املالحظات واإلجراءات املطبقة وكذا
إرساله يوميا إىل مدير  تقرير يتم   ، عل اتبعهاتيجية اليت ستااإلل إليها من خالل النتائج اليت توص  
 :ن هذا التقرير من املصلحة، يتكو  

منتجات  مهما كانتحاليا املنتجات اليت تباع يف السوق  :ن منتقرير ناية اليوم ويتكو   (1
، خذة مع نقاط البيعاإلجراءات املت  ، (إىل األقل مبيعا من األكثر مبيعا) املنافسة وأاملؤسسة 

 .افسيهاناصة باملؤسسة أو مباخلاملالحظات امليدانية 
املشاكل اخلاصة ، زيارهتم تعدد نقاط البيع اليت مت  أي  :ملئ سجل نشاط نقاط البيع (5

عدد ، منشط املنطقة يف اليوم من عند نقاط البيع استقبلهاعدد املكاملات اليت ، بالشبكة
تقدميها لنقاط  عدد العقود اليت ت   ،مجعها وإرساهلا ملصلحة تشغيل اخلطوط العقود اليت ت  

 .البيع
 (.يهامبنافس أو جازي: اصة باخل) خمتلف األسعار املطبقة يف السوق (3
ستاتيجية أو اإللتعديل  من طرف مدير املصلحة هادراستها وحتليل هاته التقارير والنتائج يتم  كل 

 .تطبيق إجراءات تصحيحية
اليت تظهر يف  دبكل نقاط البيع اجلد إضافة إىل هذه الزيارات جيب عل  منشط املنطقة أن يهتم  

 .هبا ينشطاليت  املنطقة
 بنقاط البيع حسب المناطق البيعيةعدد المندوبين المتخصصين      : (12-4)الجدول  

  غرب وسط شرق املنطقة اجلغرافية
  7 10 15 مندويب نقاط البيع

  16 18 8 كبار مندويب نقاط البيع
 74 23 28 23 اإلمجايل

 .وثائق خاصة  باملؤسسة باستعمالمن إعداد الطالبة : المصدر
تفرقة  ت   قد ههذا احلجم غري كاف لتغطية كل السوق، حيث جند أن  ىل أن  من الضروري اإلشارة إ

، يقومون هم ملندويب البيع يناملباشر  نيوتوزيع قاعدة بيانات هبا عدد معني من نقاط البيع عل  املسؤول
 .ة البيعية وعدد املندوبني غري كاف حاليام القو  هذا يعين أن حج .نقاط البيعل كذلك بزيارات
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أو مباشرة، جيب أو عدد مندويب مصلحة املبيعات غري مباشرة  حجم املصلحة، لتحديدحسب مدير 
 :عتبار العوامل األساسية التاليةاألخذ بعني اإل

  ليهاإصول و النتائج املراد الاألهداف املسطرة و. 
   رهااملبيعات احملققة يف املنطقة ومدى تطو. 
 مدى تغطية املنطقة البيعية. 
   رها يف املنطقةتواجد املنافسة وتطو. 

املستنبطة من اجلداول األربعة، جند أن  احلجم اإلمجايل للقو ة البيعية من خالل املعلومات السابقة و 
من إمجايل عمال املؤسسة،   % 25رجل بيع، ما ميثل حوايل  1000هبذه املؤسسة يصل إىل أكثر من 

سسة املؤسسة، من جهة نستنتج أن املؤ هذا ما يزيد من أمهية هذه الوسيلة البيعية بالنسبة هلذه و 
ين، تكاليف األجور، املكافآت، التكو : تسيري هذه القوة البيعية فيما خيصتستثمر مبالغ كبرية إلدارة و 

السفر، مع العلم أننا مل نتمكن من التحصل عل  املبلغ الدقيق املستثمر يف هذه القوة البيعية النقل و 
نوعية حجم املؤسسة، عدد زبائنها و  هود كبري من رجال البيع عد استعماليرجع  .بالتحجج بالسرية
 .اخلدمات املقد مة

 
 "OTA"نظام األجور والمكافآت المطبقة في مؤسسة   :المطلب الثالث

موضوع والذي يعترب موضوع حيوي بالنسبة لكل عمال املؤسسة عامة ورجال البيع  إن أهم        
ة البيعية ووكالء مصلحة خدمة الزبائن خاصة هو موضوع األجور واملكافآت اليت تتقاضاها القو  

ما كان ه كل  حيث نعلم أن   .اوناليت حيقق واألهداف اليت يقومون هبا للمؤسسة مقابل األعمال واملهام
 .ما زاد نشاطه يف حتقيق أهدافهالبيع حمفزا، كل  رجل 

 :حيث جند أنه، نظام واضح وصريح لكل رجال البيع جازييعترب نظام األجور بشركة 
   بعد كل شهر، حيث تتغري هذه األجور  م لكل موظف مبؤسسة جازي أجر ثابت يتقاضاهيقد

 .كل عامل  هبا سب نوع العمل واملهام اليت يقوممن مصلحة ألخرى وهذا ح
 إضافة إىل هاته األجور الثابتة: 

طق البيعية عل  عالوة تصاالت وكذا منشطي املنامراكز اإلو  وكالء مراكز اخلدماتيتحصل  (1
حلساب هذه العالوة و  .أشهر، مقابل النتائج احملققة خالل هذه الفتة ثالثةكل أو مكافأة  
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ل التقييم الذي حتصل عليه معد  ، الدخل الذي يتقاضاه العامل كل شهر :عتبارإليأخذ بعني ا
 .أو العطل اليت أخذها املوظف ياباتالغعدد ، (نسبة مئويةعل  شكل ) خالل الثالثة أشهر

لمؤسسات الصغرية، املتوسطة والكبرية عل  عمولة كل لبيع لاملتخصص بااملندوب يتحصل  (5
كل منتوج أو عرض تتمثل هذه العمولة يف نسبة من   .هاثالثة أشهر مقابل النتائج اليت حقق

من اهلدف  % 54كما يتحصل رجل البيع عل  هاته العمولة يف حالة ما إذا وصل إىل  .باعه
 .املسطر له

ميثل األجر الثابت نسبة كبرية من نظام األجور املطبق يف هذه املؤسسة مقارنة باملكافآت والعموالت 
يع يف حتقيق أهدافهم، إذ يعلمون جهود رجل البا، هذا يأثر عل  عمل ونشاط و اليت يتحصلون عليه

 .  أن األجر الشهري مضمون مهما كانت النتائج احملققة
 رييسد لتهذه املؤسسة أن تتبع نظام جي   عل  ،جازية البيعية املستعملة يف شركة مهما كان نوع القو  

وبالتايل الرفع يف لوصول إىل األهداف املسطرة وبذلك حتسني إنتاجية كل بائع هاته األخرية من أجل ا
 .املبيعات

 
 "جازي"مؤسسةبيع كيفية تسيير قوة  :الرابعالمبحث 

بكل األمور اليت  االهتمام جازية تكاليفها، عل  مؤسسة ة ولتغطيلتحقيق املبيعات املسطر       
إتباعها جيب مهمة و  ة البيعيةالبيعية، وهلذا تعترب كل مرحلة من مراحل عملية تسيري القو   هتاتتعلق بقو  

 .بعناية
 " OTA"كالء مؤسسةو مندوبي و وتوظيف  اختيار :ولاأل المطلب

 البائع الصحيح يعترب عامل حاسم يف جناح مشروع املؤسسة، خاصة أن الظروف التنافسية، اختيارإن 
 .قد جعلت عملية البيع أمرا صعبا

 :حسب ترتيب تنازيل،أمههالألسباب التالية وكالء جدد مندوبني و إىل توظيف  جازيمؤسسة حتتاج 
  املغادرة الطوعية ملوظفيها إىل مؤسسات أخرى خاصة يف والية جزائر العاصمة مقارنة بالواليات

يف هبذه الوالية مقارنة رص التوظقسنطينة ووهران، وهذا راجع إىل وجود العديد من فكاألخرى  
هذا راجع لنوع العمل الذي تظهر خاصة يف مراكز اإلتصاالت و  الطوعية هذه املغادرة .باآلخرين

لتقدمي أفضل اخلدمات،  فهذا النشاط يتطلب بذل جهود كبرية .ز بالضغط الدائميقومون به يتمي  
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مستمرة، الرغبة يف املساعدة  ، محاس مستمر، أي القدرة عل  إظهار وبطريقةاالستقبالأفضل 
 .الوقت يؤثر عل  معنويات هؤالء الوكالء خبدمة الزبون وهذا مع واالستمتاع

 ي يف نفس املصلحة من وكيل أو مندوب إىل مسؤول، أو التغيري يف لسلم الوظيفالتقية يف ا
 تصاالت اجلمهور الواسعإمن مراكز : ل إىل مصلحة أخرى مثالوالتحو   واالنتقالمنصب العمل 

وهذا  (.041) البيع واملوزعني بنقاطأو ( 788) تصاالت اخلاصة باملؤسساتإىل مراكز اإل (777)
أو ، جدد عمال يفمة وهذا ما يدفع باملؤسسة إىل توظخاصة بوالية جزائر العاص األمر يتم  

أو مصاحل  إىل مصلحة املبيعات الغري مباشرةتصاالت واخلدمات ميكن التغيري من مراكز اإل
 .أخرى

  ملصلحة املبيعات املباشرة أو غري املباشرةالرغبة يف احلصول عل  مهارات جديدة خاصة بالنسبة 
تبحث عن ) ليس من داخل املؤسسةاليت عادة ما ترغب يف أن يكون التوظيف خارجي و 

 (.للعمل أكثر أشخاص حمفزين
  توسيع السوق أو نشاط املؤسسة عل  املستوى الوطين أو عل  مستوى جهوي أو يف والية من

 .الواليات 
 ع القوانني الداخلية للمؤسسة ن من حتقيق أهدافه أو لعدم إتبا يتمك  كون هذا األخري مل : الطرد

 .غلب األحيانيف أ
 :سياسة التوظيف المتبعة -1

دة عن مؤسستها والعمل عل  خلق حميط هتتم بإعطاء صورة جي   جازيوال تزال شركة  لقد أعطت
لق املرشحني وخمن جهة أخرى جلب أفضل مريح للعمل من أجل التأثري عل  موظفيها من جهة و 

من مجع طلبات التوظيف عرب الطرق  جازي مؤسسة الرغبة يف العمل هبذه املؤسسة، حيث متكن
 :التالية من األكثر شيوعا إىل األقل

   دفعها يف املقرات األساسية باجلزائر، قسنطينة ووهران أو مبراكز  أغلب الطلبات عفوية، يتم
قد " نشاطهامؤسسة يف جمال أكرب  " اإلتصالية ما جيعلنا نستنتج أن سياستها اخلدمات وهذا

 .جناحهاحققت 



 721                                                                              واقع قوة البيع  يف مؤسسة جازي :الفصل الرابع

 ت للشركة وهوالل موقع اإلنتنمن خ:www.djezzy.com" "الطلبات العفوية: له فقرة تدع  ب 
((candidatures spontanées،   ارة هبا  ستمن ترك بطاقة معلوماته وكذلك ملئ إن املرشح ميتمك

 .خلإ...مستوى تعليمهشخصية، خرباته، كل معلوماته ال
 اليت تدع  ب ،إعالنات يف مراكز خاصة بالتوظيف من خالل وضع :ANEM (لوكالة الوطنية ا

  .(للتوظيف
 واملوظف الذي  عن طريق التوظيف الداخلي وذلك بإرسال بريد إلكتوين لكل موظفي املؤسسة

 5442عام  جازي يف مؤسسةدراسة قامت هبا  أثبتتلكن و  .ن يرسل ملفهميلئ الشروط ميكن أ
ا خيص عمليات التوظيف هناك نقص يف الشفافية فيم أن   ،ؤسسةامل هبذهحول ظروف العمل 

رأي عمال املؤسسة يف التوظيف  املرشحني اختيارو  انتقاءهذا خاصة يف مرحلة الداخلية و 
 .الداخلي

 جبزائر العاصمة،  كل سنة  تم  من خالل املعارض اليت تشارك فيها املؤسسة، معارض التوظيف ت
ل جبلب أفضطلبات التوظيف وبالتايل السماح  من لمؤسسة من مجع عدد كبريلتسمح 
 .SIRRAAاملعرض الدويل للتوظيف باجلزائر : مثال .املرشحني

  هتتم شركة ،5442منذ ف :املعاهدالتوظيف من خالل اللجوء إىل اجلامعات و OTA" " باجلامعات
التعليم من خالل  مهمة جانبإىل  .مة، وهران وجزائر العاص قسنطينة :املعاهد املتواجدة بو 

 لطالب جامعة قسنطينة، وهران وجزائر العاصمة يف مصاحل الشركةالقيام بتبصات توفري فرص 
 (1) .احتياجاهتتوظيف هؤالء حسب إو ( م هذه التبصات إال للممتازينال تقد  )
شخص  1544توظيف  ت   5414يف سنة  حيث، تصاالت يف اجلزائرل موظف بقطاع اإلأو   جازيتعترب 

التقنية والفكرية  توظيفهم هو من جهة مهاراهتم القاسم املشتك بني هؤالء الذين ت  ، يف مجيع اجملاالت
ح الفريق التعاون، النشاط، رو ) جازينضمام كامل هلؤالء فيما خيص قيم مؤسسة إرى ومن جهة أخ

 (2).(...أو اجلماعة، اإلبداع،
 :"OTA" حتياجات التوظيف بمؤسسة إتحليل  -2

هتم البيعية من فتة ألخرى بتحليل نتائج وأداء قو  ( املبيعات وخدمة الزبائن) يقوم مسؤولوا كل مصلحة
 :هتا البيعية أمههافيها دراسة معايري عديدة حول مدى فعالية قو   جتماعات أين يتم  وذلك خالل إ

                                                           
(1)-"

BYNATNA", Magazine d' OTA, n°02, automne 2009, p.18. 
(2)-"

DJEZZY, premier employeur du secteur des télécoms en Algérie", http://www.tsa-algerie.com/communiques-

de-presses/djezzy-premier-employeur-du-secteur-des-telecoms-en-2010_144.html, consulté le 21 juillet 2011.  
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واليت تسمح هلم  .خلإ...ة املنافسةمدى شد   العدوانية التجارية،ر املبيعات، و وتطو  من ،تغطية السوق
عرض  ا عل  نطاق وطين أو عل  نطاق جهوي أو لتوزيع منتوج أوبتحديد احلاجة إىل التوظيف إم  

تعريف عام للوظيفة، املهام : ن منو  حول عمليات التوظيف تتك كل اإلعالنات اليت تتم   .ددحم
الربامج التكوينية املتبعة رف و املعا ،هارات الواجب توافرها يف املرشحاملتطلبات واملالواجب القيام هبا، 

 .وخربة املرشح
 مندوب بيع متخصص)ة، ملختلف الوظائف ميكن إظهار يف اجلدول املوايل، خمتلف املالمح املهم

واملهارات  وكذا خمتلف الصفات ،(تصاالتإلا وأبنقاط البيع، وكيل مراكز اخلدمات  وأباملؤسسات 
 :الواجب توافرها يف املرشح

 "OTA" ة بيع مؤسسة المالمح والصفات التي يجب توافرها في قو   فمختل: (13-4)الجدول 
 الخبرة المهنية التكوين و الصفات التي يجب توافرها المهام المسندة له إسم المنصب

مندوب خاص 
 بالمؤسسات

البحث عن زبائن جدد حسب قطاع  -
 .أعماهلم

 .تطوير احلسابات احلالية للمؤسسة -
 .حتضري العروض البيعية -
 .ضمان تسديد الفاتورات -
 .نقل ملفات الزبائن للمصاحل املعنية -
 .ضمان اإلستخبارات التنافسية -
 .خدمات املؤسسة بيع عروض و -
ضمان نقل املعلومات من السوق حنو  -

 .املصاحل املعنية
للمؤسسات  ضمان الزيارات اليومية -

 .ذات احلسابات الكبرية
املشاركة يف تطوير احللول اليت تقد مها  -
 .حتياجات الزبائنؤسسة حسب إامل
عارض املندوات و اليف تنظيم واملشاركة  -

 .تصاالتاخلاصة مبجال اإل
 .إعداد التقارير الالزمة -

م يف اللغة العربية متحك   -
اللغة اإلجنليزية و  والفرنسية
 .مستحبة

قادر عل  القيام بتنقالت  -
 .ورحالت

 .دةميلك ثقافة عامة جي   -
 .دمظهر جي   -
نشط، له القدرة عل   -

 .التواصل اجليد
ميتلك تقنيات البيع  -

 .والتفاوض
 .د يف التعبري اللفظيقدرة جي   -
 .روح املبادرة روح الفريق و -

م يف تطبيقات متحك   -
 .اإلعالم اآليل

دة لسوق معرفة جي   -
املؤسسات حسب كل قطاع 

 .أعمال
 دة ملنتجاتمعرفة جي   -

 .جازي
 .دراسات عليا يف التجارة -
 ثالثةخربة من سنة إىل  -

سنوات يف جمال املبيعات 
 .املباشرة

مندوب 
حسابات 

المؤسسات 

البيع للزبائن و  ددالبحث عن زبائن ج -
 .احلاليني

 .خاصة هبذه الفئةيعية حتضري عروض ب -

 .إمكانية التنقل -
 .دةثقافة عامة جي   -
 .دمظهر جي   -

دة هليكلة معرفة جي   -
 .املؤسسات اجلزائرية

د يف جمال مستوى جي   -
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الصغيرة 
 والمتوسطة

 .االقيام بعدد معني من الزيارات يومي   -
ضمان نقل املعلومات من السوق إىل  -

املصاحل املعنية لتحديث قاعدة بيانات 
 .الزبائن عرب التقارير

 .ضمان نقل املعلومات حول املنافسة -
نقل كل املعلومات اليت ختص آراء  -

 .الزبائن
وتطوير  ضمان وفاء الزبائن احلاليني -

 .إيرادات املؤسسة
 .نقل ملفات الزبائن إىل املصاحل املعنية -

 .نشط -
م يف تقنيات البيع متحك   -

 .والتفاوض
م يف اللغة العربية متحك   -

 .جنليزية مرغوبةو اإل والفرنسية
القدرة عل  التواصل مع  -

 .اآلخرين
 .املبادرة روح -
دة عل  التعبري قدرة جي   -

 .اللفظي
 

 .اإلعالم اآليل
 .دراسات عليا يف التجارة -
 ثالثةخربة ما بني سنة إىل  -

سنوات يف جمال البيع 
 .املباشر

فهم جي د للسوق  -
 .اجلزائري

وكيل مراكز 
الخدمات 
ومراكز 

 .تصاالتاإل

إقناع الزبائن من و  النصح، توجيه تقدمي -
جل إرضائهم وضمان املتابعة الدائمة أ

 .هلم
الزبائن من خالل إتباع  استقبال -

الزبائن فيما خيص منتجات أو  واحتام
 .خدمات املؤسسة

تسجيل كل إحتياجات الزبائن فيما  -
 .خيص منتجات أو خدمات املؤسسة

خمزون  ه املايل وعنصندوقمسؤول عن  -
فيما خيص ) منتجات املؤسسة اخلاص به

 (.مراكز اخلدماتوكالء 
 إعداد تقارير خاصة باألعمال اليت يتم   -

 .القيام هبا يوميا

 .جاد يف العمل ومسؤول -
 .السرية يف العمل -
تسيري  قادر عل  إدارة و -

 .الضغط
 .دة عل  التعبريقدرة جي   -
 .حضور مثايل -
درة عل  التواصل مع الق -

 .اآلخرين
 .دبلوماسي -

د يف جمال مستوى جي  -
 .اإلعالم اآليل

م يف اللغة الفرنسية متحك  -
 .جنليزية مرغوبةو اإل والعربية

دراسات عليا يف التجارة، -
 .و ما شابهتسيري أ

ال تقل عن سنة يف  خربة-
بالنسبة ) الزبائنخدمة جمال 

 (لوكالء مراكز اخلدمات
 

منشط 
 طقةالمن

 .إعداد خمطط زيارات أسبوعية -
ضمان تواجد اإلعالنات اخلاصة  -

باملؤسسة يف نقاط البيع من خالل 
 .التعامل مع املوزعني

ل املعلومات حول و نقضمان تكوين  -
 .منتجات املؤسسة إىل نقاط البيع

 ةري وحتديث قاعدة البيانات اخلاصيتس -
 .بنقاط البيع الذين يعمل معهم

 .القيام بزيارات يومية -

 .د للوقتتسيري جي   -
 .تسيري الضغوط إدارة و -
م يف تقنيات متحك   -

 .التفاوض
 .مرن نشط و -
ف مع القدرة عل  التكي   -

 .األوضاع الظروف و
القدرة عل  التواصل مع  -

 .اآلخرين

 .دراسات عليا يف التجارة -
خربة ال تقل عن سنة يف  -

 .نفس املنصب
دة ملنتجات معرفة جي   -

 .جازي
 .م يف اإلعالم اآليلمتحك   -
م يف اللغة العربية متحك   -

 .جنليزية مرغوبةاإلو  والفرنسية
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 .إعداد التقارير  -
ما ة ودائمة فيضمان زيادة مستمر   -

 .OTAخيص تشغيل خطوط 

وكالء مراكز 
تصاالت اإل
خاصة ال

 اتبالمؤسس

 تم  يجابة عل  كل املكاملات اليت اإل -
ستقباهلا من فئة املؤسسات ذات إ

 .و الصغريةاحلسابات الكبرية، املتوسطة أ
 شكاوي، الطلباتالتسجيل كل  -

 .واملشاكل التقنية اخلاصة هبذه الفئة
تسجيل كل أسباب املكاملات بطريقة  -

 .صحيحة

 .ضمان النوبات الليلية -
القدرة عل  التواصل مع  -

 .اآلخرين
الكالم القدرة عل  اإلقناع،  -

 .بوضوح
مهارات الكتابة باللغة  -

 .الفرنسية

يف اللغة العربية  محك  مت -
 .جنليزية مرغوبةاإلو  والفرنسية

م يف تطبيقات متحك   -
 .اإلعالم اآليل

دراسات عليا يف أي  -
 .جمال
خربة لعامني يف مراكز  -
 .تصاالت جازيإ

وكالء مراكز 
تصاالت اإل

الخاصة بنقاط 
 و البيع

 الموزعين

م اإلجابة عل  املكاملات اليت يت   -
 .من نقاط البيع استقباهلا

والشكاوى تسجيل كل الطلبات  -
 .ومتابعتها

تسجيل كل أسباب املكاملات بطريقة  -
 .صحيحة

دة عل  التواصل مع قدرة جي   -
 .اآلخرين

 .القدرة عل  اإلقناع -
 .ودي هادئ و -
 .ليلالقدرة عل  التح -
 .مهارات يف الكتابة -
 .دمظهر جي   -
 .دبلوماسي -

 .متخرج من اجلامعة -
خربة ألكثر من عام يف  -

جمال خدمة الزبائن أو يف 
 .جمال البيع

ربية م يف اللغة العمتحك   -
جنليزية مرغوبة و اإل والفرنسية

م يف تطبيقات متحك   -
 .اإلعالم اآليل

 .من إعداد الطالبة بإستعمال وثائق خاصة  باملؤسسة: المصدر 
 :ختيار رجال البيعإ -3
 :باملؤسسة خاصة ة بيعيةختيار قو  إ -أ

 مؤسسةحتافية حيث تقوم يمثلون الشركة، يتطلب اخلربة واإلكالء واملندوبني الذين سختيار الو إن إ
يقوم بإجراء املقابالت  ، اإلختيارز متخصصة بكل عمليات التوظيف و ىل مراكبدون اللجوء إ جازي
 :كل من

 يدع  ب (و خدمة الزبائنمبيعات أ) املعنية بالتوظيفملصلحة مدير ا: Manager ،بالنسبة هلم 
املهام والواجبات اليت سيقوم هبا املرشح وكذلك معرفة  اديعترب أفضل شخص كونه يعرف جي  

 .ولكن هذا األمر ليس دائما صحيحدة إلحتياجات الزبائن و معرفة جي  دة للقطاع البيعي أجي  
املدير، وبالتايل ليس له معرفة  بني ليسوا عل  تواصل مباشر مع هذاكون الوكالء واملندو   وهذا
 .ألنشطة اليت يقومون هبالدة جي  
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 مصادر املواهب" صوص من مصلحةمسؤول من مصلحة املوارد البشرية وباخل"                  
(talent sourcing).   جذب وتوظيف أفضل  ،هذه املصلحة بتحديد كما سبق ذكره، هتتم

 ؤسسة، كما هتتم  هذه املوقدرهتم عل  التأقلم والتكييف مع ثقافة  املواهب حسب مهاراهتم
رسم الأي هبدف  ،جل إعداد خمططات وظيفيةم املوظفني احلاليني للمؤسسة من أاملصلحة بتقيي

 .الشركة هذه هلم املسرية املهنية اليت ميكنهم إتباعها يف
ة مقابالت مجاعية بالنسب تتم   ،و مبراكز اخلدمات اخلاصة باملؤسسةاملقابالت يف املقرات اجلهوية أ م  تت

ا بالنسبة ملندويب أم   .Uحرف راكز اخلدمات حول طاولة عل  شكل تصاالت وملوكالء مراكز اإل
بطريقة دقيقة فاملقابالت تكون فردية من أجل التحديد  مصلحة املبيعات املباشرة والغري املباشرة،

 .يف تطوير رقم أعمال املؤسسة حيث يلعب هؤالء دورا مهما شخصية هؤالء،
يستعمل يف كل  .(1)"دليل املقابلة:"املوظف املناسب ما يعرف ب اختيار ديستعمل املسؤولون عن

 "لعبة األدوار" :كما يستعمل كذلك هؤالء ما يعرف ب .تعديله حسب احلالة املقابالت ويتم  
 (les jeux de rôles)   هارات ف عل  ردود أفعال املرشح، كيفية التفكري، ممن أجل التعر

 .خلإ...التحليل
كون هاته املصلحة متخصصة وهلا القدرة عل  حتليل ": مصادر املواهب" اللجوء إىل مصلحة يتم  

نفسية، تدع   اختبارات استعمالاملرشح من خالل  ف عل  القدرات اخلفية لدى الشخصيات والتعر  
م ز املرشح، فهي تقي  تسمح بتحديد اخلصائص اليت متي   ،"tests psychométrique:"باللغة األجنبية

دى ذكائه والقدرة القدرة عل  التواصل، القدرة عل  القيادة، م: سلوكه العام وقدراته األساسية مثال
ة ونقاط الضعف لدى نقاط القو  ف عل  مؤسسة بالتعر  تسمح هذه اإلختبارات لل .خلإ...عل  التفكري

 .املرشح
أشهر للتأقلم مع ثقافة  ستةة هلذا األخري مد   جازيم مؤسسة تقد   املالئم وتوظيفه،ختيار املرشح بعد إ

ة كافية إلثبات قدراهتم وكالء ومندويب هذه املصاحل، تعترب املد   و ولنيلمسؤ بالنسبة ل .سياسة املؤسسةو 
 .ومهاراهتم

 
 

                                                           
 ." le guide d’entretien دليل املقابلة: "  (03)امللحق رقم -(1)
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 :بيعية منتدبةة ختيار قو  إ -ب
ة البيعية يف املوزعني الستة احلصريني والشركاء الذين يعملون عل  كما سبق توضيحه تتمثل هذه القو  

 :باملؤسسات ةلول اخلاصاحلبيع خدمات و 
  :ختيار املوزع احلصريبالنسبة إل (1
 :العملية كاآليت تتم  
  خالل خمتلف امللفات العفوية م املسؤول عن مصلحة التوزيع بالبحث عن موزعني حمتملني من يقو

املؤسسة أو من خالل اجلوالت اليت يقوم هبا يف خمتلف الواليات مع منشطي  إىلدفعها  اليت ت  
 .املناطق البيعية

   د معهم مواعيد للمقابالتلية للمرشحني وحيد  د املسؤول قائمة أو  حيد. 
 ا، الذي يعمل عليه حالي  م مؤسسته، خمطط األعمال يقد  : عل  كل مرشح أن ،خالل املقابالت

 استعماهلا ميكن إلستاتيجية التجارية اليتإيضاح كل املوارد املالية، املوارد البشرية، املعدات وا
 (.األفراد جازي روضع عبيفقط ب مع العلم أنه يهتم  ) جازيلتوزيع منتجات 

 ختيار املوزع احلصري، يطلب منه خطة عملبعد إ "business plan." 
   سة جازيد لكل موزع حصري مشرف يعمل مبؤسحيد (superviseur )يقوم مبتابعة نشاطه. 
 ":جازي"مها املؤسسات اليت تقد  وحلول ختيار شركاء لبيع عروض بالنسبة إل (5
 :ختيار الشركاء بإتباع املراحل التاليةعملية إ تتم  
   أو من  جازي شركة ل اإلطالع عل  قاعدة بياناتلشركاء حمتملني من خاللية حتديد قائمة أو

 .اللجوء إىل اجلرائد واجملالتخالل 
 مؤسستها،  :حيث تقد م شركة جازي خالل هذه املقابلة ال هبم وأخذ موعد للمقابلة،تصاإل

تقوم جبمع و  ." جازيحلول وعروض مؤسسة  شركاء:" ب اليت تسميه أهدافها وتقدمي املشروع
 .معلومات حول هؤالء الشركاء احملتملني

 إرساهلا إىل جلنة هتتم بدراسة امللفات والقيام  تم  حتديد قائمة املرشحني احملتملني، ي بعد
 .ن هذه اللجنة من ممثلي مصلحة التسويق، املالية، املشتيات واملبيعات، تتكو  (1)باملقابالت

   دفت الشروط": تقدمي ما يدع  ب ال من املرشحنيقبل تنظيم املقابالت، يطلب أو " 

                                                           
 .ورقة تقييم الشركاء/معايري اختيار:  (04)امللحق رقم  -(1)
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 (cahier de charge.) 
ظيف ختيار وتو تويل إهتماما كبريا فيما خيص عملية إ جازي  فقرة، أن شركةه الما نستنتجه من هذ

 .واجهة األمامية هلا بالنسبة لزبائنهاوال املؤسسة م مرآةمندويب وممثلي الشركة، كونا تعلم أن   وكالء و
 

 المبيعات وخدمة الزبائنبي مصلحة كيفية تكوين وتدريب وكالء مندو : الثانيالمطلب 
كبريا، حيث تسمح هلا بالرفع يف   استثمارايعترب  جازيمبؤسسة  البشري إن تنمية رأس املال      

دة فيما خيص املنتجات  املستمر يف تقدمي نوعية جي  نياهلا، وبالتايل التحسمهارات وإنتاجية عم  
لتكوين كافة عمال املؤسسة فهذه الربامج ربة توهلذا فهي توفر ميزانية سنوية مع .مةواخلدمات املقد  

التكوينية اليت تنظمها الشركة مرتبطة بالتوجهات اإلستاتيجية هلا وبالتايل تساهم يف حتقيق أهدافها 
 (1).األساسية كخلق روح القيادة عند عماهلا

للوقت، تقدمي دة دة مع الزبائن، اإلدارة اجلي  باإلضافة إىل تقدمي أفضل اخلدمات، بناء عالقات جي  
ثر فيما  مصاحل املبيعات وخدمة الزبائن أن الربامج التدريبية هلا أؤويلأفضل صورة للمؤسسة، يعترب مس

 .خيص رفع الروح املعنوية ملندوبيها ووكالئها
 :" OTA" محتوى ومواضيع البرامج التدريبية الخاصة بمؤسسة  -1

يد خاص مبراكز اخلدمات وكيل جد أوعند توظيف مندوب جديد خاص باملؤسسات ونقاط البيع 
 :برجمتها يف الدورات التكوينية هي ل املعلومات اليت يتم  تصاالت، أو  ومراكز اإل

  ت هباوالتواريخ اهلامة اليت مر   جازيمؤسسة  عنمعلومات عامة. 
 أهم اإلجنازات اليت قامت هبا هبدف غرس ثقافة املؤسسة لديهم. 
 حول اخلدمات واملنتجات اليت توفرها املؤسسة لزبائنها بتفصيل دقيق والتأكيد عل   معلومات

 .يف عمله تلك اليت سيحتاج إليها
  ت يناتدريبهم عل  النظام الذي تعمل به املؤسسة أي كل التطبيقات املوجودة عل  موقع اإلنت

 .خلإ...جيل الطلبات، تسجيل الشكاوي،اخلاصة باملؤسسة بتقدمي اخلدمات، تس
علم  رغم ،املنافسةخدمات عروض و ه ال تقدم أي معلومات حول ، أن  الأو   ما جيدر اإلشارة إليه 

البيع من تطوير  م يف كل العروض اخلاصة باملؤسسة أو مبنافسيها قد ميكن رجالاملؤسسة أن  التحك  
تقنيات البيع  :بة ية املتعلقالدورات التدريب كذلك أن   .بالتايل إقناع الزبونحججهم البيعية و 

                                                           
(1)-"

BYNATNA", Magazine d' OTA, n°02, automne 2009, p.18. 
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ل دورة يف أو   ، ال تتم  ...والتفاوض، كيفية التواصل والتعامل مع الزبون، كيفية إدارة حافظة زبائن
 .و املندوب فعاليته يف جمال نشاطهبرجمتها بعد أن يثبت الوكيل أ يتم  تدريبية، بل 

 :المستعمل في التدريب والمسؤول عليها الطرق -2
إدارة " :تدع  برجال بيعها خاصة و عماهلا عامة مصلحة خاصة بتدريب  جازي رت مؤسسةلقد وف  
قدراته، مهاراته حتسني جديد و  مهمتها هي تدريب كل موظف ،(Talent Management")املواهب

 :طرق للتكوين والتدريب وهي كاآليت ثالثةتوفر هذه املصلحة  .وتوجيهه حنو ثقافة املؤسسة
 :التدريبية الكالسيكية الدورات -أ

التدريب يف  عموما يتم   .التدرييب يف قاعة خاصة بالتدريب مجع كل املشاركني يف الربنامج أين يتم  
 دارة املواهب لتكوين هؤالء،صلحة إخيصص مدرب من م .OTAاملقرات اجلهوية اخلاصة مبؤسسة 

 .ص يف جمال معنيتخصم هبذه املصلحة كل مدرب  أن  حيث 
 :املكتبة -ب
: والتخصصاتالعديد من الكتب واجملالت يف مجيع القطاعات املؤسسة مكاتب هبا  ر هبذهتتوف  

 واكتسابف منها هو تسهيل عملية التعليم اهلد .إخل...تسيري، تسويق، مالية، موارد بشرية، البيع
 .وهران، قسنطينة وجزائر العاصمة: تتوفر هبذه الشركة ثالثة مكتبات ب .املعرفة
 : "LEARNING-E" التعليم اإللكتوين عن بعد، ما تدع  باللغة اإلجنليزية -ج
 م، متثل وسيلة دعم ومكملة للربامج التدريبية الكالسيكية، فهي وسيلةللتعل   فتاضيةاهي وسيلة و 

تسمح هذه  ،(les technologies multimédias) دة اجلديدةتكنولوجيات الوسائط املتعد   تستخدم
م بدون تضييع الوقت، وهذا ما يسمح لكل متدرب من التكنولوجيا بنقل املعرفة مباشرة إىل املتعل  

 . برناجمه التدرييب عل  راحته وبإتباع سرعته اخلاصة لفهم األمورريسيت
عرب تقنية  2010منذ سنة  الربنامج الطموح هذا اعتمادزائر، يف تصاالت اجلوراسكوم إشرعت شركة أ
وهذا  .درس تكويين لعماهلا وإطاراهتا 8044حنو  حيث قدمت إىل غاية الوقت احلايلالتعليم عن بعد 

املعتمدة أساس عل  تطوير قدرات  5442نتهجتها منذ سنة طار إستاجتيتها التكوينية اليت إيف إ
ين الذي وفرها عدد ساعات التكو  حيث أن .اهلامواردها البشرية والتكوين الدوري إلطاراهتا وعم  

 (1).5441ة املليون ساعة منذ نياملتعامل جتاوزت ع

                                                           
(1)  - "

AL IKTISSADI", Magazine économique Mensuel, du 1 juin 2011, pp.25-26. Informations tirées du site 

intranet de la société « djezzy ». 
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تعاين من مشكلة مهمة يف جمال التوظيف واملتمثلة يف غياب التكوين  جازيأن  ونيرى املسؤول
والتطوير  تصاالت احلديثة اليت تتميز بسرعة التجديديف جمال تكنولوجيات اإلعالم واإل املتخصص
وهو  .ن الشباب يف هذا التخصصفمختلف اجلامعات اجلزائرية ومراكز التكوين املهين ال تكو  . السريع

 .توفري تكوين شامل للموظف اجلديد إىل ةيد من التعقيد وجلوء الشركيز 
 :ة التدريبمكان ومد   -3

مراكز اخلدمات ومراكز ب وكالء زم األمر لتدرييستل ،بالنسبة للدورات التدريبية الكالسيكية
 .أسابيع من أجل تدريب نظريأربعة إىل  ثالثةتصاالت وكذا مندويب الشركات ونقاط البيع ما بني اإل
 : ا بالنسبة للتدريب التطبيقي أي يف امليدان فهذا خيتلف من مصلحة ألخرىأم  

 تصاالتالنسبة لوكالء مراكز اخلدمات واإلما بني أسبوعني إىل ثالثة ب. 
  من شهر، بالنسبة ملندويب نقاط البيعأكثر. 
   ة ضئيلة من أجل ، حيث تعترب هذه املد  ، فال يتعدى بضعة أيامبالنسبة ملندويب الشركاتا أم

أن  اجلديد لحة، عل  املندوبويل هذه املصفبالنسبة ملسؤ  .إكتشاف السوق وطرق العمل
 اتم لرجال بيع املؤسساملقد  التكوين  .ف يف هذه املؤسسةقبل أن يوظ  مدربا را و يكون حمض
مد ة التكوين اليت تعترب ، من جهة فيما خيص م املوظفني اجلدد يعترب غري كايفخاصة منه
ز فقط عل  عروض ومنتجات من جهة أخرى فيما خيص مواضيع التكوين اليت ترك  قصرية و 

، متابعة التقاريركيفية إعداد )مواضيع أخرى خاصة بنشاط املمثل عل  املؤسسة، دون التكيز 
خاصة يف مصلحة املبيعات املباشرة، اليت تعترب من أهم  (إخل...، تقنيات البيع ظة الزبائنحاف

رجال األعمال الذين حيققون أكرب نسبة من أرباح ؤسسات و املصاحل، كونا تتعامل مع امل
 ".جازي"ملؤسسة ا

 .التنفيذوسريع  اقتصاديمجاعي كونه التدريب يكون  حيثالتدريب عادة يف مقرات املؤسسة  يتم  
أربعة ساعات حسب يستلزم األمر إلناء التدريب عل  األقص  : بالنسبة لربامج التكوين عن بعد

 .املعلومات لكل واحد استيعابسرعة 
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 :تقييم نتائج برنامج التدريب المتبع -4
من جهة ملعرفة، إذا  م، بعد كل دورة تدريبية من تقييم التدريب املقد  "إدارة املواهب"مصلحة  تقوم

ومن جهة أخرى، معرفة مدى مهارة وقدرة املدرب  مةاملوظف اجلديد كل املعلومات املقد   استوعب
 .يف نقل املعلومات من أجل تطوير وحتسني أساليب التدريب املستعملة

هتدف من خالل هذه الربامج التكوينية إىل احلفاظ عل  قدراهتا  هذه املؤسسة نستنتج أنيف األخري 
ا فهمت حيث أن   ،إجيابية عند موظفيها التنافسية من أجل خدمة زبائنها بأفضل كيفية وخلق ذهنية

 .ن يف جودهتا التجارية أي يف مهارات فريقها البيعيمكأن مستقبلها ي
ق إليها يف خمتلف الدورات التدريبية التطر   املواضيع اليت ت   ول اآليت خمتلفميكن تلخيص يف اجلد

 .قاط البيعتصاالت ومندويب الشركات ونالنسبة لوكالء مراكز اخلدمات واإلالكالسيكية أو عن بعد، ب
 :وهي
 مواضيع الدورات التدريبية الخاصة برجال بيع المؤسسة     :(14-4) جدول   

 التدريبيةرات مواضيع الدو  نوع رجل البيع

 تصاالتاكز اإلوكالء مر 
 .كيفية التعامل مع خمتلف أنواع الزبائن-
 .التعامل مع املكاملات الصعبة: كيفية التواصل عرب اهلاتف-
 .كيفية حتسني اخلدمات املقدمة للزبون من أجل البيع أكثر-

 وكالء مراكز اخلدمات
 .كيفية ضمان مستوى عال يف جمال خدمة الزبائن-
 .طريقة التواصل مع الزبائن حتسني -
 .كيفية التعامل مع خمتلف أنواع الزبائن  -

مندوب أو ممثل 
 الشركات

 .كيفية تسيري حافظة الزبائن-
 .Black Berryمعلومات حول اهلاتف النقال -
 .ثبات النفس أمام خمتلف أنواع الزبائنإ كيفية التعامل و-
 .تقنيات البيع-
 .للزبوند كيفية اإلنصات اجلي  -
 .Excel:برامج اإلعالم اآليل ميكروسوفت-

مندوب أو ممثل نقاط 
 البيع

 .ة البيعيةالقو  -
 .كيفية تسيري حافظة الزبائن-
  (Merchandising)تقنيات توزيع منتجات املؤسسة-
 .Excel :برامج اإلعالم اآليل ميكروسوفت-

 .طالبة من خالل املقابالت الشخصيةإعداد ال :المصدر 
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املقابالت  أظهرتو  .شارينتاملس كل املندوبني أول مل يتم تقدميها هاته الربامج التدريبية العلم أن  مع 
 :ية حولتدريب دوراتيف يرغب هؤالء أن  ، رجال البيع اليت متت مع

 ،بالنسبة ملندويب املؤسسات  تقنيات البيع والتفاوض، خاصة يف جمال تقدمي احلجج واإلقناع
       .ونقاط البيع

 إدارة الضغط (Gestion des stress)لوكالء مراكز اخلدمات واالتصاالت ، بالنسبة.      
: ا خيصاإلدارية فيمت التسويقية و د دورات تدريبية حول تطوير املهاراو وجما متت مالحظته هو عدم 

أجل حتويل قدراهتم  ، إدارة األنشطة خاصة بالنسبة للموظفني اجلدد من، تنظيم األعمالحتليل السوق
 هلم يتسىن حىت أوقات وتنظيم زيارات، األنشطة، العمالاأل ختطيط حتسني نتائجهم،إىل مهارات و 

مع العلم أن هذا النوع من التكوين سيسمح هلم بتطوير مهاراهتم خاصة يف جمال  جيدة بطريقة أدائها
ذي إدارة الضغط، رغم نوعية العمل التدريبية حول إدارة الوقت و  كما ال توجد دورات .روح القيادة

 (.مباشر مع السوق مهما كانت الظروفتواصل مستمر ودائم و )يقوم به هؤالء 
 

 فريق البيعي لجازيبة وتقييم المراق ،كيفية تحفيز: الثالثالمطلب 
 :جازيطرق تحفيز مندوبي ووكالء  -1

ح احليوية والنشاط وذلك اإلنتاجية التجارية منحتسني و  إن اهلدف من التحفيز هو حماولة احملافظة عل 
" جازي"ما هي هذه اإلجراءات اليت تضعها مؤسسة اإلجراءات والتقنيات، فمن خالل إتباع بعض 
 لتنشيط فريقها البيعي؟

 هنفسيع وكذا وكالء مراكز اخلدمات واإلتصاالت هو نقاط الب، املسؤول املباشر ملندويب الشركاتإن 
 املستعملة يف هذهتنشيط اللتحفيز و اطرق من أهم  .املصلحة اليت يعمل هبا فيز يفاملسؤول عن التح

 :، مع العلم أن لكل مسؤول طريقته اخلاصة يف التحفيز، كما قد ال يهتم بعملية التحفيزاملؤسسة هي
  همتسهيل عملحماولة توفري كل املعلومات الالزمة لنشاط هؤالء من أجل مساعدهتم و. 
  ل من املسؤول املباشر والوكيل أو املندوب كبني   مبقابالت قد تكون يومية أو أسبوعية، تتم  القيام

تقدمي الشكر ، تقدمي املساعدة يف حاجة وجود مشاكل :هدفها هي "one to one": تدع  ب
حتسني  عل تقدمي معلومات تساعده و  (يةهتاين شفه)دة حالة حتقيق نتائج جي  يف  رجل البيعل

 .نتائجه
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  األمر تدع  ب استلزمالقيام بإجتماعات إذا :Briefing" "، قد  .بني املسؤول املباشر وفريقه تم  ت
 :افيه إم   شخص يتم   15إىل  0من الفريق ن يتكو  

 .حتديد وإعادة النظر يف األهداف املسطرة والنتائج املتوصل إليها -
 (.يةشفههتاين )دافهم الذين حققوا أه ألعضاء الفريق الشكر تقدمي -
 .تشجيع باقي أعضاء الفريق لتحسني أدائهم -

  ول املباشر أو مدير املصلحة يف بعض األحيان، خاصة يف حالة حتقيق نتائج ممتازة، يرسل املسؤ
مالحظات شخصية عرب رسالة إلكتونية إىل الوكيل أو املندوب من أجل تشجيعه عل  احلفاظ 

  (.كتابيةتقدمي هتاين  ) حتسينهعل  هذا املستوى و 
، ال تستعمل هذه التقنية من طرف كل املسؤولنيالكتابية، فيما خيص التهاين الشفهية و لكن و 

أغلبهم موج ه أكثر حنو مراقبة النتائج احملققة وليس كفاية حنو التحفيز، حيث نعلم أن التحفيز 
 .نتائجال حتسنييؤدي إىل 

 هؤالء، ومع ملئهم لبعض الشروط ؤسسة، حيث مع خربة تقدمي ألقاب ملندويب ووكالء امل
تقدمي لقب   يتم  ( املندوب /أقدمية الوكيل التقييم الشهرية، عدد الغيابات، كمعدل نتائج)

للشخص الذي   Senior Représentative ,Senior Agent))و كبار الوكالء كبار املندوبني أ
لة له، بل عل  أجره املهام املوك    عليغطي كل هاته الشروط، فهذا اللقب يؤثر بالتأكيد ليس 

 (.مهم يف مسريهتم املهنيةتقد    يدل هذا اللقب عل)الذي يرتفع مع حصوله عل  هذا اللقب 
  مندوب حسب النتائج احملققة/ أشهر لكل وكيل ثالثةتقدمي عالوة أو عموالت كل. 

 
 :تقنيات غري مباشرة ک  كالتنشيط، هناملباشرة للتحفيز و إىل هاته التقنيات اة ضافإ

  حيث قامت الشركة بإعداد هذا الربنامج "عام/أفضل عمال شركة جازي للفصل"برنامج ،
 .هدفها هو إبراز وتعزيز اإلمكانيات اليت متتلكها املؤسسة فيما خيص رأس املال البشري

 عتافاإل سيتم  قهم يف أداء مهامهم ومبثاليتهم وسلوكهم املهين، يتميزون بتفو   ناملوظفون الذي
احلصول عل  )هتم أمكافو ( ماز ممضية من املدير العايتيتحصلون عل  شهادات إم)بآداءهم 
 (.كمبيوتر نقال:هدايا ک
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  وعمال  مديري املصاحل الستةإىل أخرى ما بني املدير العام و  ةإجتماعات تنظم من فت
دف ، وهذا هباقتاحاهتمل اليت يعانون منها يف املؤسسة، مناقشة املشاك املؤسسة، أين يتم  

 .تحسني حميط العمل يف املؤسسة وبالتايل تنشيط الفريقل إجياد حلول
 موجهة لكل عمال  ةل جريدوجد جريدة خاصة بفريق بيع املؤسسة بتال : جريدة املؤسسة

كل  :ن عامة منهتدى لكل عمال الشركة تتكو   "BYNATNA " :ب املؤسسة تدع 
أفضل ، خدمات وعروض املؤسسة اجلديدة، األحداث الداخلية واخلارجية اخلاصة باملؤسسة

  .خلإ...ألعاب وهتاين، عمال املؤسسة
مريح للعمل، حماولة  هو خلق جو   امالحظته من عملية التحفيز يف هذه الشركة، أن اهلدف منه ما ت  

 .املندوب/وكيلللأساسه هو رفع الروح املعنوية  ،باشراملول كار واآلراء ما بني املنفذ واملسؤ تبادل األف
أمر بالنسبة لرجال البيع عامة هو  لكن كل هذه التقنيات مع الوقت لن يصبح هلا تأثري كبري، فأهم  و 

ألن واإلنتقال والتحو ل إىل مصلحة أخرى  الوظيفةتغيري ن من التقية يف السلم الوظيفي أو التمك  
 أو مسارهم سريهتمم حوضو عدم فهذا من الصعب حتقيقه، و  .مرور الزمنل رجل البيع متعب مع عم

 .ميؤثر عل  معنوياهت، املؤسسة داخل هذه املهين
 :يمندوب الفريق البيع/ مراقبة نشاط وكيل -2
 :ة البيع اخلاصة باملؤسسةمراقبة قو   -أ

 .عل  نوع رجل البيع يتتوقف عملية مراقبة نشاط الفريق البيع
عامة ومصلحة املبيعات وخدمة الزبائن خاصة عل  عملية املراقبة، اليت تكون  جازيز مؤسسة ترك  

لة د أن كل وكيل وكل مندوب يعمل عل  حتقيق األهداف املسطرة واملهام املوك  يومية، من أجل التأك  
 .له بطريقة صحيحة

الضعف  نقاط إجيادقبة نشاط هؤالء وهذا من أجل مراو  ة أدوات متكنهم من متابعةعد   استعمال يتم  
   :وهي كاآليت .القيام بإجراءات تصحيحيةو 

 :ةتكون املراقبة يومي  : تصاالتبالنسبة لوكالء مراكز اإل (1
  النتائج اليت حققها فريقه يف  هبا ،اول املباشر يومي  عرب تقارير إحصائية يتحصل عليها املسؤ

عدد املكاملات اليت ، الزبائن ة املكاملات معمتوسط مد   :اليوم السابق وهي حتتوي عل 
ل تسج   .عدد ساعات العمل، ع عدد املكاملات اليت أجاب عليهاستقبلها الوكيل مقارنة مإ
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هذه النتائج اإلحصائية يف جدول يسمح له مبتابعة نشاط فريقه طوال الشهر، يدع  هذا 
 .Agent Performance": "امللف ب

  وكذا كيفية ( مةتقييم نوعية اخلدمات املقد  ) يتلقاها الوكيلاملكاملات اليت بمراقبة نوعية تتعلق
لبعض املكاملات  باالستماعول املباشر، كل يوم، حيث يقوم املسؤ  .تسجيل طلبات الزبائن

الزبون، احلديث  استقبالكيفية   :ن أجل وضع املالحظات حولاليت أجاب عليها الوكيل م
وبالتايل  إجيابيةمالحظات  قد تكون، خلإ...م يف أجهزة العملمعه، تقدمي العروض، التحك  

وبالتايل يطبق املسؤول  سلبيةمالحظات أو  كتابية للوكيل وأشفهية م املسؤول هتاين يقد  
 .إجراءات تصحيحية

قة اليت تستعمل ملراقبة املراقبة يوميا، بنفس الطري كذلك تتم  : بالنسبة لوكالء مراكز اخلدمات (5
ول يوميا من أجل املراقبة الكمية إحصائية يتحصل عليها املسؤ  تقاريرتصاالت، عرب وكالء اإل

عدد الزبائن الذين خدمهم الوكيل ، د املبيعات احملققة حسب كل منتوجعد :لنشاط فريقه حول
ا تلك اليت تتعلق نفسه حيث هي نوعية عرب مراقبةو  .مقارنة بعدد أسباب الزيارة اليت سجلها

 .ضور املسؤول أثناء تقدميه للخدماتتصاالت من خالل حبوكيل مراكز اإل
عملية مراقبة ممثل نقاط البيع يوميا، حيث يقوم املسؤول املباشر  تتم   :نقاط البيع يبالنسبة ملمثل (3

 :له ب
   حتليلها ملعرفة نوعية املعلومات اليت  ، اليت يتم  ايوميمها املمثل النظر يف التقارير اليت يقد

 .مجعها، عدد الزيارات اليت قام هبا
   تشغيلها  النظر يف التقارير اليت يتلقاها املسؤول من مصاحل أخر حول عدد اخلطوط اليت ت

 .يف املنطقة اليت ينشط فيها هذا املمثل
 فية تقدمي املعلومات،  كيفية التعامل مع نقاط البيع، كي: املراقبة الشخصية من أجل مالحظة

مها املمثل لنقاط كيفية توجيه وتنظيم نشاطه، إدارة وقته، إعداد مساراته، الصورة اليت يقد  
 .م يف تقنيات البيع والتفاوضالبيع، مدى التحك  

 كل أسبوع  جتماعات اليت تتم  إلا. 
 :الشركاتب مثل املبيعات اخلاصبالنسبة مل (0

 :مبراقبة نشاط هذا األخري من خالل النظر يف هلذا املمثلول املباشر يقوم املسؤ 
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 عدد الزيارات اليومية  :قوم مبتابعة نشاطهيالذي  يت يرسلها املندوب أسبوعيا ملشرفهالتقارير ال
ا، التنقيب اليت قام هب اليت قام هبا، عدد الزيارات مقارنة بعدد املبيعات احملققة، عدد زيارات

 .خلإ...نوع املعلومات اليت مجعها
 عدد املبيعات اليت حققها  :التقارير اليت يتحصل عليها املشرف من املصلحة املساعدة حول

 .مقارنة النتائج من مندوب آلخر، حتقيق اهلدف الشهري لكل مندوب نسبة، الفريق البيعي
 مه يف تقنيات البيععمالئه ملعرفة مدى حتك  لزياراته  عندة الشخصية للمندوب املرافق. 
 :ة البيعية املنتدبةللقو  بالنسبة  -ب

ر مصلحة التوزيع ومصلحة املبيعات لكل من املوزع احلصري وشركاء ذكره من قبل، توف   كما ت  
ذلك من ون مبتابعة ومراقبة نشاط هؤالء و ني يهتممشرف باملؤسسات، ةعروض وحلول جازي اخلاص

مراقبة ، الشركاءللموزعني احلصريني و ولني التجاريني حتضري إجتماعات مع املسؤ ، هتم يوميازيار  :خالل
 .متابعة هؤالء عرب تقارير يومية للمبيعات احملققة، األسعار املطبقة يف السوق

أن  جازيا ملؤسسة ليها أنه يعترب مهم  عصلنا اليت حت املعلومات اليت ستنتاجه من خالل ما ميكن إ
بالتايل عليه و  ا القدرة عل  التأثرياملندوب، أي أن تكون هل /يكون هلا سلطة أو سيطرة عل  الوكيل

 .زبائن املؤسسةعل   فيهاملرغوب  التأثري الوصول إىلتغيري سلوكيات هؤالء من أجل 
 اليت حيققهاالنتائج  أسلوب إداري موج ه حنو مراقبة بعونيت  ميكن القول أن معظم مسؤويل هاته املصاحل 

حيث نعلم أن ، تطوير قدراهتملتحسني أدائهم و  م، بدال من التكيز عل  عملية تدريبهفريقهم البيعي
كذلك و  .التأثري عل  النتائج احملققة سيتم  ، قدرات رجال البيعل  سلوكيات و ع من خالل التأثري

 .نتائجهمهم و شاطالتدريب املستمر يشجع ممثلي ووكالء هاته املصاحل عل  املراقبة الذاتية لن
 

 ":جازي"مندوب مؤسسة /نشاط وأداء وكيل ييمتق -3
ر املعلومات خاصة مع عدم توفر السهل و إن تقييم نشاط البيع للمؤسسة حمل الدراسة ليس باألم

نشاط رجال البيع عل  لكن سنحاول تقدمي تقييما وجيزا لو  واملعطيات الكافية واإلحصائيات الالزمة،
عل  عدد حمدود جدا من املعطيات اليت متكنا من احلصول عليها  عتمادباالجازي  ةمستوى مؤسس

 .بصعوبة



 722                                                                              واقع قوة البيع  يف مؤسسة جازي :الفصل الرابع

من خالل ( دائما هبدف إرضاء الزبائن)د هلؤالء وضمان أداء جي   يمن املمكن تنشيط الفريق البيع
 .التأثري عل  النتائج اليت متثل وحدة قياسية لألداء

، خاصة من خالل يف كل مصلحة النتائج احملققةال نشر ه من املهم أو  أن   ،يعترب مسؤولوا هاته املصاحل
لتحك م يف سلوكيات با فهي وسيلة تسمح هلم باألجور واملكافآت اليت ميكن احلصول عليها ربطها

 .تنافسي بني الوكالء أو بني املندوبني جو   فهذه الطريقة بالنسبة هلم سوف ختلق ،فرقهم البيع
 :تقييم أداء وكالء مراكز االتصاالت -أ

 :خصصةتتصاالت من خالل مصاحل معملية تقييم وكالء مراكز اإل تتم  
   إدارة اجلودة: "من خالل مصلحة تدع  التقييم النوعي يتم ("(Quality Management  

   التقارير التحاليل و: "ب خالل مصلحة تدع  من التقييم الكمي واإلمجايل يتم ". 
د مجايل التقييم، هذا ما يؤك  من إ % 25النوعي حيث ميثل  يف هاته املصلحة هو التقييم تقييم أهم  

مها لزبائنها وأمهية مة والصورة اليت تقد  اخلدمات املقد   جودةو  مدى األمهية اليت توليها املؤسسة لنوعية
 .ةل مر  إرضائهم ألو  

بعدها  أين يتم   ،إىل مكاملات وكالء هذه املصلحة عباالستما كل أسبوع، تقوم مصلحة إدارة اجلودة 
ها كل النتائج اليت حققها ل فوقيسج   ،Fiche d'écoute": "ملئ ورقة التقييم لكل وكيل تدع  ب

 :التقييم النوعي للوكيلميثل ه شكل أدنا وجند .الوكيل
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 التقييم النوعي لوكالء مراكز االتصاالت           : (3-4)شكل 
 
الوكيل لنفسه، احلماس، صوت دافئ كيفية تقدمي : ACCUEIL  ستقبال الزبونإ
                                           .مبتسم و

 من إمجايل التقييم النوعي  %5ميثل 

 
حماولة  ألفاظ مهنية و ستعمال مفردات وإ: EMPATHIE التقمص العاطفي

                                          .بأدب ، هبدوء ومع الزبون التكيف
 من إمجايل التقييم النوعي %54ميثل 

 
 خمتلف األسئلة حات الزبون من خالل طر و فحص طلب كتشافإ

EXPLORATION . 
                                           

 من إمجايل التقييم النوعي %15ميثل 

 
من خالل تسجيل كل املالحظات :  ECOUTEستماع للزبوناإل اإلنصات و
لطلب من خالل إعادة صياغة مدى فهمه  ل د للزبونيالتأك مها الزبون واليت يقد  
 . طلبه

 من إمجايل التقييم النوعي %15ميثل 

 
 :اإلجابة عل  الطلب من خالل تقدمي احللول و

 .املالئم ل  احل حنو  توجيه الزبون-
 .إبراز وتعزيز خمتلف اخلدمات وتسليط الضوء عليها-
 .وسائل العمل واملعلوماتم الوكيل يف مدى حتك  -

 من إمجايل التقييم النوعي %54ميثل 

 
 :االعتاضاتاإلجابة عل  

احلجج  استعمالمن خالل  االعتاضاتعل ، توضيح واإلجابة عل   فالتعر  
 . املناسبة

 من إمجايل التقييم النوعي %14ميثل 

 
 :املكاملات اختتام

 .تقدميها إعادة صياغة احللول اليت ت  -
 .مة د مع الزبون مدى فهمه للحلول املقد  التأك  -
 .مةد من أن الزبون راض من اخلدمات املقد  التأك   شكره عل  املكاملة و-

 من إمجايل التقييم النوعي %15ميثل 
 
 
  

 .من إعداد الطالبة بإستعمال وثائق خاصة باملؤسسة: المصدر 
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العروض "والعنصر اخلامس " التعاطف مع الزبون"ما ميكن مالحظته من هذا التقييم أن العنصر الثاين 
 %. 40 من إمجايل التقييم النوعي أي نسبة ، متثل أكرب"مة واحللول املقد  

د عل  الصورة اليت ترغب تقدميها لزبائنها، حماولة اإلجابة عل  طلبات تأك   جازي نومن هنا نستنتج أ
أي حتقيق )تسليط الضوء عل  خدمات املؤسسة و  ل مكاملة وكذا التأكيد عل  إبرازالزبون من أو  

 (.املبيعات
ن من متوسط ساعات العمل خالل الشهر تكو  كمي يإضافة إىل هذا التقييم النوعي، يضاف تقييم  

 .ة املكاملاتالشهري ملد   واملتوسط
 :تقييم وكالء مراكز اخلدمات -ب

ل هبذا التقييم يتكف   ،(تقييم نوعي وكمي) مراكز اخلدمات كل شهر يف  التقييم تتم  نفس طريقة 
 .املسؤول املباشر للوكيل

 فهو ميثل املبيعات احملققة خالل الشهر من بطاقات تعبئة،  :بالنسبة للتقييم الكميFlexy، 
ميثل هذا التقييم  .، عروض األفراد املسبقة الدفع، وعروض املؤسسات Allo""و" جازي"بطاقات 
 .من إمجايل التقييم % 24الكمي 

   ن منبالنسبة للتقييم النوعي فهو يتكو: 
 :معارف ومعلومات الوكيل (1
  مةم الوكيل يف املعلومات، واحلمالت التوجيية اخلاصة باخلدمات والعروض املقد  حتك  مدى. 
   م يف أجهزة العملمدى التحك. 
   اتاإلجراءات والتسعري  ،القواننيم يف اخلدمات، املنتجات، مدى التحك. 
 :التعامل مع الزبون (5
  اإلجابة عل  حاجاته وكيفية التأقلم معه، الزبون ستقبالاكيفية. 
  د للزبون من خالل إعادة الصياغة، حتليل الطلب، تقدمي احللول اجلي   واالستماعاإلنصات

 .ةاملالئم الالزمة و
   (.إدارة الوقت)باقي الزبائن  انتظارة ة عالج طلبات الزبون، ومد  مد 
 :مع باقي الوكالءوكيفية التعامل كز اخلدمات ف يف مر طريقة التصر   (3
 حتام أوقات الراحةيد، الوصول يف الوقت دون تأخري وإباملواع االلتزام. 
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 روح النشاط ،(حتام الغريد، طريقة الكالم، إاملظهر اجلي  )ة حتام املبادئ التوجيهيإ ،
 .خلإ...الفريق

وهذا قد يؤثر عل  التقييم النوعي، حيث ميكن  املسؤول املباشر، يقوم بالتقييم ،يف مراكز اخلدمات
 (.املفاضلة بني الوكالء) يكون موضوعيا عند تقييم وكالئهال ن ذا املسؤول أهل
 :تقييم أداء مندويب نقاط البيع -ج

عدد اخلطوط : املتوصل إليها، حيث جند تقييم كمي يتعلق ب النتائج تقييم يف ناية كل شهر، يتم  
ل مكاملة متت من أو   االعتبارأي األخذ بعني )الزبون  استعملهاا خالل الشهر واليت تشغيله اليت ت  

 من شهر آلخر حسب الظروف الداخلية واخلارجية لكل ممثل هدف، قد يتغري   (.هذه اخلطوط
 (.توج جديدنبعث موجود محالت تروجيية، ) للمؤسسة

 امليدان ول املباشر من خالل مرافقة هؤالء يفيقوم به املسؤ  تقييم نوعي ، يتم  إضافة إىل هذا التقييم
 :ويكون التقييم النوعي حول .يوميةعند القيام بالزيارات 

 :معارف املمثل (1
   مه يف املعلوماتمدى حتك املعلومات املقد مة ومدى دقتها يةنوع  التوجييةواحلمالت. 
   األسعارو  يف اإلجراءات، املنتجات، اخلدماتمه مدى حتك. 
 :كيفية التعامل مع نقاط البيع (5
 إلقناع وقدرته عل  حل مشاكل نقاط ايف  تهمدى قو  و  ية اإلجابة عل  طلبات نقاط البيعكيف

 .البيع
  كيفية تقدمي احلجج( فوائد ومميزات اخلدمات ومنتجات"OTA" .) 
 .إخل...نشاطه، روح الفريق، كيفية تواصله مع زمالئه، روح املبادرة :زمالئهكيفية تعامله مع  (3

 :تقييم أداء مندويب الشركات -د
يف هذه املصلحة، تقييم كمي ملندويب البيع حيث اهلدف األساسي هنا هو حتقيق املبيعات  يتم  

 .املراد بيعها خالل الشهر من عدد اخلطوط واحللول حتديد كل بداية الشهر، هدف معني   والربح، يتم  
 .بيعه يتحصل بعدها عل  عمولة لكل خط أو حل ت   من هدفه، % 54املندوب إذا تعدى 

فيما خيص  يفريقه البيعنوعي لول املباشر، يقوم هو كذلك بتقييم ما جيدر اإلشارة إليه، أن املسؤ 
 .ةالتقنيات البيعي
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نقل حتقيق الربح و : امهعل  هدفان أساسيان و  زترك   جازيمؤسسة ما ميكن إستنتاجه مما سبق هو أن 
تعترب هذه املؤسسة أن قو هتا البيعية هي وسيلة متكنها من حتقيق هاته و . وتطويرهاهلا دة صورة جي  
، فهي وسيلة إتصالية تسمح ماهتا لتحقيق الربحخدفة إىل كونا وسيلة بيع عروضها و فإضا. األهداف

طرق التقييم اليت تطبقها هذا ما نالحظه من خالل و  .زبائنها ات بأفضل الكيفيات إىلبنقل املعلوم
 (.صورة املؤسسة يف السوق للحفاظ عل  مسعة و)، تقييم نوعي ( حتقيق الربح)تقييم كمي : املؤسسة

خدمة الزبائن بعملية تبادل ؤولوا مصلحة املبيعات و مسلكن ما جتدر اإلشارة إليه هو عدم مباالة و 
مع  .الوسطغرب و ، الشرقارسات املمثلني أو الوكالء فيما بني مصاحل الاملعلومات حول أفضل مم

كذا نقل أفضل املمارسات لكل مصاحل خلق روح اجلماعة و : ة قد تسمح بـالعلم أن هاته العملي
 .املؤسسة

 
ذلك نظرا لألسباب أمرا صعبا و  جازييعترب حتديد مؤشرات كمية لقياس فعالية قوة البيع مبؤسسة 

 :التالية
 الذي ميكن ة البيع و ه من طرف قو  عدم توفرنا عل  حجم املبيعات أو رقم األعمال املراد حتقيق

أو حلساب  النتائج املراد حتقيقهاللمقارنة بني النتائج الفعلية و  (كهدف) كمعيار  استخدامه
 .ة البيعية الالزمةحجم القو  

    حجم املبيعات تكاليف رجل البيع و للمقارنة بني ة البيع باملؤسسة عدم حتصلنا عل  ميزانية قو
 .احملققة ملعرفة مدى فعالية مكافأة رجل البيع يف توليد قيمة معينة من املبيعات
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 خاتمة الفصل
 

اهلاتف من خالل ما تقد م يف هذا الفصل جند أن  مؤسسة جازي، املؤسسة الرائدة يف قطاع       
 بسوقهاو  الدور الذي تلعبه هذه األخرية هبذه املؤسسةالبيعية و   أمهية بالغة لقو هتاباجلزائر، تويل النقال

واسعة  تطوير شبكة توزيع عرب مشتكيهاالتقر ب من  .األهداف املوك لة هلااملهام و  من خالل خمتلف
أحد  يف أي وقت ميثلل الزبائن يف كل مكان و اخلدمات لكالعروض و  هبدف توفري كل ومنتظمة

رجال بيع  جمموعة منالشبكة من  ن هذهتتكو   .أد ت إىل جناح هذه املؤسسةالعوامل األساسية اليت 
 نقاط البيعأفراد، مؤسسات و املؤسسة  زبائن خمتلف فئاتخيدمون ستقرون باملؤسسة املتجولون و امل

 ة بيعية متنوعة،قو   هذه املؤسسة تستخدم .عل  نطاق وطين لضمان التغطية الشاملة للسوق موزعون
بيع عروض وخدمات املؤسسة األهداف التوجيية خاصة، ة عامة و حتقيق أهداف املؤسسهو هدفها 

إتصالية يف وسيلة توزيعية و متثل ، تطوير حصتها السوقية، بناء عالقات مع الزبائن واحلفاظ عليهمو 
 .نفس الوقت

للوصول  البيعيةتسيري قو هتا إهتماما كبريا فيما خيص إعداد و  تويلكما خلصنا أن هذه املؤسسة       
رغم  و  لكنو  .حديثحماولة إتباع تسيري عصري و و  تقنيات النظرية، حماولة تطبيق الإىل التأثري املنتظر

حتتاج إىل حتسني و  يف هذا اجملال تسجل نقائص كل هاته احملاوالت إال  أن  هذه املؤسسة ال تزال
السابق يف هذا الفصل إىل بعض  و يقودنا التحليل.هتا البيعةهبدف تعظيم فعالية قو  بعض األمور 
 :احلقائق و أمهها

  نقاط البيع بالوقت الذي يقضيه هؤالء ندويب البيع املختصني بالشركات و م رؤساءعدم مباالة
حيث نعلم أن البيع هو النشاط الوحيد  .التنقليف عملية البيع إىل جانب املهام اإلدارية و 

الوقت ختفيض و  مع زبائن املؤسسةالوقت  ، زيادةمنطقياو . يرفع يف مبيعات الشركة الذي
 .الذي يقضيه يف الواجبات اإلدارية هلا أثر مباشر عل  املبيعات

 تركيزهم أكثر عل  البيع ية التنقيب خاصة منهم القداما، و عدم تركيز رجال البيع عل  عمل
املسؤولني بسبب عدم مراقبة و . سسة من أجل حتقيق هدفهم الشهريللزبائن احلاليني للمؤ 

 .لنشاط هؤالء وتركيزهم فقط عل  مراقبة النتائج احملققة
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  ميثل األجر الثابت نسبة كبرية من نظام األجور املطبق يف هذه املؤسسة مقارنة باملكافآت
نشاط وجهود رجل البيع يف حتقيق حصلون عليها، هذا يأثر عل  عمل و والعموالت اليت يت

 .ري مضمون مهما كانت النتائج احملققةأهدافهم، إذ يعلمون أن األجر الشه
  يؤثر هذا ما ، و املؤسسة داخل هذه املهين ح الرؤية املستقبلية فيما خيص مسارهموضو عدم

 .إضافة إىل صعوبة التقية يف السلم الوظيفي أو التغيري من مصلحة إىل أخرى .معل  معنوياهت
 حتليل السوق، : اإلدارية فيما خيصت التسويقية و دورات تدريبية حول تطوير املهارا عدم وجود

أجل حتويل  ، إدارة األنشطة خاصة بالنسبة للموظفني اجلدد منتقنيات البيع، تنظيم األعمال
، مع العلم أن هذا النوع من التكوين سيسمح هلم  نتائجهمحتسنيقدراهتم إىل مهارات و 

 .اإلستقالليةو  روح القيادةمهارة  بتطوير
  ذي يقوم به إدارة الضغط، رغم نوعية العمل الحول إدارة الوقت و دورات تدريبية عدم وجود

 (.مباشر مع السوق مهما كانت الظروفتواصل مستمر ودائم و )هؤالء 
 من جهة فيما م املوظفني اجلدد يعترب غري كايفالتكوين املقد م لرجال بيع املؤسسة خاصة منه ،

ز فيما خيص مواضيع التكوين اليت ترك  من جهة أخرى مد ة التكوين اليت تعترب قصرية و خيص 
مواضيع أخرى خاصة بنشاط املمثل منتجات املؤسسة، دون التكيز  عل  فقط عل  عروض و 

خاصة يف مصلحة  (.خلإ...، تقنيات البيع ظة الزبائن، متابعة حافركيفية إعداد التقاري)
رجال األعمال ملؤسسات و احل، كونا تتعامل مع ااملبيعات املباشرة، اليت تعترب من أهم املص

 الذين حيققون أكرب نسبة من أرباح ملؤسسة جازي
  خدمة الزبائن بعملية تبادل املعلومات حول أفضل مسؤولوا مصلحة املبيعات و  اهتمامعدم

مع العلم أن هاته  .الوسطق، الغرب و ممارسات املمثلني أو الوكالء فيما بني مصاحل الشر 
 .كذا نقل أفضل املمارسات لكل مصاحل املؤسسةاجلماعة و خلق روح : قد تسمح بـ  العملية

   معظم مسؤويل هاته املصاحل إىل أسلوب إداري موج ه حنو مراقبة النتائج احملققة  ينظم
تطوير هم و لفريقهم البيعي، بدال من التكيز عل  عملية تدريبهم لتحسني أدائ

م قدرات رجال البيع، سيتمن خالل التأثري عل  سلوكيات و  حيث نعلم أن   .قدراهتم
كالء هاته ك التدريب املستمر يشجع ممثلي وو كذلو . التأثري عل  النتائج احملققة

 .نتائجهمل  املراقبة الذاتية لنشاطاهتم و املصاحل ع



 722                                                                              واقع قوة البيع  يف مؤسسة جازي :الفصل الرابع

يف نظام األجور و  األسلوب اإلداري املطبق،إعادة النظر يف فالتكيز عل  نوعية األهداف احملددة، 
التوظيف الداخلي، قد يساعد التكيز عل  املشخص، التكوين املستهدف و ب اإلهتمام املتبع،

.هتا البيعيةعل  التحسني يف فعالية قو   ؤسسةامل



 722                                                                              واقع قوة البيع  يف مؤسسة جازي :الفصل الرابع

 



 
 
 
 
 عامـــــــــــة خـــــــــــاتمة
 
 
 
 



     562                                                        خامتة عامة                                                           

 
 خاتمة عامة

 
فهذا هو املنطق الذي تعمل ، من خالل بيع منتوج أو تقدمي خدمةتنمو كل مؤسسة تعيش و        

هي حتما  األخص قوة البيعبو  ، فاملصلحة التجاريةالتطّورستمرار و ت اليت تريد االعليه كل املؤسسا
عملية إعداد  ينطوي على القسم التجاري حتما لبيع منتجات املؤسسة،و  .باملؤسسة هيكلأقوى 

 .ة البيعيةمهية القوّ أر املؤسسة، هذا هو ملخص بدون رجل بيع ال تتطوّ  .فعالة تسيري قّوة بيعيةو 
اخلدمات، توّسع هذا الت اهلامة يف عامل األعمال اليوم هو زيادة اإلهتمام بصناعة إن أحد التحوّ 

قتصاد ك الرئيسي والفعال يف االاحملرّ ع بسرعة حىت أصبح قطاع جوهري يف اقتصاد الدول و القطا 
مع   .عتماد تسويق خاص هباى إىل ضرورة اتزايد اإلهتمام باخلدمات يف الوقت احلاضر، أدّ  .العاملي

، إشتداد املنافسة، ة ضغوطات من يوم آلخركل هذه التحوالت، أصبحت املؤسسات تواجه عدّ 
التأثري جمال األعمال ندرة يف الزبائن وصعوبة كبرية يف الوصول إليهم و  جعل يفتشابه اخلدمات، 

 .عليهم
نه للتمكن من الوصول إىل الزبون عليها النظر إليه ليس كمصدر توصلت الكثري من املؤسسات إىل أ

مستمرة، حيث أصبحت عملية مة و ائربح فقط تبيع له خدماهتا، بل كشريك تقيم معه عالقات د
العالقات مع الزبائن، تطويرها واحلفاظ عليها من أهم األمور، وال يتم هذا إال باستعمال قوة  خلق

 . عيةبي
للخصائص ً يف تسويق اخلدمات نظراً أساسياً إّن البيع الشخصي زاد نطاق تطبيقه ليصبح عنصرا

بالتايل يؤثر على عنصر يؤثر على مكّونات اخلدمات و فهو  .املتمّيزة اليت تنفرد هبا هذه املنتجات
ضرورة وجود مؤدي اخلدمة للمس و فعدم قابلية اخلدمة إدراك الزبون جلودة اخلدمات املقدمة هلم، 

عتماد على البيع الشخصي بشكل مكّثف، حىت الها، أّدى إىل اتاملستفيد منها يف نفس وقت تأديو 
فالزبائن ، جزء من اخلدمة اليت سيستفيد منها املستهلك ه أصبحّن بعض الكتاب أشاروا إىل أنّ أ

 ثناء حصوهلم على اخلدمة،أالفاعلية يف جودة اخلدمات من خالل الكفاية و  حيكمون على مستوى
للخدمات خصائص  اليت تقضي بأنّ و  املذكرةاألمر الذي يؤّكد صّحة الفرضّية األوىل من فرضيات 
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الالملموسية جتعلها حتتاج أكثر إىل الوسائل الرتوجيية الشخصية  ومميزات خاصة هبا أمهها خاصية 
 .كالبيع الشخصي

نعكاسات هامة يف مستوى أفرزت ا اليت قتصادية الدوليةّن التحّوالت االصت الدراسة إىل أخلكما  
قتصادية، االعلى مستوى املؤسسات أعطت تصّورات حديثة يف األمناط التسيريية قد ، سواقاأل
نتقل دثت تطّورات هامة يف املفاهيم االقتصادية وعلى رأسها مفهوم التسويق، حيث ا، حباملقابلو 

اخلدمات يف األسواق املختلفة والعمل على إجياد أساليب شاط من كونه آداة إلتاحة السلع و النهذا 
شباع حاجات املستهلك فلسفة تقوم على إ عملية الشراء، إىل كونه نشاط و لرتغيب املستهلكني يف

ية أن تسخر قتصاداملستهلك سيد السوق وعلى املؤسسات اال يرّكز على أنّ املتنّوعة، حيث ملتعّددة و ا
 .البشرية، حىت تضمن تنفيذ وتلبية إحتياجاتهاإلمكانيات املادية و 

 ،قتصادية خاصة منها اخلدماتيةاال من بني أهّم اإلمكانيات البشرية اليت قد تسخرها املؤسسات
إذ تعترب أبرز النشاطات اليت متثل الواجهة  .بيعيةالة قوّ ال هي إرضائه،لتضمن الوصول إىل الزبون و 

اليت من خالهلا ترتبط يف عالقات تبادلية مع البيئة احمليطة للمؤسسات خاصة منها اخلدماتية و  األمامية
 .هبا حيث تعترب العمود الفقري لإلتصاالت يف تسويق اخلدمات

ليس  ،مرض من املبيعات مما يوفر األرباح املأمولةدف البيع الشخصي حتقيق حجم كاف و يسته      
دفع جهود املنظمة ي، مّث بل ليعكس صورة إجيابية عن هذه الشركات يف جمتمعاهتاهذا فحسب 

ستمرار املنظمة استقرار و املسامهات الداعمة اللتحقيق النمو املطلوب، ليس هذا فحسب بل تقدمي 
ه سوف يظل النشاط الرتوجيي خذه البيع الشخصي فإنّ كان الشكل الذي يتّ ً أيّاو  .عمالأليف سوق ا
وىل هي ضمان ، مسؤوليته األالعالقات الشخصيةي تسيطر عليه الصبغة اإلنسانية و الوحيد الذ

بائع بعدا إنسانيا إىل احلياة يعطي ال .اخلاصة مع زبائن املؤسسةاإلتصاالت الشخصية واملباشرة و 
 .قتصادية فهو يزرع القيمة اليت تشكل يف جمتمعاتنا ما يعرف باإلتصالاال

 ًبناءابطريقة فعالة و  ة البيعيةإعداد القوّ  إدارة خمتلف مراحل عملية إن جناح هذا النشاط، يعتمد على
ة البيعية، هيكلتها هذا النشاط على حتديد األهداف، حجم القوّ عملية إعداد فتشمل على ذلك 

يتوّقف جناح املشروع على طريقة تنفيذ املهام املختلفة بواسطة  كما .مكافأهتاها و نظام تعويضو 
فاألفراد الذين خيتارهم  .جمموعة من األفراد الذين يؤثرون تأثريا مباشرا على مدى جناح هذا املشروع

مع حتديد املسؤوليات اليت جيب  املشروع لشغل املراكز البيعية، جيب أن تتوفر فيهم صفات معينة،
 .الرقابةتوافرها يف رجال البيع وهذا حيّدد برامج التدريب واإلشراف و 



     562                                                        خامتة عامة                                                           

، كما خيفض نفقات ازنإن اإلختيار السليم يضع الرجل املناسب يف املكان املناسب وبالتايل حيقق التو 
م ال حيتاجون إىل التدريب ذاته ستيعاب التدريب أو ألنّ االرجال املعينني أقدر على  ا ألنّ التدريب إمّ 

فثمة نتائج ال ميكن تقييمها يف  .الرقابةشراف و إلفيما خيص ا وكذلك خيفض يف النفقات اإلدارية
وء العالقات مع الزبائن ة البيعية وهي ستسيري القوّ إعداد أو حالة إغفال مرحلة من مراحل عملية 

 .املؤسسة بالتايل التأثري يف نشاطاتأو املرتقبني و  احلاليني
القّوة البيعية من العناصر اإلسرتاتيجية يف الشركة بصفة عامة والتسويق بصفة خاصة،  تسيريإعداد و إّن 

 .ستقرارهاامنوها و  ،على مدى جناح الشركةفهي تؤثر إىل حّد  كبري 
املقّدمتني يف مقّدمة هذه  الثالثة،د صّحة كّل من الفرضية الثانية و على أساس كّل ذلك، أَمكن تأكيو 

 : املعرّبتني عن أنّ ، و املذكرة
 لطريقة  اجلزائرية إعطاء أمهية أكرب ، حيتم على املؤسساتالتّوجه حنو إقتصاد السوق واملنافسة

 .اإلستعانة بقوة بيعيةتوزيع وترويج منتجاهتا وخاصة من خالل الرتكيز على و 
 وميكن  .حتقيق أهدافها تتمكن من الوصول إىل زبائنها و قّوة بيعية فّعالة حىتإىل املؤسسة  حتتاج

 .ا البيعيةالتسيري اجليد لقوهتهذه الفعالية من خالل اإلعداد و  هلا الوصول إىل
أمهيتها يف سياسة مدى ة خدماتية و بيعية يف مؤسسهذه الدراسة احلالية واقع قوة  قد أوضحت هبذاو 

من خلصت هذه الدراسة إىل أّن قوة البيع هي عنصر إذ ة خاصة، سياستها اإلتصالياملؤسسة عامة و 
هي مهزة وصل بني املؤسسة والزبون، فهي  املزيج الرتوجيي خاصة،عناصر املزيج التسويقي عامة و 

تفاعالت ه من حيث نقلها لإلدارة شعور ورغبات و ا الزبون كلّ املتحدث بإمسها، كما أنّ املؤسسة و 
يف  .رفع مدخول رأمساهلاو املؤسسة و املساهم األكرب يف منفهو العنصر الفعال و  اه اخلدمة،الزبائن جت

بيعية أن ختلق الفرق قّوة لميكن  اخلدمات املتشاهبة،و  العروض سادت فيهو  فسةإشتدت فيه املنا عامل
 .بينها

بعد هذه  ثبات اآلنخاصة أمرا حيتاج لإل اخلدماتيةلقّوة البيعية يف املؤسسة عامة و مل تعد أمهية ا
كونا وسيلة فإضافة إىل   ة البيعيةر مكانة هاته القوّ ظهاإتقدمي طوال هذا البحث و  حيث تّ  .الدراسة

كل توزيع منتجات املؤسسة، فهي وسيلة تروجيية مهمتها هي نقل وإيصال  توزيعية تسمح ببيع و 
تقدمي طريقة التعامل و تطويرها من خالل صورة املؤسسة و نقل املعلومات املتعلقة بالعروض واخلدمات و 

 .دةحماولة تقدمي خدمات ذات نوعية جيّ  املعلومات،اخلدمات و 
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، كما ّت إظهار هذه املكانة من خالل دراسة حالة مؤسسة خدماتية ناشطة يف قطاع اإلتصاالت
 بالغةالمهية األ قد أوضحت الدراسةو  باجلزائر، اهلاتف النقالمؤسسة جازي، املؤسسة الرائدة يف قطاع 

 :بسوقها من خاللهبذه املؤسسة و  مهما ادور أن هذه األخرية تلعب لقّوهتا البيعية و  اليت توليها
  ّت إىل جناح املؤسسة إىل جانب اإلستثمارات، الشبكة كونا أحد العوامل الرئيسية اليت أد

منتظمة هبدف توفري  التقّرب من مشرتكيها عرب تطوير شبكة توزيع واسعة و  .ونوعية اخلدمات
يف أي وقت ميثل أحد العوامل األساسية خلدمات لكل الزبائن يف كل مكان و ال العروض و ك

تجولون املرجال بيع  جمموعة منتتكّون هذه الشبكة من  .اليت أّدت إىل جناح هذه املؤسسة
خيدمون خمتلف فئات زبائن املؤسسة موزعون على نطاق وطين لضمان ستقرون باملؤسسة املو 

 .للسوقالتغطية الشاملة 
 من إمجايل عمال  % 25 ونثلون يف هذه املؤسسة، إذ مينشطي رجال البيع الذين عددو  حجم

: تسيري هذه القوة البيعية فيما خيصإدارة و  إستثمارات كبرية يف هناك املؤسسة، هذا يعين أن
 .إخل...السفر،كافتت، التكوين، تكاليف النقل و األجور، امل

  خمتلف أنواع رجال البيع املستعملةو  املوّكلة هلااألهداف خمتلف املهام و. 
  هبدف تسيري القّوة البيعية، خمتلف التقنيات يف إدارة و تأكيد املؤسسة على أمهية إتباع

ية اإلختيار املناسب، التكوين والتدريب التأكيد على أمهالوصول إىل حتقيق أهدافها و 
مباشرة بزبائن ة دائمة و كونا على عالق اإلشراف الدائم على هؤالءاملستمر، والرقابة و 

أن أي و  مهارات فريقها البيعيشركة يكمن يف جودهتا التجارية و  فمستقبل أي ،املؤسسة
التايل على نشاط املؤسسة، خاصة بة قد يأثر على نشاط رجال البيع و أي مرحل يف نقص

يع يف هذه املرحلة هنا تربز أمهية قوة البتصاالت قد وصل إىل مرحلة نضج، و اإل قطاع أنّ و 
 .احلفاظ عليهمل العمل على بناء عالقات معهم و للحفاظ على زبائن املؤسسة من خال

هل أعطت  املؤسسات اخلدماتية املكانة " :هبذا نكون قد أجبنا على إشكالية البحث اليت كانتو 
اشرة باملشرتي يف تلبية إتصالية يف آن واحد هلا عالقة مبالبيع بإعتبارها وسيلة توزيعية و ة الالزمة لقوّ 

 ."إرضائه؟رغباته و 
عالة وتصل تسيري القوة البيعية حىت تكون فإدارة و  التقنيات املتبعة إلعداد،الطرق و رغم كل غري أنه، و 

: الفعال املرغوب فيه، إاّل أن هذه الدراسة سجلت بعض النقائص فيما خيصإىل التأثري املنتظر و 
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كيز واضيع اخلاصة بالتدريب، الرت امللى عملية التنقيب، التوسيع يف تنظيم وقت رجال البيع، الرتكيز ع
الرتكيز على إيضاح الرؤية املستقبلية فيما خيص املسار املهين لرجال البيع، على التوظيف الداخلي و 

من أجل ف .العمل على حتسني األسلوب اإلداري للمسؤولنيهارات فيما بني خمتلف املصا ح و تبادل امل
 :  فعالية أكرب للقوة البيعية، أوضحت هذه الدراسة أن على املؤسسة

 أهدافها، يف ، يف حتقيق دائم لرجال البيع فيما خيص أمهيتهم يف املؤسسةالستمر و تذكري املال
 .زبائنهاا، كونم مهزة وصل بني املؤسسة و تطويرهستمراريتها و ا
  الزيادة يف  العمل علىو حاليا على األجر الثابت  ركزالذي يإعادة النظر يف نظام األجور

بذل رجال البيع إىل  دفع هذا هبدفالعموالت واملكافتت والتخفيض يف األجر الثابت و 
 .د أكرب لتحقيق األهداف املسطرةو جه

 لتحقيق الربح  خيص العملية البيعيةسني فعالية رجال البيع فيما حتعلى عملية تطوير و كيد التأ
الزيارات واملسارات ، تنظيم األعمال و التسويق ،كثر يف جمال تقنيات البيعمن خالل التكوين أ

وكذلك يف كيفية تنظيم  .ية املؤسسةحتميا إىل حتسني رحبتعترب شرط يأدي منطقيا و  اليتو 
 .إدارة الضغطالوقت و 

 ل البيع احلاليني أو خلق قوة الرتكيز على وضع أهداف حمددة فيما خيص عملية التنقيب لرجا
هبذه الطريقة تضمن داخلية خاصة عملها هو التنقيب والبحث على زبائن جدد، و  بيعية

 .املؤسسة هذه العملية دون جعلها مهمة من مهام باقي رجال البيع
  ن مسارات رجال البيع، حىت تتمكن املؤسسة متوفري مصلحة خاصة إلعداد جوالت و

 .بالتايل يف النتائج اليت ترغب الوصول إليهاهؤالء و  التحكم أكثر يف نشاطات
 ه حنو مراقبة سلوب موجّ ل من أالل التحوّ من خ داري املطبق،سلوب اإلاألعادة النظر يف إ

م ثري على سلوكياهتتدريب الفريق البيعي للتأه حنو إشراف و سلوب موجّ ىل أإ النتائج احملققة،
املصا ح  ذلك من خالل تقدمي دورات تكوينية ملسؤويلو  ،ثر حتما على النتائج احملققةاليت ستأ

 .ر للفرق البيعيةشراف املستمّ اإلحول كيفية التدريب و 
  ّليهم،على املؤسسة أن تويل إهتماما أكرب لرجال بيعها من خالل اإلنصات إب يتوج 

 العمل علىكرب و ذل جهود أتنشيطهم لب جل الرفع يف معنوياهتم،من أ طلباهتم،حتياجاهتم و إل
 .توضيح الرؤية فيما خيص مسريهتم املهنية يف هاته املؤسسة
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  ّاملؤشرات الالزمة،هداف و أخذا بعني اإلعتبار األ د لتسيري املبيعاتمن خالل إتباع نظام جي 
ميكن  تدريب مستمر يف امليدان،و  د لنشاطات رجال البيع،شراف جيّ إ تكوين متخصص،

ستتمكن املؤسسات من فبهذه الطريقة  .حتقق تقدم معتربفرق و ن ختلق الللمؤسسات أ
ن خالل البحث على ليس مو  الوصول إىل الزيادة يف مبيعاهتا بطريقة مستمرة كما ترغبه،

 .البائع املولود
 أجل خدمة  هتدف من خالل هذه الربامج التكوينية إىل احلفاظ على قدراهتا التنافسية من

يها، حيث أّنا فهمت أن مستقبلها خلق ذهنية إجيابية عند موظفزبائنها بأفضل كيفية و 
ستيعاب هذه ااملراقبة الدائمة ملدى ، و يكمن يف جودهتا التجارية أي يف مهارات فريقها البيعي

 .الربامج التدريبية
 كثر،ع فيه أه ميكن التوسّ نّ نظرا ألو  شكالية املطروحة،اإلة موضوع املذكرة مبا يتناسب و لقد قمنا مبناقش
وع لدراسات كون موضر إشكاليات تحيث ميكن تصوّ ، ة مستوياتلدراسته يف عدّ ندعو الباحثني 

 :خرى نصوغها كما يليأ
 حتسني فعاليتهم يف املؤسسةنتاجية رجال البيع و طرق تعظيم إ. 
 ضل النتائجالوصول إىل أفق الربح و التفاوض يف حتقيمهية تقنيات البيع و أ. 
  يف املؤسساتل دوران رجال البيع تقنيات ختفيض معدّ طرق و. 
 تنشيط فريق بيعيم كيفية تدريب و يالطرق املستعملة لتعل. 

 
لو بشكل بسيط يف واليت تساهم و  املنهجية،نكون قد عرضنا بالشكل و  يف ناية هذا البحث،       
املؤسسة اجلزائرية على وجه باملؤسسات عامة و  تسويق اخلدماتة البيع يف أمهية قوّ دور و واقع، إظهار 

 .اخلصوص
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 الجداول قائمة

 
 الصفحة الجدول عنوان الجدول رقم

 110 أمثلة على اإلسرتاجتيات اليت تشق من األهداف 1-2

2-2 
إسرتاتيجيات اجلهاز البيعي اليت تشق من أمثلة حول تكتيكات و 
 اإلسرتاتيجية التسويقية

111 

 116 التحليل اجلغرايف للمساحات البيعية وجتار التجزئة 3-2

 117 الزيارات خمطط 4-2

 125 مزايا وعيوب الثابت بالنسبة للمؤسسة ولرجل البيع 5-2

6-2 
على مستوى ( الثابث+العمولة)و( العمولة) استعمالمزايا وعيوب 

 املؤسسة ورجل البيع
126 

7-2 
مزايا وعيوب املكافأة التشجيعية بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لرجل 

 البيع
127 

1-3 
على مكاتب خاصة أو املؤسسة لتوظيف  االعتمادمزايا ومساوئ 

 رجال البيع
134 

 141 مزايا ومساوئ التدريب عن طريق مسؤويل املؤسسة واملراكز املتخصصة 2-3

 158 األسئلة املالئمة ملختلف مراحل العملية البيعية 3-3

 164 عرتاضات الزبونبات املمكن تقدميها لإلجابة على ااإلجا 4-3

 168 أخذ اإلجازة يف حالة البيع أو عدم البيع تقنيات 5-3

 193 أسعار عرض الكالسيك 1-4

 194 "جازي مراقبة"أسعار عرض 2-4

 Djezzy Business 196 أسعار عرض  3-4
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 djezzy business control  196 أسعار ومميزات عرض 4-4

 217 عدد موظفي مصلحة املبيعات وخدمة الزبائن بالنسبة للمؤسسة ككل 5-4

 OTA" 220"خمتلف مهام رجال بيع مؤسسة 6-4

 OTA" 225"أهداف رجال بيع مؤسسة 7-4

 227 النتائج اليت حققتها مؤسسة جازي مقارنة مبنافسيها 8-4

 227 رقم األعمال الشهري املتوسط اليت حتققه املؤسسة مع كل زبون 9-4

 229 أو مستشاري مراكز اخلدمات على املناطق اجلغرافية توزيع  وكالء 10-4

 231 توزيع وكالء مراكز االتصاالت على املناطق اجلغرافية 11-4

 232 التقسيم اجلغرايف ملصلحة املبيعات املباشرة 12-4

 236 عدد ممثلي مبيعات الشركات 13-4

 237 البيعيةعدد املندوبني املتخصصني بنقاط البيع حسب املناطق  14-4

15-4 
خمتلف املالمح والصفات اليت جيب توافرها يف قّوة بيع مؤسسة 

"OTA" 
242 

 250 مواضيع الدورات التدريبية اخلاصة برجال بيع املؤسسة 16-4
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 األشكال قائمة

 
 الصفحة الشكل عنوان الشكل رقم

 21 املفهوم البيعياملفهوم التسويقي و الفرق بني  1-1

 24 تطور النظرة احلديثة لوحدة التسويق 2-1

3-1 
بعض األمثلة حول السلع واخلدمات اليت تغلب اجلانب امللموس وغري 

 امللموس
30 

 38 النظرة اإلمجالية لتسويق اخلدمات 4-1

 41 نظام إنتاج اخلدمة 5-1

 54 اخلدماتيةعملية االتصال يف املؤسسة  6-1

 74 مكانة اإلدارة التجارية يف املؤسسة 2-1

 90 رسم خريطة الوظائف التجارية 2-2

 100 خمتلف أساليب البيع 3-2

 102 التلفون يف العمل البيعي استخدامات 4-2

 119 أنواع املسارات 5-2

 146 مراحل العملية البيعية 1-3

 147 سلوك رجل البيع يف خمتلف مراحل املقابلة البيعية 2-3

 198 اهليكل التنظيمي لشركة جازي 1-4

 223 "جازي"خمتلف أساليب البيع املستعملة يف شركة  2-4

 257 التقييم النوعي لوكالء مراكز االتصاالت 3-4
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 فهرس المالحق                                       
 

 الصفحة الملحق عنوان الملحق رقم

01 
يف وسط " جازي"خمتلف قطاعات األعمال اليت تعمل عليها مؤسسة 

 البالد
285 

 286 تقرير الزيارات اليت يعدها مندوب مصلحة املبيعات املباشرة 02

 le guide d’entretien 287دليل املقابلة  03

 289 بطاقة تقييم/  نتقاءإلا معايري 04
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 يف وسط البالد" جازي"ليها مؤسسة خمتلف قطاعات األعمال اليت تعمل ع :(10) رقم الملحق

 
 قتصادية وصف القطاعات اإل قطاع األعمال

 .خلإ...ة احلفر، الدراسات اجليولوجيةشركات النفط، شركات التعدين والغاز، شرك الطاقة 
 .املؤسسات املنتجة للكهرباء، الشركات املصنعة للمعدات

 خلإ...مؤسسات التطهري، اهليدروليك
 (خلإ...نسيج، مستحضرات التجميل، ثاث،أ)ستهالك الواسع ، منتجات اإلمنتجي األغذية الصناعة الثقيلة

 .ع السيارات، الشركات املصنعة للمعداتصانع السيارات، موز   صناعة السيارات 
صناعة املستحضرات الصيدلية 

 والطبية
 .خلإ...ر، الصيدليات، العيادات،املخاب

 .خلإ...ء الطرقات، املصانع، العماراتبنا البناء
 .خلإ...الة،سجائر ،بقمكاتب ال جتارة التجزئة

 .خلإ...يل، اإلتصاالت، معدات املكتب،موزعي معدات اإلعالم اآل التوزيع
 خلإ...ندسني املعماريني، كاتب العدلامله ةاملهن احلر 

 خلإ...مؤسسات الطريان والشحن .وسائل نقل األشخاص والبضائع
 .خلإ...التنظيف، وكالة إتصال، خدمات تصاالت، اخلدمات اإللكرتونيةخدمات اإل خدمات املؤسسات

 خلإ...الرياضية، اجلمعيات اخلريية، حتاداتالنقابات، اإل اهليآت اإلجتماعية اجلمعيات و
 خلإ...، الصناديق الوطنيةالوزارات، الواليات العمومية اإلدارات

 .خلإ...سات التأمني، اجلهات العسكريةاملؤسسات البنكية، مؤس البنوك والتأمينات
 .خلإ...ت السياحية، الفنادق، املطاعموكاال السياحة، الفنادق واملطاعم

 اجلرائد، مواقع اإلنرتنيت، قنوات تلفزيونية وسائل اإلعالم 
 .السفارات األجنبية باجلزائر السفارات

 خاصة باملؤسسة يقةوث: المصدر
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 .تقرير الزيارات التي يعدها مندوب مصلحة المبيعات المباشرة : (20)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاصة باملؤسسة يقةوث: المصدر

  اليوم

 

عدد الزيارات اليت متت يف األسبوع حسب 
نوع الزيارة

. 
 

إمجايل الزيارات األسبوعية
. 

  رقم العقد

  املؤسسة سمإ

سم املسؤول أو الشخص الذي إ
 مت التواصل معه

 

  منصبه أو وظيفته

  رقم اهلاتف

  عنوان املؤسسة

نوع الزيارة
 

التنقيب
 

التنقيب 
 

  

التحليل
 

التحليل 
 

 

ض
التفاو

 

ض 
التفاو

 
 

اختتام 
العملية

اختتام   
العملية

  

التحليل
 BLACK BERRY     

     عدد اخلطوط

     عدد احللول

ض
التفاو

 BLACK BERRY     

     عدد اخلطوط

     عدد احللول

اختتام 
العملية 
البيعية

 BLACK BERRY     

     عدد اخلطوط

     عدد احللول

املالحظات
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 le guide d’entretien دليل المقابلة : (30)رقم  ملحقال

 : ...../...../.....بتاريخ                                          :املرشح 
 :...........................االسم و اللقب 
 :.......................الوظيفة املقرتحة 

 :االستقبال  –أ 
 (.إذا كان ذلك مناسبا)و شركه على اجمليء هلذه املقابلة و احرتامه للموعد  "جازي"الرتحيب باملرشح بشركة 

 :األسئلة االنتقالية  –ب 
 ؟"جازي"كيف مت اهتمامكم بشركة  -

 كيف عرفتم أن املنصب شاغر؟ -

 من قبل؟ " جازي"عالقتكم مع شركة كيف كانت  -

 ماهي وجهة نظركم هلذا املنصب الذي تقدمتم له؟ -
 :ميات عا –ج 

 :خالل املقابلة  إليهاذكر بعض النقاط اليت سيتم التطرق 
 .أراد املرشح إضافتهكل ما مراجعة خلفية املرشح ، خربته، تعليمه، اهتماماته، نشاطاته و   -

 ".جازي"نظرة عامة حول شركة  إعطاء -
 :الخبرة  -د

تغيري منصب  إىلالراتب و األسباب اليت تشجع املرشح  ، الكفاءات التقنية ،الواجبات و املسؤوليات  ،مناقشة املنصب املوعود 
 .عمله

 :التعليم  -هـ 
و ملاذا ،و ماهي األسباب اليت جعلته خيتار ختصصه اجلامعي ، الدروس اليت يعتربها جد صعبة ، املواضيع املفضلة لدى املرشح 

 .أو املخطط/تكوين املستقبلي املتوقع وال االجنازات الكربى اليت حققها و كيف؟، عالقة التعليم مع سريته املهنية،
 :النشاطات و مراكز اهتمامات المرشح  -و

 .، النشاطات املرغوب القيام هبا و الغري حمققةاهتماماته و مصاحله 
 :الصفات التي تميز القائد  –ي 

 ق و مت وصفكم كقائد؟ يف أي موقف؟هل سب -

 .ما هي مميزاتكم للقيادة اليت تتصفون هبا؟ اذكرها -
 :التنظيم / التخطيط –ن 

 ؟ ماهي؟ كيف تستخدمها؟ل استعملتم من قبل أدوات التخطيطه -
 :حل المشاكل  -ز

 .؟ ما هي العربة املستخلصة؟اإلشكالسبب ملشكلة؟ ما الذي فعلتموه حلل هذا  أفعالكمصف لنا حلظة كانت فيها 
 :روح الفريق  –ع 
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 بني جمموعة و فريق ؟ حسب رأيكم ما هو الفرق -

 لنجاح الفريق؟ تضيفونهما هو العامل الذي  -

 مثال حول هذا السلوك يف املاضي ؟ إعطاءهل باستطاعتكم  -
 :توجه نحو الزبون  –غ 

 حسب رأيكم كيف ميكن تعريف مصلحة الزبائن؟ 
 :التطور  إلىالحاجة  –ف 

 ماهي النقاط و امليزات اليت تود حتسينها و تطويرها؟
 :سؤال انتقالي  –ق 

 .حول املنصب و الفرص املوجودة هبذه الشركة إضافيةهل لديكم سؤال حمدد حول املنصب؟، قبل تزويدكم مبعلومات 
 :على أسئلة المرشح، حول اإلجابةتقديم عام و  –ل 

 .اخل........التنظيم ، العمل ، الفوائد ، مكان العمل ، فرص السرية املهنية ، التكوين ، الراتب،
 :ابلة نهاية المق –ك 

 ؟إضايفهل من سؤال  -

 .شكر املرشح لقدومه هلذه املقابلة -
 

 :تعليقات مسؤول المقابلة حول المرشح
........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
.................................................................................... 

 :.............مرفوض                               :........                                مقبول                    

 

 خاصة باملؤسسة يقةوث: المصدر
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 بطاقة التقييم /معايري االنتقاء (:00)الملحق رقم  
  وزن عالمة/نقطة االختيار/معايري اإلنتقاء جلنة

  5اىل  1نتيجة من   

  5 5 :المعرفة التقنية/درجة الخبرة  -1

  5 5 .العالمات املمثلة حاليا/ املاركات   -أ مصلحة المبيعات

  5 5 . عدد أنواع أو تشكيالت املنتجات اليت متثلوهنا –ب  مصلحة المبيعات

    .منذ مىت متثلون هذه العالمات -جـ  مصلحة المبيعات

    قوة البيع -2

  5 5 (.قوة بيعية خارجية)عدد رجال البيع املتنقلون  –أ  مصلحة المبيعات

  5 5 (.قوة بيعية داخلية )ن عدد رجال البيع املقيمو  –ب  مصلحة المبيعات

  5 5 .عدد الزبائن لكل رجل بيع -ج  مصلحة المبيعات

    :مهارات و فعالية رجال البيع -3

  4 5 .املستعملةالسيارات  –أ  مصلحة الميزانية 

  4 5 .عدد الزيارات إلبرام صفقة بيعية –ب  مصلحة الميزانية 

  4 5 (.يوم ،أسبوع ، شهر)عدد تكرار الزيارات حسب كل زبون و كل رجل بيع  -ج  مصلحة الميزانية 

  4 5 ".جازي"معرفة رجال البيع ملنتجات شركة  -د مصلحة الميزانية 

  4 5 .القدرة على تطوير القوة البيعية -هـ  مصلحة الميزانية 

    :طبيعة الشهادات -0

  4 5 هل لديكم حصرية املاركات؟ –أ  مصلحة التسويق

  4 5 هل متلكون عمال مصادق عليهم من طرف مورديكم؟ –ب  مصلحة التسويق

  4 5 بائعكم؟خربة /املستوى الدراسيما هو  -ج  مصلحة التسويق

    ":جازي"تناصق عروض الشركاء مع منتجات شركة / تقارب  -5

  4 5 ؟"جازي"هل ميكن دمج منتجاتكم املعروضة مع منتجات شركة  –أ  مصلحة التسويق

  5 5 عروض تروجيية؟ هل تقدمون  –ب  مصلحة المبيعات

    :المراجع -6

  10 5 هل للموزع قاعدة البيانات اخلاصة بالزبائن احلاليني و املرتقبني؟ –أ  مصلحة المشتريات

  10 5 ما هو رقم األعمال احملقق خالل هاته الثالث سنوات األخرية؟ –ب  مصلحة المشتريات

    :التقارير -7

  5 5 هل لديكم مديرية مبيعات؟ –أ  مصلحة المبيعات

  4 5 هل تراقبون تطور منافسيكم يف املنطقة اليت تعملون هبا؟ –ب  مصلحة التسويق

     

  100  المجموع 
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 :قبل المقابلة مالحظات عند المفاوضات  
 
 :نوعية التواصل مع املرشح خالل مرحلة االختيار  

 (.عدم التأخر)احلضور يف الوقت  - أ
 (.اإلجابة على دفرت الشروط تقدمي امللف يف الوقت)احرتام املواعيد  - ب

 .تعامل املرشح  -ج       

   

     

 خاصة باملؤسسة يقةوث: المصدر



 
 
 

 
 الملّخصـات
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 صالملخ
 

مهزة فهي  ،خاصة اإلتصالية السياسةعامة و  ةالتسويقي السياسةة البيعية عنصر من عناصر تعّد القوّ       
أساسي عنصر حمرك و  ، فهي، كما أّّنا الزبون كّلهفهي املؤسسة .الزبونو بني املؤسسة  وسيط مميزو  وصل

املسادهم األكرب العنصر الفعال و خرتاق السوق، كما أّنا ادهدا  التاايية من يي  التموع  و لتحقيق األ
، من خالل بي  منتوج أو تقدمي خدمةتنمو كل مؤسسة تعيش و ،  مدخول يأمساهلا زيادةيف منو املؤسسة و 

التاايية  الوظيفة، التطّويستمراي و د االت اليت تريفهذا دهو املنطق الذي تعمل عليه كل املؤسسا
 .باملؤسسة دهيكلدهي يتما أعوى ة البي  باألخص عوّ و 

ع دهتمام بصناعة اخلدمات، توّس  دهذا القطا عامل األعمال اليوم دهو زيادة اال إن أيد التحّوالت اهلامة يف
، عتصاد العاملياال الفعال يفبسرعة يىت أصبح عطاع جودهري يف اعتصاد الدول واحملّرك الرئيسي و 

إشتداد املنافسة، تشابه اخلدمات، تواجه عّدة ضغوطات من يوم آلخر،  اخلدماتية أصبحت املؤسسات
مّكن تت يىتهلذا و  .التأثري عليهمجمال األعمال ندية يف الزبائن وصعوبة كبرية يف الوصول إليهم و  جعل يف

دي يبح فقط تبي  له خدماهتا، بل  عليها النظر إليه ليس كمص ،من الوصول إىل الزبوناملؤسسات 
عنصر يؤثر ، إذ تعترب ة بيعيةستعمال عوّ ال يتّم دهذا إال با، و مستمرةكشريك تقيم معه عالعات دائمة و 

جزء ، يي  أصبحت الزبون جلودة اخلدمات املقدمة لهبالتايل يؤثر على إدياك على مكّونات اخلدمات و 
د مكانة هبذا تتأكّ متثل وسيلة توزيعية وإتصالية يف نفس الوعت، و ، الزبونمن اخلدمة اليت سيستفيد منها 

  .ة البي  يف مؤسسة خدماتيةعوّ 
ليس دهذا  ،مرض من املبيعات مما يوفر األيباح املأمولةد  البي  الشخصي حتقيق يام كا  و يسته

 يعتمد علىإن جناح دهذا النشاط،  .بل ليعكس صوية إجيابية عن دهذه الشركات يف جمتمعاهتافحسب 
القّوة البيعية من العناصر  تسيريإعداد و هلذه القّوة البيعية، يي  أن  د والفعالاجليّ التسيري و  اإلعداد

، منودها وإستقرايدها ،على مدى جناح الشركة، فهي تؤثر إىل يّد  كبري سرتاتياية يف الشركة بصفة عامةاإل
 ت إىل جناح املؤسسات اخلدماتية العاملة يف جمال اإلتصاالتة البي  أيد العوامل الرئيسية اليت أدّ متثل عوّ 

̎ جازي̎ اهلاتف النقالاملؤسسة الرائدة يف عطاع  دائما ياولت لذلك،و ، كاجلزائر  النامية  يف بعض البلدان

دهذه املؤسسة عد يققت جنايها . منتظمةساسية كتطوير شبكة توزي  واسعة و إتباع معايري النااح األمن 
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لكن يغم كل دهاته و  .يدي وحماولة إتباع تسيري عصري و  النظريةتطبيق التقنيات حماولة من خالل 
حتتاج إىل حتسني بعض األموي تزال تسال نقائص يف دهذا اجملال و احملاوالت إاّل أّن دهذه املؤسسة ال 

 .هبد  تعظيم فعالية عّوهتا البيعة
، اإلتصايلتسويق اخلدمات، املزيج التسويقي، املزيج  ة البي ،عوّ  أمهيةو  عّوة البي ، مكانة :كلمات مفتاحية

  .اهلاتف النقال، مؤسسة جازيتسيري يجال البي ، عطاع إعداد و 
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Résumé 

 

         La force de vente est un des éléments de la politique marketing en général et de la politique  

de communication en particulier, elle est le lien et l’intermédiaire privilégié entre l’entreprise et 

le client. Elle représente l’entreprise aux yeux du client, comme elle représente tous les clients 

aux yeux de l’entreprise, c’est un élément moteur qui permet la réalisation des objectifs 

commerciaux en terme de positionnement, de pénétration du marche, c’est le principal actif et le 

plus grand contributeur à la croissance de l’entreprise et à l’accroissement du revenue de son 

capital. Chaque entreprise vit et grandit par la vente d’un produit ou d’un service, c’est dans cette 

logique que l’entreprise est appelé à assurer sa croissance et sa survie, la fonction commercial et 

plus précisément la  force de vente  constitue probablement l’une des puissante structure au sein 

de l’entreprise. 

        L’un des changements importants dans le monde des affaires aujourd'hui est l’intérêt 

croissant accordé à l’industrie des services, ce secteur s’est développé rapidement  jusqu’à ce 

qu’il devienne un secteur fondamental dans l'économie du pays et le moteur principal et efficace 

dans l'économie mondiale, plusieurs entreprises prestataires de services sont confrontées de jour 

en jour a une pression énorme, le développement  agressif de la concurrence, la ressemblance des 

services offerts, la rareté des clients, les difficultés à les atteindre et à les influencer, tous ces 

changements ont affecté le milieu des affaires. Et pour cela, afin de permettre aux entreprises 

d'atteindre les clients, elle ne doit plus les considérer seulement comme une source de profit, a 

qui elle doit vendre ses services, mais en tant que partenaire avec qui elle noue des relations 

durables et continues, et ce n’est possible que par l’utilisation d’une force de vente, c’est un 

élément qui a énormément d’effets sur la composante des services ainsi affecte la perception de 

la qualité des services reçus par le client, ou il est devenu une partie du service rendu. C’est à la 

fois un moyen de distribution et de communication, c’est avec cela que se confirme la place et 

l’importance de la force de vente dans une entreprise de service. 

         La force de vente vise à atteindre un niveau satisfaisant et suffisant de ventes dans le but 

d’enregistrer les bénéfices désirés, non seulement ça, mais pour refléter une image positive de 

ces entreprises dans leurs communautés. Le succès de cette activité dépend de l’efficacité de sa 

mise en place et de sa gestion, ces derniers représentent des éléments stratégiques pour 

l’entreprise en général, ils influencent en grande partie sur sa réussite, sa croissance et sa 

stabilité. La force de vente représente l’un des facteurs clés de succès des prestataires de services 

qui opèrent dans le secteur des télécommunications dans les pays sous développés comme 

l’Algérie, et de ce fait, Djezzy leader dans son domaine d’activité en Algérie a toujours essayé de 

respecter les critères clés de succès comme la nécessité de développer un large réseau de 

distribution, cette dernière a atteint son objectif  par l’application de différentes techniques 

théorique de mise en place et de gestion en voulant suivre une gestion moderne. Malgré toutes 

les tentatives, cette entreprise continu jusqu’à présent d’enregistrer des imperfections dans ce 

domaines et nécessite l’amélioration de certains points afin de maximiser l'efficacité de sa force 

de vente. 

 

Mot clés : 

 

La force de vente, la place et l’importance de la force de vente, marketing des services, 

marketing mix, le mix de communication, la mise en place et la gestion de la force de vente, le 

secteur des télécommunications, l’entreprise djezzy. 



 392                                                                                         امللخصات                               

Summary 

 

        The sales force is one element of the marketing policy in general and political 

communication in particular; it is the link and intermediary between the company and the 

customer. It represents the company to the customer, as it represents all customers for the 

company. It is a key driver that allows the achievement of commercial objectives in terms of 

positioning, market penetration, it is the main active and the biggest contributor to the company's 

growth and increased revenue of its capital. Every company lives and grows by selling a product 

or service, it is within this logic that the company is called to ensure its growth and survive; the 

commercial function and more specifically the sales force is probably one of the power structure 

in the company. 

        One of the major changes in the business world today is the growing interest to the service 

industry, this sector has grown rapidly until it became a key sector in the country’s economy and 

the main motor and effective in the global economy; many service companies are confronted 

every day to enormous pressure, development of aggressive competition, the similarity of 

services offered, the rarity of customers, difficulties in achieving  them and to influence them, all 

these changes have affected the business environment. And for this, to enable companies to reach 

customers, it should not be considered them only as a source of profit, which has to sell its 

services, but as a partner with whom she forges lasting and continuous relationship, and it can 

only be by using a sales force, it is an element that has considerable impact on the service 

component and affect the perception of the quality of services received by the customer, and it 

became a part of the service given to him. It is at the same time a means of distribution and 

communication, it is with these reasons that are confirmed the place and importance of the sales 

force in a service business. 

        The sales force aims to achieve a satisfactory level and sufficient sales in order to register 

desired benefits, not only that, but to reflect a positive image of these companies in their 

communities, The success of this activity depends on its effective establishment and 

management, they represent a strategic element for the company in general, they influence 

largely on its success, growth and stability. The sales force is one of the key success factors for 

service providers operating in the telecommunications sector in underdeveloped countries like 

Algeria, and therefore, Djezzy leader in its sector of activity in Algeria has always tried to 

respect the key criteria for success as the necessity to develop a large distribution network. It 

achieved its objective by applying different techniques of establishment and management of 

sales force wanting to follow modern management. Despite all attempts, the company continued 

to date to record deficiencies in this area, and requires the improvement of certain points in order 

to maximize the efficiency of its sales force. 
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Sales fore, the place and importance of the sales force, marketing services, marketing mix, mix 

of communication, establishment and management of sales force, sector of telecommunications, 

the company Djezzy. 

 


