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 مقدمة
 مل،تأتي أهّمّية تطوير معايير مهنّية من أهّمّية وجود مرجعّية قياسّية؛ لتنظيم وضبط نواتج عملية تدريب وتأهيل القوى العاملة لسوق الع
 ييروإكسابهم المهارات األدائّية واالّتجاهّية الّصحيحة؛ لتّمكينهم من مواكبة التطور السريع في هذا السوق. ومن أهّم أهداف تطوير المعا

 المهنّية:

 وضع أسس مرجعية؛ لمعايير األداء والمهارات والمعارف للمهن المختلفة. .0

ع ه متأسيس مرجع دقيق إلعداد وتطوير مناهج الّتدريب المهنّي ،وتصميم االختبارات المهنّية بشكل يضمن ارتباط ناتج عملية الّتدريب، وتناغم .2
 احتياجات سوق العمل.

 وضع إطار ُيحتكم إليه؛ لبيان مدى مالئمة الخّريج أو المتدّرب الحتياجات ومتطّلبات أسواق العمل المحّلّية واإلقليمّية. .3

مسؤول ة و انطالقا من هذه األهّمّية، بادر مجلس المهارات القطاعّية للّصناعات الكيماوّية ومستحضرات الّتجميل بتطوير المعيار المهنّي لوظيف
د حا، بالّتعاون مع مشروع "تطبيق استراتيجّية الّتدريب لمجموعة الّدول العشرين" الّتابع لمنّظمة العمل الّدولّية والممّول من قبل االتّ المبيعات

، تقوم لم(الّروسي، حيث تّم اّتباع منهجّية تحّليل مهنّي بالمقارنة مع أفضل الممارسات، تّم تطويرها وتطبيقها من قبل شركة درجات للتدريب )سال
 على:

 وضع أسس للمقارنة مع أفضل الممارسات على مستوى عالمّي وإقليمّي. •

 تطوير إطار للبحث والّنقاش مع المختّصين وأصحاب الخبرة وممّثلي القطاع. •

 إرساء قواعد ومحددات معيارّية محّلّية من قبل المختصين وأصحاب الخبرة وممّثلي القطاع؛ لوضع المعيار المهنّي المحّلي. •

يحتوي على: وصف العمل ومستوياته، وأماكن  لمسؤول المبيعاتعلى ملّخص مهنّي  مسؤول المبيعاتويشتمل المعيار المهنّي لوظيفة 
خالل  من العمل المحتّملة ومخاطر المهنة، والتطلعات المستقّبلّية وسلوكات العمل. كما يشتمل أيًضا على المهاّم والواجبات التي تّم استنباطها

ّتجهيزات والعملّية الّتحّليل المهنّي بالمقارنة مع أفضل الممارسات. باإلضافة إلى الكفايات المهنّية/ الفّنّية، ومهارات االستخدام والّتشغيل، 
مهّمة لتطوير والوالعدد، واألدوات، التي على أساسها سيتّم اعتماد وتطوير المناهج والبرامج واالختبارات المهنّية التي ُتعّد من الّركائز األساسّية 

 وإصالح قطاع الّتدريب والتعليم المهنّي والّتقنّي. 

 ضبط الوثيقة

َق عليها من قبل:   ُصدِّ

 مراجعة وموافقة:  مجلس المهارات القطاعية للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 تاريخ الموافقة: 

 تاريخ اإلصدار: 
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 المعلومات الوظيفية

 مسؤول المبيعات  الوظيفة:

 القطاع االقتصادي:
 قطاع التصنيع الكيميائي

20 – 201, 202, 203 

 القطاعات الفرعية:

 جميع القطاعات الصناعية واإلنتاجية الكيميائية )منتجات أو خدمات(:
 صناعة األسمدة. .0
 صناعة المنظفات. .2
 صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. .3
 صناعة األغذية. .4
 صناعات كيميائية أخرى.  .5

 مرجع التصنيف العربي المعياري للمهن:
Arab Standard Classification of Occupations (ASCO) 

 اختصاصي مبيعات في مجال الصناعات الكيميائية  2431150

 مرجع التصنيف الدولي المعياري للمهن:
International Standard Classification of Occupations (ISCO) 

 ال يوجد وظيفة مقابلة أقرب وظيفة هي:
3405 Technical And Commercial Sales Representatives 

 نطاق المعيار:
المعيار يغطي وظيفة مسؤول المبيعات لجميع القطاعات الصناعية 
واإلنتاجية خاصة قطاع الكيماويات، كما يشمل كل من يعمل في دائرة 

 المبيعات سواء ميدانًيا أو مكتبًيا 

 المسميات الوظيفية المختلفة التي قد ينطبق عليها المعيار:
ملحوظة: قد تختلف المسميات الوظيفية لنفس المهنة حسب 

الهياكل التنظيمية، ومنهجيات التسمية المختلفة المتبعة في 
 الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة العاملة في القطاع.

 مسؤول مبيعات .0
 مشرف مبيعات .2
 المسؤول التنفيذي للمبيعات .3
 مندوب مبيعات كبار العمالء .4
 مسؤول حسابات العمالء .5
 مدير حسابات العمالء .6
 مدير مبيعات .7

 ملّخص الوصف الوظيفي:

تخطيط أو توجيه أو تنسيق عمليات بيع وتوزيع وتوصيل المنتجات 
والخدمات للزبائن من خالل تحديد أقاليم البيع واألهداف المرجّوة، 

وتحليل نتائج عمليات البيع وإحصائيات المبيعات التي تم جمعها 
بواسطة فريق المبيعات لتحديد فرص البيع. إضافة إلى ذلك يقوم 

بمتابعة ميول العمالء الحاليين واختياراتهم والبحث عن عمالء جدد 
وتقديم التغذية الراجعة بناء على التحليل، وحل المشكالت المتعلقة 

بالمبيعات. كما يمتلك القدرة على تقديم االستشارات للعمالء بناًء 
 على المعرفة العلمية والتقنية المتعلقة بالمنتجات. 
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 ورشة وفريق العمل

 أسماء المشاركين

 2121-02-06، 2121-02-03 تاريخ الورشة:

 جلسة إلكترونية عن طريق توظيف برامج تكنولوجيا االجتماعات )عن طريق الفيديو(. الموقع:

 شركة درجات للتدريب )ساللم( الميّسرون:

 الشركة التي يمثلها االسم

 شركة اسرار الجمال لمنتجات البحر الميت عبدهللا فخر البنا

 الشركة الذهبية للصناعات الكيماوية وصفي محمد جديتاوي

 مؤسسة حبوب للصناعات الكيماويه ليث فتحي ناجي

 شركة اسرار الجمال لمنتجات البحر الميت مهند البنا

 شركة القوافل الصناعية الزراعية محمد السالمين

 مؤسسة التدريب المهني رياض محمد القضاة

 مصنع جمان للمستحضرات الصيدالنية ومواد التجميل ليندا عاطف عمر



 

 6 

 القوانين واألنظمة المتعلقة بالمهنة
ة العامل في هذه المهنة، يجب أن يكون على دراية بالقوانين واألنظمة المتعلقة بالمهنة، مثل: قانون العمل، والقوانين والقواعد واألنظم

  األخرى الصادرة عن وزارة العمل، وأية قواعد وأنظمة أخرى معمول بها على سبيل المثال ال الحصر

 قانون تنظيم العمل المهني. .0

 قانون تنمية وتطوير المهارات المهنّية. .2

 نظام الوقاية والّسالمة من اآلالت والمعّدات الّصناعّية ومواقع العمل. .3

 قانون الّضمان االجتماعّي. .4

 قانون ضريبة الّدخل. .5

 المعايير ومرجعيات المواصفات العالمية
 العامل في هذه المهنة، يجب أن يكون على دراية بحدود ما يتعلق بعمله من المعايير العالمية المتعلقة بالمهنة، ومن األمثلة عليها:

 نظام إدارة الجودة. - 2111آيزو  .0

 نظام إدارة البيئة. -04111آيزو   .2

 نظام إدارة المخاطر. -30111آيزو   .3

 ).Occupational Safety and Health Administration (OSHA)معيار هيئة السالمة والصحة المهنية ) .4

 ).Good Manufacturing Practice (GMPنظام التصنيع الجيد )) .5
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 المسار المهني
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 القدرات التي يجب توّفرها
 تحديد وفهم خطاب شخص آخر سواء كان شفويًا أو مكتوباً  .0
 تمييز الممارسات االجتماعية المناسبة عند التعامل مع العمالء .2
 اتخاذ حكم مناسب لتحقيق أهداف أو مصلحة العمل .3
 تنظيم األمور أو خطوات اإلجراءات المتخذة في نسق أو نمط معين وفقًا لقاعدة أو مجموعة قواعد محددة .4
 التمييز بين المهام واألهداف المختلفة حسب األولوية واألهمية .5
 التمييز بين إجراءات العمل الخاطئة والصحيحة .6
 تمييز وتحديد الحاالت والمواقف المعقدة التي تحتاج لالستعانة بالمسؤولين في اتخاذ القرار المناسب. .7
ًا تجميع المعلومات معًا والربط بينها بشكل منطقي الستخراج قواعد عامة واستنتاجات )بما في ذلك إيجاد العالقات بين األحداث التي ظاهري .8

 ال تربطها أي عالقة(.
 التكيف مع التغييرات المستمرة في بيئة العمل .2

 التراجع عن القرارات الخاطئة. .01
 إدراك األفعال وردود األفعال التي تثيرها عند اآلخرين. .00
 تقديم المساعدة لآلخرين. .02
 التنبؤ باحتياجات وتوقعات اآلخرين والعمل على تلبيتها. .03
 استيعاب وتحليل والتعامل مع المعلومات والتعليمات الواردة بسرعة .04
 تطبيق قواعد عامة على مشاكل محددة إليجاد حلول معقولة .05
 مالحظة ما إذا كان هناك أمر يسير على نحو خاطئ .06
 اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب .07
 إيصال األفكار والمعلومات بكفاءة .08
 استخدام لغة موحدة )المصطلحات التقنية( في التواصل مع اآلخرين في المنشأة .02
 تغيير طريقة التفكير بأمر ما وتغيير تقييمه وطريقة النظر إليه .21
 التنبؤ بالمتغيرات التي قد تؤثر على مسار العمل .20
 مقارنة التشابهات واالختالفات بين مجموعات مختلفة  من المنتجات سواء كانت خاصة بالمنشأة أو منافسيها مع احتياجات العمالء .22
 التركيز على أكثر من أمر ما أو القيام بأكثر من مهمة بنفس الوقت .23
 حفظ المعلومات وتذكرها كالمعلومات المتعلقة بالتعليمات والقرارات وأوامر الشراء على سبيل المثال ال الحصر .24
 تمييز سياسات التسعير المناسبة وفًقا لحالة السوق والمنافسين .25
 التأثير على آراء اآلخرين ووجهات نظرهم .26
 تكييف العروض التقديمية أو التوضيحية لتتناسب مع الفئات المختلفة من الجماهير المستهدفة .27
 تبسيط المفاهيم المعقدة بأسلوب منطقي .28
 إظهار الثقة أثناء التحدث مع اآلخرين .22
 التنبؤ بردود أفعال اآلخرين .31
 تعزيز ثقة العمالء وبناء العالقة الودية معهم .30
 إلهام العمالء وتحفيزهم عند التحدث عن رؤية المنشأة ومنتجاتها وخدماتها .32
 تقبل جميع اآلراء ووجهات النظر .33
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 القدرات التي يجب توّفرها
 الصبر عند التعامل مع العمالء المتطلبين .34
 اإلتيان  بفرص التغيير اإليجابي وابتكار طرق لتطوير العمل الذي يقوم به .35
 التنبؤ باألخطاء التي يمكن حدوثها .36
 تمثيل المنشأة بأفضل صورة عند القيام بالمهام المختلفة .37
 التفكير بشكل واقعي عند تحديد قاعدة العمالء الجديدة .38
 إقناع العمالء بدور منتجات المنشأة وخدماتها في تلبية احتياجاتهم .32
 التركيز على مهمة محددة خالل فترة زمنية محددة بدون تشتيت .41
 اإلتبان بأفكار وحلول إبداعية لحل مشكلة معينة .40
 تقديم التوصيات بهدف تحسين النظام   .42
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 بيئة العمل
 ساعة، حسب المنشأة التي يعمل بها 48-41عدد ساعات العمل  .0
 يتطلب هذا العمل استخدام اليدين للحمل، واإلحساس بالمواد واألدوات او التحكم بها بدرجة كبيرة .2
 % من الوقت41تتطلب هذه الوظيفة العمل في وضعية الجلوس بنسبة  .3
 % من الوقت61تتطلب هذه الوظيفة العمل في وضعية الوقوف بنسبة   .4
 تتطلب هذه الوظيفة من العامل القيام بمهام متكررة بدرجة كبيرة .5
 تتطلب هذه الوظيفة من العامل إجراء المحادثات الهاتفية بدرجة كبيرة .6
 تتطلب هذه الوظيفة من العامل بأن يكون على اتصال باآلخرين بدرجة كبيرة .7
 تعتبر هذه الوظيفة مهيكلة ومنظمة بدرجة كبيرة .8
 تتطلب هذه الوظيفة من العامل إنهاء مهمات محددة في المواعيد المحددة .2

 تعتبر جداول العمل منتظمة بدرجة كبيرة في هذه الوظيفة .01
 تتطلب هذه الوظيفة من العامل العمل في بيئة داخلية أو خارجية حسب طبيعة التخصص .00
 تتيح هذه الوظيفة للعامل حرية اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المشرف بدرجة متوسطة .02
 يتخذ العامل في هذه الوظيفة قرارات تؤثر على اآلخرين بشكل متكرر .03
 يتخذ العامل في هذه الوظيفة قرارات تؤثر على صورة المنشأة وسمعتها بشكل متكرر .04
 يتخذ العامل في هذه الوظيفة قرارات تؤثر على الموارد المالية بشكل متكرر .05
 يعتبر التنسيق الداخلي والقيادة الخارجية في تنفيذ أنشطة العمل الخاصة بهذه الوظيفة مهًما .06
 يعتبر التعامل مع الزبائن الخارجيين مهمًا في هذه الوظيفة مهًما بدرجة كبيرة .07
قد تتطّلب هذه الوظيفة تعامل الموظف مع شخص غاضب أو منزعج، أو فّظ كجزء منها، فيجب أن تكون لدى العامل  القدرة على استيعاب  .08

 توّتر الشخص أمامه ليتّمكن من حّل المشكلة.
 تتطلب هذه الوظيفة استخدام البريد االلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة بدرجة كبيرة  .02
 يعتبر تكرار األنشطة البدنية نفسها مرارًا وتكرارًا بدون توقف مهمًا في هذه الوظيفة بدرجة متوسطة وحسب تخصصه  .21
 يعتبر تكرار األنشطة العقلية نفسها مرارًا وتكرارًا بدون توقف مهمًا في هذه الوظيفة بدرجة كبيرة .20
 تتطلب هذه الوظيفة كتابة الرسائل والمالحظات )اإللكترونية والورقية( بدرجة كبيرة .22
 يعد تأثير قيام العامل بخطأ غير قابل للتعديل كبيًرا في هذه الوظيفة .23
 تعتبر الدقة مهمة في تنفيذ هذا العمل مهمة بدرجة كبيرة .24
قد تتضّمن طبيعة العمل مستًوى معّينا من الّتنافس بين الزمالء في العمل. وعلى الموظف أن يكون على دراية بالضغوطات الناتجة عن  .25

 الّتنافس مع اآلخرين، والقدرة على المحافّظة على اإليجابّية والّتعاون والّتنافس الّشريف.
 يعد احتمال التعرض للمخاطر مثل السرقة أو الحوادث متوسًطا في هذه الوظيفة وحسب التخصص  .26
 يعد احتمال التعرض للتلوث خالل العمل كبيًرا في هذه الوظيفة .27
 %71تتطلب هذه الوظيفة من العامل القيام بعمله في مسافة قريبة من أشخاص آخرين بنسبة  .28
 يعتبر العمل مع اآلخرين في المجموعة مهمًا في هذه الوظيفة بدرجة كبيرة .22
 يعتبر قيام الموظف بمعاونة أعضاء فريقه في أعمالهم مهمًا بدرجة متوسطة وبحيث ال يؤثر على مبيعاته أو على المصلحة العامة .31
 تعتبر هذه الوظيفة مؤتمتة بدرجة متوسطة .30
 يكون العامل مسؤواًل عن مخرجات العمل ونتائجه في هذه الوظيفة بدرجة كبيرة  .32
 يعد التزام العامل بارتداء معدات الحماية والسالمة الشخصية مثل حزام األمان عند القيادة خارج المنشأة مهًما .33
قد يتعرض العامل ألوضاع خطرة قد تلحق به الضرر في هذه الوظيفة حسب طبيعة العمل مثل قيادة السيارة لمسافات بعيدة والتعرض  .34

 للحوادث
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 التوجهات والمخاوف المستقبلية
 المخاوف المستقبلية التوجهات المستقبلية

 الركود والكساد االقتصادي االستقرار والتطور الوظيفي
تحقيق األهداف المطلوبة وزيادة األرباح رغم الركود االقتصادي 

 والكساد الموجود
 عدم وجود االستقرار الوظيفي

تصنيفها من ضمن المهن الخطرة نظًرا الحتمالية تعرضه الكبيرة 
 للسرقة أو لحوادث السيارات

        

 تطوير برامج إلكترونية مخصصة لهذه المهنة
 توفير التأمين الصحي الالزم لهذه الوظيفة

 فتح األسواق الجديدة والدولية

 سلوكات وأخالقيات العمل
 الوصف الرقم

 المصداقية في التعامل مع العمالء ومع زمالئه في العمل. 0 
 التعامل بشكل يعكس الذكاء االجتماعي مع العمالء وأعضاء الفريق. 2
 تلبية التوقعات المطلوبة والتكيف مع إجراءات العمل.  3
 إظهار االلتزام والتفاني في العمل.  4
 االنتماء والوالء للُمنشأة والرؤية والمهّمة والقيم المؤّسسّية. 5
 إظهار االهتمام واالنتباه عند التعامل مع العمالء وبذل الجهود في تحقيق رضاهم عن أسلوب التعامل والمنتجات التي يقدمها  6
 تحمل مسؤولية العمل الموكل إليه وتحمل أعبائه.  7
 تحمل مسؤولياته الشخصية بشكل تام والمشاركة والمساعدة كجزء من الفريق. 8
 ُيبقي الفريق على اّطالع بالمهاّم األساسّية وُيقّدر العمل الجماعّي. 2

 يستجيب بشكل إيجابي لطلب العمالء والموردين. 01
 االستماع لآلخرين باحترام، بهدف الحصول على فهم كامل للموضوع. 00
 يشرح وُيوّضح وجهة نظره ويناقش الخيارات بموضوعّية خالل النقاش. 02
 يعالج الّنزاعات واالختالفات من خالل التركيز على المسائل المطروحة، وليس على نزاع أو خالف شخصّي. 03
 الحفاظ على تواصل مستمر ومنتظم مع اآلخرين. 04
 التعاون مع اآلخرين لتحقيق أهداف العمل المناط به. 05
 تحقيق النتائج المرجًوة باستمرار وبالموعد المحدد. 06
 إبالغ التوّقعات والمسؤولّيات لمسؤوله المباشر بشكل واضح. 07
 الّتعامل بعقل منفتح، وتقّبل الناس بغّض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق، أو الجنسّية، أو الّديانة وغيرها. 08
 التكيف مع التغيرات واختالف طرق القيام بالعمل بسرعة وإيجابية. 02
 مشاركة خبراته مع اآلخرين بفاعلّية. 21
 تقّبل الّتغذية الّراجعة والّتعّلم منها. 20
 ترتيب األولوّيات بحسب األهداف الّرئيسة، وقياس الّنتائج حسب متطّلبات العمل. 22
 األمانة والحرص والمحافظة على ممتلكات المنشأة التي يعمل بها 23
 االنضباط في العمل. 24
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 اآلالت واألدوات والمعدات
 المعدات األدوات اآلالت

 الحواسيب المكتبية 

 

 الحواسيب الشخصية

 الحواسيب اللوحية

 الماسحات الضوئية

 تطبيقات الهاتف المحمول

 عينات المنتج

 المواد الترويجية )دعايات، منشورات .. إلخ(
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 المهاّم والكفايات المطلوبة
األقل خبرة باتباع توجيهات مسؤولي المبيعات مسؤول المبيعات ذو الخبرة الكافية بالمهاّم المدرجة أدناه، وقد يقوم مسؤول المبيعات يقوم 

 األكثر خبرة خالل تدريبه على القيام بهذه المهاّم أثناء العمل.

 الكفايات المطلوبة المهمة الرقم
 تنسيق األنشطة الداخلية للمبيعات  1

تحديد األسواق المتاحة والعمالء المحتملين وأهداف  1.1
 ( المراد تحقيقها سواء شهرًيا أو سنوًيا.Targetالمبيعات )

، 00، ت01، ت2، ت8، ت4، ت3، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 04، ت02ت

 04، ف00، ف5، ف3، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

متابعة أنماط ميول واحتياجات الزبائن لتحديد الجوانب التي  1.2
 يجب تركيز جهود المبيعات عليها.

، 01، ت2، ت7، ت5، ت4، ت3، ت2، ت0مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 04، ت00ت

 06، ف00، ف3، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

 التحقق من تلبية مواصفات المنتج الحتياجات العمالء. 1.3
، 2، ت8، ت7، ت6، ت5، ت4، ت3، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية: ت

 04، ت02، ت00، ت01ت
 03، ف00، ف3، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

تقديم المالحظات والتغذية الراجعة للمسؤولين فيما  1.4
 يتعلق باحتياجات العمالء ومواصفات المنتجات المنافسة.

، 2، ت8، ت7، ت6، ت5، ت4، ت3، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 04، ت02، ت00، ت01ت

، 07، ف04، ف00، ف01، ف4، ف3، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف
 08ف

1.5 
المساهمة في تقييم اإلمكانات التسويقية لنقاط البيع 
الجديدة والحالية وذلك من خالل تزويد الجهات المعنية 

 بالمعلومات الالزمة

، 00، ت01، ت2، ت8، ت5، ت4، ت3، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 05، ت04، ت02ت

 00، ف8، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

المشاركة والمساهمة في تحديد األسعار وقيم الخصم  1.6
 من خالل تزويد المسؤولين بالمعلومات الالزمة.

، 00، ت01، ت2، ت8، ت5، ت4، ت3، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 04، ت02ت

 06، ف00، ف6، ف5، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

تحضير عروض توضيحية أو عروض تقديمية توضح  1.7
 مواصفات المنتجات وتطبيقاتها.

، 01، ت2، ت8، ت7، ت4، ت3، ت2، ت0مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 02، ت00ت

 08، ف06، ف3، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

1.8 
التنسيق بين الجهات المعنية باإلنتاج والمبيعات لتخطيط 
خدمات اإلعالن  وعمل حمالت ترويجية )موسمية( بهدف 

 تلبية التوقعات.

، 01، ت2، ت8، ت7، ت5، ت4، ت3، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 04، ت03، ت02، ت00ت

 08، ف05، ف04، ف02، ف00، ف7، ف6مجموعة الكفايات الفنية: ف
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 المهاّم والكفايات المطلوبة
 الكفايات المطلوبة المهمة الرقم

 إدارة ومتابعة والقيام بأنشطة المبيعات  2

جدولة زيارات العمالء الجدد والحاليين، ووضع خطة دورية  2.1
 لها وإعداد التقارير الخاصة بها.

 مجموعة الكفايات التشغيلية كاملًة 
 08، ف04، ف00مجموعة الكفايات الفنية: ف

2.2 
زيارة العمالء الجدد والحاليين وترويج المنتجات أو بيع 

الخدمات، والتواصل والتباحث معهم لتحديد المنتجات 
 المناسبة استناًدا إلى احتياجاتهم.

 مجموعة الكفايات التشغيلية كاملًة 
 08، ف07، ف02، ف00، ف01، ف3مجموعة الكفايات الفنية: ف

بناء عالقات جيدة مع العمالء؛ خاصة التجار وأصحاب  2.3
 الحسابات الكبيرة.

، 8، ت7، ت6، ت5، ت4، ت3، ت2، ت0مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 02، ت00، ت01، ت2ت

، 00، ف01، ف2، ف8ن ف6، ف4، ف3مجموعة الكفايات الفنية: ف
 08، ف07، ف03، ف02ف

إرشاد العمالء حول طريقة استخدام المنتج ومواصفاته  2.4
 واإلجابة على أسئلتهم.

، 2، ت8، ت7، ت6، ت5، ت4، ت3، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 04، ت02، ت00، ت01ت

 08، ف02، ف00، ف2، ف3، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

2.5 
مفاوضة األسعار أو األحكام في اتفاقيات البيع والخدمات 

مع العمالء ضمن الحدود المسموح بها حسب سياسات 
 الشركة.

، 8، ت7، ت6، ت5، ت4، ت3، ت2، ت0مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 04، ت02، ت00، ت01، ت2ت

 08، ف07، ف02، ف6، ف5، ف3، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

2.6 
استالم طلبات الشراء من الزبائن ومتابعة معامالت البيع 

المحلية و إعالم العمالء بالموعد المحدد للتوصيل 
 والمعلومات المتعلقة بالطلب.

 مجموعة الكفايات التشغيلية كاملًة 
 06، ف03، ف01، ف2، ف8، ف4، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

إبالغ التجار والموزعين بالسياسات وإجراءات العمل للتأكد  2.7
 من إتمام العمل بفعالية.

 مجموعة الكفايات التشغيلية كاملًة 
 08، ف 01، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

التعامل مع شكاوى العمالء واعتراضاتهم المتعلقة بالبيع  2.8
 أو الخدمات ومتابعتها.

 مجموعة الكفايات التشغيلية كاملًة 
 08، ف01، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

  حضور والمشاركة في االجتماعات 3

تمثيل المنشأة في اجتماعات الجمعيات التجارية والترويج  3.1
 للمنتجات.

 مجموعة الكفايات التشغيلية كاملًة 
 08، ف07، ف02، ف00، ف01مجموعة الكفايات الفنية: ف

حضور اجتماعات المبيعات والتجارة وقراءة المنشورات  3.2
 المتعلقة بهما.

 مجموعة الكفايات التشغيلية كاملة

 08، ف07، ف02، ف00، ف01مجموعة الكفايات الفنية: ف
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 المهاّم والكفايات المطلوبة
 الكفايات المطلوبة المهمة الرقم

 التوثيق وحفظ السجالت 4

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنفيذ أنشطة  4.1
 المبيعات والتحديث المستمر لها

، 03، ت02، ت00، ت01، ت2، ت8، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 05، ت04ت

 06مجموعة الكفايات الفنية: ف

 إتمام تقارير المبيعات واألعمال الورقية األخرى 4.2
، 03، ت02، ت00، ت01، ت2، ت8، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية:  ت

 05، ت04ت
  06مجموعة الكفايات الفنية: ف

 االحتفاظ بالسجالت المتعلقة بعمليات قسم المبيعات. 4.3
، 03، ت02، ت00، ت01، ت2، ت8، ت2ت  :مجموعة الكفايات التشغيلية

 05، ت04ت
 06مجموعة الكفايات الفنية: ف

التحقق من التصنيفات االئتمانية الخاصة بالعمالء  4.4
 القدامى أو الجدد وتحديثها باستمرار

، 00، ت01، ت2، ت8، ت5، ت4، ت3، ت2مجموعة الكفايات التشغيلية: ت
 04، ت03، ت02ت

 00، ف01، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف
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 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

يقرأ ويفهم الوثائق المكتوبة المتعلقة  .1
بمجال عمله باإلضافة إلى الوثائق العامة 
المتعلقة بالقوانين واألنظمة والتعليمات 

 المتبعة في المنشأة
ُينصت لما يقوله اآلخرون ويخصص الوقت  .2

لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات 
 أو طرح استفسارات معينة تجاه أمر معين

يتحدث مع اآلخرين بفعالية بهدف نقل  .3
 األفكار والمعلومات بوضوح

يتعامل مع العمالء بمهنية ومصداقية  .4
وبصورة لبقة بحيث يحافظ على الصورة 

 األمثل للمنشأة التي يعمل بها
يستخدام الصالحيات التي تعطيه إياها  .5

 المنشأة بطريقة صحيحة ومناسبة
يحرص على اتباع الممارسات المثلى بهدف  .6

 تمثيل المنشأة بصورة جيدة 

المهارة في قراءة وفهم الجمل والفقرات  •
المكتوبة في الوثائق المتعلقة بالعمل مع 

 استيعاب اآلثار المترتبة عليها
المهارة في اإلنصات وإيالء االهتمام الكامل  •

لما يقوله اآلخرون، وتخصيص الوقت لفهم 
النقاط التي يتم طرحها، وطرح األسئلة 

 الصحيحة في الوقت المناسب
المهارة في التحّدث مع اآلخرين سواء أكانوا  •

األشخاص المتخّصصين من األقسام األخرى أو 
المسؤولين فيما يتعّلق بموضوع أو مشكلة 

فّنية معّينة في العمل، بهدف نقل 
المعلومات المتعّلقة بنطاق عمله وكيفّية 

تحسينها وتطويرها؛ لتتناسب مع المعطيات 
 أو األوضاع الّراهنة.

المهارة في تمثيل المنشأة التي يعمل بها  •
بالصورة المثلى من  خالل مستوى عل من 
المهنية والتعامل مع العمالء بمصداقية 

 وصورة مناسبة ولبقة تمثل الشركة
المهارة في استخدام الصالحيات التي  •

تعطيه إياها المنشأة بالطريقة صحيحة 
 ومناسبة 

معرفة تعليمات وسياسات المنشأة  •
ونظامها الداخلي وجميع القوانين المتعلقة 

  بالعمل وفهمها واستيعابها.
المعرفة باألنظمة والقوانين ومعايير العمل  •

  المحددة من قبل إدارة المنشأة.
المعرفة بأهمية اتباع نهج أخالقي قائم  •

 على ثقافة االمتثال للقوانين واألنظمة
المعرفة بحدود مسؤولياته والتسلسل  •

اإلداري وآلية اتخاذ القرار داخل المنشأة أو 
 خارجها

المعرفة بأهمية تمثيل المنشأة بصورة  •
 جيدة عند التعامل مع العمالء

المعرفة بتبعات التعامل بصورة غير الئقة  •
 مع العمالء

المعرفة بتبعات استخدام الصالحيات التي  •
  تعطيه إياها المنشأة بطريقة خاطئة

المعرفة بكيفية تمثيل المنشأة التي يعمل  •
بها بالصورة المثلى باتباع الممارسات 

 المناسبة

االلتزام .   تمثيل المنشأة بصورة جيدة:  6ت
بتمثيل المنشأة التي يعمل بها بصورة جيدة من 

خالل المهنية في العمل وااللتزام بتعليمات 
وسياسات المنشأة ونظامها الداخلي وبجميع 

 القوانين  ذات العالقة بالعمل. 

 الكفايات التشغيلية
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 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

يلتزم بالقوانين واألنظمة والّتعليمات من  .1
 ِقَبل الُمنشأة.

يقرأ ويفهم الوثائق المكتوبة المتعلقة   .2
بمجال عمله باإلضافة إلى الوثائق العامة 
المتعلقة بالقوانين واألنظمة والتعليمات 

 المتبعة في المنشأة
ُينصت لما يقوله اآلخرون ويخصص الوقت  .3

لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات 
 أو طرح استفسارات معينة تجاه أمر معين

يتخذ القرارات المتعلقة بالمهام المسندة  .4
بما يتماشى مع مصلحة العمل والصالحيات 

 المحددة من قبل المنشأة
المهارة في استخدام حدود الصالحيات  .5

والمرونة التي توفرها المنشأة بما يفيد 
 مصلحة العمل

المهارة في قراءة وفهم الجمل والفقرات  •
المكتوبة في الوثائق المتعلقة بالعمل مع 

 استيعاب اآلثار المترتبة عليها
المهارة في اإلنصات وإيالء االهتمام الكامل  •

لما يقوله اآلخرون، وتخصيص الوقت لفهم 
النقاط التي يتم طرحها، وطرح األسئلة 

 الصحيحة في الوقت المناسب.
المهارة في اتخاذ القرارات مناسبة لالجتهاد  •

ضمن حدود الصالحيات والمرونة التي توفرها 
 المنشأة 

المهارة في استخدام الصالحيات التي  •
تعطيه إياها المنشأة بطريقة صحيحة 

 ومناسبة

معرفة إجراءات وطرق العمل القياسية  •
وجميع المعايير والمواصفات الملزمة 

قانونيا والمعتمدة في المنشأة وفهمها 
 واستيعابها.

معرفة تعليمات وسياسات المنشأة  •
ونظامها الداخلي وجميع القوانين المتعلقة 

 بالعمل وفهمها واستيعابها.
المعرفة باألهداف التي ترغب المنشأة  •

بتحقيقها سواء كانت تجارية أو ربحية أو 
 غيرها

 المعرفة بكيفية تحقيق أهداف المنشأة  •
المعرفة بالحاالت التي ُيسمح له االجتهاد أو  •

االرتجال فيها بما يتماشى مع مصلحة 
 العمل

المعرفة بحدود صالحياته داخل المنشأة  •
 وخارجها

المعرفة بحدود المرونة التي توفرها  •
 المنشأة في هذه الوظيفة

المعرفة بتبعات استخدام الصالحيات التي  •
 تعطيه إياها المنشأة بطريقة خاطئة

المعرفة بكيفية تمييز الممارسات الخاطئة  •
 أو الصحيحة عند التعامل مع العمالء 

.   االلتزام بإجراءات وطرق العمل القياسية: 2ت
مع   (SOPs)االلتزام بإجراءات وطرق العمل القياسية 

إمكانية وجود المرونة أو اجتهادات من قبل مسؤول 
المبيعات بهدف تحقيق أهداف تجارية أو ربحية 

للشركة وبما يتماشى مع مصلحة العمل وضمن 
 حدود الصالحية التي تعطيه إياها المنشأة 

 الكفايات التشغيلية
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 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء
ُينصت لما يقوله اآلخرون ويخّصص الوقت  .1

لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات 
 أو طرح استفسارات معّينة تجاه أمر معّين.

يستخدم طرق الّتواصل الفاعل في تبادل  .2
المعلومات، بما يتناسب مع الشخصّيات 

 والّثقافات المختلفة لآلخرين.
يتحّدث مع اآلخرين بفاعلّية بهدف نقل   .3

 األفكار والمعلومات بوضوح.
 يقدم مالحظات بّناءة بصورة لبقة لآلخرين.  .4
يتواصل مع اآلخرين بفاعلّية عند العمل مع  .5

 اآلخرين في مهاّم مشتركة.
يستجيب للتعليمات والّتغذية الّراجعة من  .6

 اآلخرين بصورة مناسبة.
يتواصل مع الزبائن والعمالء زمالئه في  .7

ا بأسلوب واضح وموجز.  العمل كتابيًّ
يقوم بإعداد العروض التوضيحية أو  .8

التقديمية بحيث تكون عروض ترويجية فريدة 
 ذات صلة وتحقق أقصى تأثير

يتحقق من أن الوثائق الترويجية أو  .9
 التوضيحية تم إعدادها قبل مقابلة العمالء

يقدم العروض التوضيحية أو التقديمية  .10
باألساليب والطرق التي تحقق أهداف 

المنتجات والخدمات وتتناسب مع احتياجات 
 العميل

يّتخذ اإلجراءات الالزمة عند الّتواصل  .11
 بمعلومات سّرّية أو حّساسة. 

المهارة في اإلنصات وإيالء االهتمام الكامل  •
لما يقوله اآلخرون. وتخصيص الوقت لفهم 

النقاط التي يتّم طرحها، وطرح األسئلة 
 الّصحيحة في الوقت المناسب.

المهارة في الّتواصل بفاعلّية مع األشخاص  •
 المختلفين وباستخدام الّطرق المناسبة.

 المهارة في اإللقاء والمناقشة بشكل فاعل. •
المهارة في تقديم المالحظات أو الّتغذية  •

 الّراجعة لآلخرين بصورة لبقة.
المهارة في الّتواصل عند العمل في مهام  •

 مشتركة مع اآلخرين.
المهارة في الّتعامل مع مالحظات اآلخرين  •

 فيما يتعّلق بالمهاّم المشتركة.
المهارة في إعداد العروض التقديمية بما  •

 يحقق أقصى تأثير ويحقق أهداف العمل
المهارة في  تحديد واالستجابة لردود  •

األفعال السلبية فيما يتعلق بالمنتجات 
 والخدمات

المهارة في استخدام األساليب المناسبة  •
في إجراء العروض التقديمية أو التوضيحية 

 للعمالء
المهارة في الّتعامل مع المعلومات الّسّرية  •

 والحّساسة. 

المعرفة بأهّمّية اإلنصات الفاعل عند  •
 الّتواصل مع اآلخرين.

المعرفة بأهّمّية استخدام األسلوب  •
المناسب عند نقل األفكار سواء أكان ذلك 

 كتابًيا أو شفهًيا وبصورة واضحة.
اإللمام بأساليب اإللقاء والمناقشة بشكل  •

 فاعل.
 المعرفة باحتياجات ومتطّلبات اآلخرين.  •
المعرفة بأهمية العروض التقديمية أو   •

 الترويجية والهدف منها 
المعرفة بطرق وأساليب الترويج للمنتجات  •

والخدمات مثل العروض التقديمية أو 
التوضيحية أو استخدام المنشورات على 

 سبيل المثال ال الحصر 
المعرفة بالموارد الالزمة لتحضير العروض  •

 التقديمية أو التوضيحية المختلفة
المعرفة باألساليب التي من الممكن أن  •

 تحقق أقصى تأثير  بهدف زيادة المبيعات
المعرفة بكيفية االستجابة لالعتراضات  •

 والمشاكل المختلفة
المعرفة بكيفّية تقديم الّتغذية الّراجعة  •

 لآلخرين بصورة لبقة. 

الّتواصل بفاعلّية وإيجابّية .   الّتواصل الفاعل: 3ت
 في بيئة العمل. 

 الكفايات التشغيلية
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يتواصل بشكل فاعل، ويتفاعل مع الزبائن  .1
والعمالء والعاملين في الُمنشاة سواء أكان 
في نفس القسم أو األقسام األخرى بإيجابّية 

 ومهنّية عالية.
 يقّدر الوقت الذي تحتاجه كل مهّمة. .2
يحّدد األولوّيات في إنجاز المهاّم المتعٌلقة  .3

 بعمله، وُيرّتبها من األكثر إلى األقل أهّمّية.
ُيرّتب جداول العمل بناًء على األولوّيات  .4

 بهدف الّتحّقق من إنجازها. 

 مهارات الّتواصل الفاعل. •
المهارة في تحديد وتقدير الوقت مثل تقدير  •

الوقت الاّلزم ألداء  مهّمة معّينة أو إنجاز 
 جزء من العمل.

المهارة في وضع ومراجعة جداول وترتيب   •
 مهام العمل حسب األولوّيات.

المهارة في تنسيق المهاّم المشتركة مع  •
 اآلخرين وفًقا ألولوّيات العمل. 

الّتعاون مع اآلخرين .   الّتعاون مع اآلخرين: 4ت
بفاعلّية من أجل مصلحة العمل. وذلك من خالل 

تنسيق العمل مع الزبائن والعمالء وبين الموّظفين 
في نفس القسم والموّظفين في األقسام األخرى، 

وتعديل إجراءات العمل بما يتناسب مع الّتغييرات 
 المستمّرة حسب صالحيته وحسب طبيعة العمل. 

 المعرفة باحتياجات اآلخرين ومتطّلباتهم. •
المعرفة بالمهاّم واألعمال التي تقع ضمن  •

نطاق مسؤولّيته وأهّمّيتها، وأولوّياتها، 
والوقت الذي تتطّلبه كل منها، وتحديد 

 المشترك منها مع اآلخرين.
 المعرفة بأولوّيات العمل الخاّصة به.  •
 المعرفة بأولوّيات عمل اآلخرين. •
 المعرفة بطرق مساعدة اآلخرين. •
المعرفة بكيفّية تنسيق المهاّم المشتركة  •

 مع اآلخرين في المنشأة.
المعرفة بأنواع المشكالت التي قد ُتسّبب  •

 تأّخًرا في إنجاز المهاّم. 
: المحافظة .   بناء عالقات جيدة مع اآلخرين5ت

على عالقات عمل جيدة مع الزبائن والعمالء 
والموظفين والزمالء في الُمنشأة  بهدف 

 المحافظة على جودة وفعالية العمل. 

 المعرفة بالّتوّجهات المختلفة لآلخرين. •
 المعرفة باحتياجات اآلخرين ومتطّلباتهم. •
المعرفة بأهمية بناء عالقات فّعالة مع  •

 اآلخرين.
المعرفة باألفعال المثيرة لردود أفعال  •

 معينة عند اآلخرين.
المعرفة بأهمية تحديد المشاكل واتباع  •

سياسات المنشأة لحلها لتجنب حدوث 
 الخالفات.

المعرفة بالمشاكل المحتمل مواجهتها  •
خالل التواصل في بيئة العمل وأهمية 

 تقديم المساعدة. 

المهارة في الحفاظ على عالقات عمل  •
 تعاونية ومسؤولة مع اآلخرين

 مهارات التواصل الفاعل •
المهارة في تحديد المشاكل التي يتم  •

مواجهتها خالل التواصل مع اآلخرين وعمل 
 على حلها.

المهارة في إيجاد الحلول المناسبة لحاالت   •
 سوء الفهم.

يحافظ على عالقات تعاونية مع الزبائن  .1
 والعمالء وزمالئه في العمل

يتواصل مع اآلخرين بفاعلية سواء داخل  .2
 المنشأة أو خارجها.

يحدد المشاكل الناشئة عن التواصل الخاطئ  .3
 في التعامل مع اآلخرين بشكل موضوعي 

يتعامل مع مواقف سوء الفهم بأسلوب  .4
 صحيح ولبق ويجد لها حلول فعالة 
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يبني عالقات  مناسبة وإيجابية معمع الزبائن  .1
والعمالء والموظفين اآلخرين بما يفيد 

 مصلحة العمل.
يدرك تأثير تصرفات اآلخرين عليه، وتأثير  .2

 تصرفاته على اآلخرين.
يتفهم أسباب ردود أفعاله وردود أفعال   .3

 اآلخرين بخصوص تصرف معين.

المهارة في تمييز أفعال وردود أفعال  •
 اآلخرين.

المهارة في فهم دوافع اآلخرين  •
 وشخصياتهم.

 المهارة في اختيار التصرفات المناسبة. •
مهارات بناء عالقات إيجابية مع الزبائن  •

والعمالء والموظفين اآلخرين بما يفيد 
 مصلحة العمل.

 المعرفة بآثار األفعال عليه أو على اآلخرين. •
المعرفة بأسباب ردود الفعل لفعل أو قول  •

 معين.
 المعرفة بالتوجهات المختلفة لآلخرين. •
المعرفة باألفعال المثيرة لردود أفعال  •

 معينة عند اآلخرين.
 المعرفة باحتياجات ومتطلبات اآلخرين. •

الكفاءة في إدراك تأثير .   اإلدراك االجتماعي: 1ت
تصرفات أو أفعال معينة عليه وعلى اآلخرين وتحليل 

 وفهم ردود أفعالهم وسببها. 

يحدد األولويات في إنجاز المهام المتعلقة  .1
 بعمله ويرتبها من األكثر إلى األقل أهمية

يستوعب دوافع اآلخرين ويفهم مصدرها  .2
 ويتعامل معها بشكل متزن 

يقدم الخدمات التي تقع في حدود عمله  .3
 بكفاءة عالية وبأسلوب لبق 

المهارة في تحديد األولويات الخاص بعمله  •
 وترتيبها حسب األهمية إلنجاز العمل.

المهارة في فهم دوافع اآلخرين  •
 وشخصياتهم.

المهارة في تقديم الخدمة أو المساعدة  •
 في أسلوب لبق 

 معرفة احتياجات ومتطلبات اآلخرين. •
 معرفة أولويات العمل الخاصة به. •
 معرفة طرق مساعدة اآلخرين. •
 معرفة حدود مسؤولياته في العمل.  •

 .   الدافعية والرغبة في خدمة اآلخرين 1ت

يلتزم بتطبيق خطط وبرامج العمل عند  .1
 قيامه بمهامة

يتعاون مع اآلخرين في تنسيق مهام العمل  .2
 المشتركة

يوظف المعلومات المتاحة في تحقيق  .3
 أهداف العمل

 

المهارة في تنفيذ العمل بالطريقة  •
المناسبة ووفًقا لتسلسل العمليات بحيث 

 يضمن عدم الوقوع في األخطاء
المهارة في االستخدام األمثل للمعلومات  •

 المتاحة وتوظيفها لتحقيق أهداف العمل
المهارة في تنسيق المهاّم المشتركة مع  •

 اآلخرين حسب أولوّيات العمل.

المعرفة واإللمام بخطط وبرامج العمل  •
 المعدة من قبل المسؤولين 

المعرفة باألهداف التي ترغب المنشأة  •
بتحقيقها سواء في المرحلة الخاصة 

بالوظيفة أو مراحل العمليات كاملة بشكل 
 عام

الدورية   (targets)المعرفة بأهداف المبيعات  •
 التي ينبغي تحقيقها

 المعرفة بتسلسل العمليات في المنشأة •

االلتزام .  االلتزام بخطط العمل وبرامجه:  1ت
بتنفيذ وتطبيق خطط وبرامج العمل وتحقيق أهداف 

بما يتماشى مع سياسات الشركة  (targetsالمبيعات)
 واإلجراءات المتبعة فيها. 
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يتحقق من أن متطلبات العمل تم إنجازها  .4
وأن القرارات المتعلقة بالمهام تم اتخاذها 

 سواء من قبله أو من قبل المسؤولين\
يتخذ القرارات المتعلقة بالمهام المسندة  .5

 إليه ضمن نطاق مسؤوليته
يقترح إجراءات تصحيحية في حال وجود  .6

 األخطاء 

المهارة في اتخاذ القرارات المناسبة  •
 لتحقيق األهداف المقصودة

المهارة في اّتخاذ قرارات بديلة إذا كان القرار  •
 خاطًئا أو غير مناسب. 

المعرفة باآلثار المالية المترتبة على التأخير  • 
بإنجاز العمل أو عدم تحقيق األهداف 

 المرجوة 
المعرفة بأنواع األخطاء التي قد يرتكبها في  •

 هذه الوظيفة واآلثار المترتبة عليها
المعرفة بالمهام واألعمال التي تقع ضمن  •

نطاق مسؤوليته و أهميتها وأولوياتها 
والوقت الذي تتطلبه كل منها وتحديد 

 المشترك منها مع اآلخرين. 

إدارة الوقت بكفاءة من خالل . إدارة الوقت: 1ت
تحديد األولويات في المهام الموكلة إليه وإعداد 

الجداول المتعلقة بعمله مثل أولويات أنشطة 
المبيعات والعمالء وجدولة االجتماعات على سبيل 

المثال ال الحصر بهدف تحقيق أهداف المبيعات 
المحددة وتلبية متطلبات العمل وإنهاء المهام في 

 المواعيد المحددة. 

المعرفة بالمهام واألعمال التي تقع ضمن  •
نطاق مسؤوليته و أهميتها وأولوياتها 

والوقت الذي تتطلبه كل منها وتحديد 
 المشترك منها مع اآلخرين.

المعرفة بأهداف العمل المحددة من قبل  •
المنشأة واألهداف التجارية المرتبطة 

 بمهامه و أهميتها وأولوياتها.
المعرفة بأنواع المنتجات والخدمات التي  •

 توفرها المنشأة
المعرفة بمتطلبات العمالء واحتياجاتهم  •

 وتوقعاتهم
المعرفة بأهمية إدارة الوقت وتأثيره في  •

 تحقيق أنشطة المبيعات
المعرفة بأنواع األنشطة المختلفة التي  •

 يتعين عليه القيام بها
 

المهارة في تحديد ,وتقدير الوقت مثل  •
تقدير الوقت الالزم ألداء مهمة معينة أو 

 انجاز جزء من العمل.
المهارة في تحديد األولويات الخاصة بعمله  •

 وترتيبها حسب األهمية إلنجاز العمل.
المهارة في وضع ومراجعة جداول العمل  •

 وترتيب مهام العمل.
المهارة في تنظيم وإدارة أوقات أنشطة  •

البيع المختلفة سواء كانت يومية أو 
 أسبوعية

المهارة في توظيف المعلومات المختلفة  •
في في تحديد أولويات العمل وأولويات 

 العمالء 
المهارة في إعداد الخطط والجداول الزمنية  •

 اليومية واألسبوعية ألنشطة المبيعات

 يقدر الوقت الذي تحتاجه كل مهمة  .1
يحدد األولويات في إنجاز المهام المتعلقة  .2

 بعمله ويرتبها من األكثر إلى األقل أهمية 
يرتب جداول العمل بناًء على األولويات  .3

 بهدف التحقق من إنجازها 
ينظم ويدير أوقات أنشطة البيع المختلفة  .4

بكفاءة بحيث يكون قادر على تحقيق 
 األهداف اليومية واألسبوعية للمبيعات

يجمع المعلومات المختلفة ذات الصلة من  .5
مصادر مختلفة في المنشأة بهدف تحديد 

 أولويات العمل والعمالء المستهدفين
يقوم بإعداد الخطط والجداول الزمنية  .6

 ألنشطة البيع اليومية واألسبوعية
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يقيم استخدام الوقت في التعامل مع  .7
 األولويات مقابل المهام األخرى األقل أهمية

يبقى على اطالع بأفضل الممارسات التي  .8
يمكن اتباعها في إدارة وتنظيم الوقت 

ويحدد األفضل منها وما يتناسب مع طبيعة 
 عمله وتحقيق أهدافه

يقوم بتحليل أسبوعي للوقت والمهام  .9
المنجزة خالل األسبوع ويقيمها بناًء على 

أهداف العمل بهدف تحديد الوقت الفعلي 
 الذي تتطلبه كل مهمة

يحدد الفترات الزمنية األكثر إنتاجية خالل  .10
 اليوم أو األسبوع.

يلتزم بالخطط والجداول الزمنية الخاصة  .11
 بأنشطة البيع.

يتجنب إهدار الوقت عند عند تنفيذ جداول  .12
 العمل.

يقوم بعمل تقييم مالي للفرص والمخاطر  .13
 المتعلقة بالعمالء المختلفين.

يكون مرًنا في عمله ولكنه يبقى متحكًما  .14
 بمجريات العمل وااللتزام بالجداول الزمنية.

يستجيب للتأخيرات الحاصلة في الجداول  .15
بسبب التغييرات في بيئة العمل الزمنية 

 باتباع الخطط البديلة. 

المهارة في تقييم كفاءة الجداول الزمنية  •
من خالل تحليل الوقت المستخدم في إنجاز 

 كل مهمة
المهارة في تحديد أفضل الممارسات في  •

 إدارة وتنظيم وقت أنشطة المبيعات
المهارة في تحديد الفترات األكثر إنتاجية  •

خالل اليوم أو خالل األسبوع بهدف تطوير 
 وتخطيط الجداول الزمنية على أساسها

المهارة في اتباع الجداول الزمنية في إنجاز  •
مهام وأنشطة البيع لتحقيق أهداف البيع 

 اليومية أو األسبوعية
المهارة في تجنب إهدار الوقت لما له من  •

 أثر سلبي على تحقيق أهداف العمل
المهارة في إجراء تقييم مالي للفرص  •

 والمخاطر المتعلقة بالعمالء المختلفين
المهارة في التوفيق بين المرونة وااللتزام  •

 بالجداول الزمنية المتعلقة بإنجاز المهام
المهارة في التعامل مع التأخير الحاصل في  •

 إنجاز المهام وتحقيق أهداف المبيعات. 

المعرفة بكيفية إدارة وقته ومدى ارتباط  •
هذا بأهداف العمل كعدد االتصاالت التي 
يقوم بها )المجدولة( ووقت العمل خارج 

المنشأة وتطوير العمل وأنشطة البيع 
 واألنشطة األخرى على سبيل المثال ال الحصر

المعرفة باستراتيجيات وأهداف عروض  •
 المبيعات األسبوعية والشهرية

المعرفة بالمنطقة الجغرافية المسؤول  •
 عنها وكثافة العمالء فيها

المعرفة باألنشطة غير البيعية التي تقع  •
 ضمن نطاق مسؤوليته

 المعرفة بخطط أنشطة البيع خارج المنشأة •
المعرفة بكيفية إجراء تحليل أسبوعي  •

للوقت وتقييم العمل بناًء على كل مهمة 
 من المهام المجدولة خالل األسبوع

المعرفة بأفضل الممارسات المتبعة في  •
 إدارة وتنظيم الوقت 

المعرفة بكيفية تحديد أولويات العمل  •
 والموازنة بينها

المعرفة بمفهوم التفويض وكيفية  •
 التفويض بفعالية في المنشأة 

المعرفة بكيفية إعداد الخطط أو الجداول  •
 الزمنية اليومية أو األسبوعية

 

 الكفايات التشغيلية
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المعرفة بتبعات إضاعة الوقت وعدم إدارته  •   
 بشكل جيد

 المعرفة بكيفية تعويض الوقت الضائع  •
المعرفة بكيفية استخدام معلومات العمالء  •

 بفعالية بهدف تحديد األولويات
المعرفة بأهمية عمل تقييم مالي للفرص  •

والمخاطر المتعلقة بالعمالء المختلفين 
 وكيفية القيام بذلك

المعرفة بالمشكالت التي قد تسبب تأخر في  •
 إنجاز المهام.

المعرفة بالعوامل التي قد تؤثر على تحقيق  •
أهداف مبيعات العروض سواء كانت عوامل 

 داخلية أو خارجية
المعرفة بالحلول البديلة في حال وجود  •

 مشكالت  متعلقة بالمهام المسندة إليه 
اّتخاذ القرارات المتعٌلقة .   اّتخاذ القرارات: 62ت

بالعمل، ضمن حدود صالحّياته؛ لتحقيق األهداف 
المرجّوة واستناًدا إلى القوانين وأوامر العمل، 

 والمعايير والمواصفات المحّددة وسياسات الُمنشاة. 

المعرفة بأهداف العمل المحّددة من قبل  •
الُمنشاة، واألهداف اإلنتاجّية المرتبطة 

 بمهامه و أهّميتها وأولوّياتها.
المعرفة بكيفّية اّتخاذ القرارات المتعٌلقة  •

 بالعمل بكفاءة.
المعرفة بالمخاطر المتعٌلقة باّتخاذ قرار  •

 معّين، وآثارها على اآلخرين.
المعرفة باإلجراءات الّتصحيحّية المّتبعة في  •

 حال حدوث أخطاء أو مشكالت. 
المعرفة بحدود مسؤولياته والّتسلسل  •

 اإلدارّي وآلية اّتخاذ القرار في الُمنشاة. 

المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •
المهاّم الموكولة إليه، و تقييم الحاالت 
المعّقدة و األهداف اإلنتاجّية المتعٌلقة 

بعمله، وتقييم درجة جّدّية المشكالت 
 وآثارها.

المهارة في جمع المعلومات من مصادر   •
 مختلفة.

المهارة في االستخدام األمثل للمعلومات   •
 المتاحة في اّتخاذ القرارات.

المهارة في اّتخاذ القرارات المناسبة  •
 لتحقيق األهداف المقصودة.

المهارة في اّتخاذ قرارات بديلة إذا كان القرار  •
 خاطئ أو غير مناسب.

يقيم الحاالت المعّقدة المتعٌلقة بالمهاّم  .1
 الموكولة إليه.

يقوم بجمع أكبر كّم ممكن من المعلومات   .2
 قبل اّتخاذ قرار يتعّلق بالعمل.

يوّظف المعلومات المتاحة في عملية اّتخاذ  .3
 القرار.

يّتخذ القرارات المتعٌلقة بالمهاّم المسندة  .4
 إليه ضمن نطاق مسؤولّيته.

يتراجع عن القرارات الخاطئة ويتعامل مع  .5
 الموقف بشكل حيادّي وموضوعّي.

يقوم بتصحيح القرارات الخاطئة عن طريق   .6
 أخذ قرارات بديلة وأفضل من سابقتها. 
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ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .1
المعقدة واألهداف التجارية بهدف اقتراح 

 طرق للتحسين
يتحدث مع اآلخرين بفعالية بهدف نقل  .2

 األفكار والمعلومات بوضوح
يتواصل مع زمالئه في العمل كتابًيا بأسلوب  .3

 واضح وموجز 
يحدد الحاالت التي تتطّلب االستعانة  .4

 بالمختصين.
يتشاور مع المسؤولين بخصوص المشكالت  .5

 المتعلقة  بالعمل.
ينسب بالقرارات ذات الطبيعة المعقدة  .6

 للجهات المسؤولة. 

المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •
المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 

المعقدة و األهداف التجارية المتعلقة 
 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها

المهارة في التحّدث مع اآلخرين سواء أكانوا  •
األشخاص المتخّصصين من األقسام األخرى أو 
المسؤولين فيما يتعّلق بموضوع أو مشكلة 

فّنية معّينة في العمل، بهدف نقل 
المعلومات المتعّلقة بنطاق عمله وكيفّية 

تحسينها وتطويرها؛ لتتناسب مع المعطيات 
 أو األوضاع الّراهنة.

المهارة في التواصل كتابيا وهذا يتضمن  •
ايصال األفكار كتابيًا وبشكل واضحة وموجز 

 بما يتناسب مع احتياجات العمل.
المهارة في تحديد الحاالت التي تتطّلب  •

 االستعانة بذوي االختصاص.
المهارة في التشاور مع المسؤولين  •

 بخصوص المشكالت  المتعلقة بالعمل. 

المعرفة بالمهاّم واألعمال التي تقع ضمن  •
نطاق مسؤولّيته وأهّميتها وأولوّياتها 
والوقت الذي تتطّلبه كل منها وتحديد 

 المشترك منها مع اآلخرين.
المعرفة بالحاالت التي تتطّلب استشارة  •

المسؤولين، أو األشخاص األكثر خبرة قبل 
 اّتخاذ إجراء معّين.

المعرفة بطبيعة المشكالت ومسّبباتها  •
 المرتبطة بالمهاّم الموكولة إليه.

المعرفة بأهّمّية الّتواصل مع اآلخرين  •
 بفاعلّية لحّل المشكالت.

المعرفة بسياسات  وإجراءات وتعليمات  •
اإلبالغ وتنسيب القرارات المعتّمدة في 

 الُمنشاة.
المعرفة بحدود مسؤولّياته، والّتسلسل  •

 اإلدارّي، وآلية اّتخاذ القرار في الُمنشاة. 

: التنسيب بقرارات ذات تنسيب القرارات.   66ت
طبيعة متشابكة لألشخاص المسؤولين والمتابعة 
ضمن حدود صالحياته وباتباع التسلسل اإلداري في 

 المنشأة التي يعمل بها 

 الكفايات التشغيلية
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ُيقّيم األوضاع والمهاّم الموكولة إليه،  .1
والحاالت المعّقدة واألهداف اإلنتاجّية بهدف 

 اقتراح طرق للّتحسين.
ُيحّدد المشكلة وخصائصها وتأثيرها  .2

 ومسّبباتها.
 ُيحّلل المشكلة لمعرفة أسبابها الجذرّية. .3
ُيحّدد الحلول المناسبة للمشكالت المختلفة  .4

 ويعمل على تنفيذها. 

المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •
المهاّم الموكولة إليه، و تقييم الحاالت 
المعّقدة و األهداف اإلنتاجّية المتعٌلقة 

بعمله، وتقييم درجة جّدّية المشكالت 
 وآثارها.

المهارة في تحديد وتعريف المشكالت  •
بشكل موضوعّي، حسب نطاق عمله، 

 والمهاّم المسندة إليه وحجم الُمنشاة .
المهارة في تحليل المشكالت بهدف   •

 معرفة أسبابها الجذرّية.
المهارة في تحديد الّطرق والقنوات   •

واألساليب والموارد المتاحة التي تساعد في 
 حّل المشكلة. 

المعرفة بطبيعة المشكالت، ومسّبباتها  •
 المرتبطة بالمهاّم الموكولة إليه.

المعرفة بكيفّية تحليل المشكالت من حيث   •
أسبابها وآثارها، والحلول المحتملة ودرجة 

 جّدّيتها.
المعرفة بالّطرق والقنوات واألساليب   •

والموارد المتاحة؛ إليجاد الحلول المناسبة 
للمشكالت المرتبطة بالمهاّم الموكولة 

 إليه.
المعرفة بحدود مسؤولياته والّتسلسل  •

اإلدارّي وآلية اّتخاذ القرار في الُمنشاة  فيما 
 يتعّلق بحّل المشكالت.

المعرفة بالّتحّديات واآلثار المترّتبة على كل  •
نوع من المشكالت أو األخطاء والتي تؤّثر 

 على سير العمل. 

حّل المشكالت المرتبطة .   حّل المشكالت: 62ت
بتنفيذ المهاّم، من خالل تحليل الموقف، وتقييم 
درجة المشكلة، ومعرفة المسّبب والّتفكير في 

الحلول المناسبة، واّتباع اإلرشادات واإلجراءات 
المحّددة في حّلها باستخدام األدوات والّتقنّيات 

 المناسبة. 

 الكفايات التشغيلية
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ُيحّدد كفاءة العمل من خالل متابعة سير  .1
العملّيات اليومّية، ومدى تلبية أهداف 

 المبيعات.
 يساهم في تطوير سير العملّيات باستمرار. .2
يخطط وينظم سير العمل، من خالل تقييم  .3

 أعباء العمل وجدولتها، وتحديد أولوّياتها.
ُيقّيم األوضاع والمهاّم الموكولة إليه،  .4

والحاالت المعّقدة واألهداف اإلنتاجّية؛ 
 بهدف اقتراح طرق للّتحسين.

ُيقّدم الّتغذية الّراجعة للمسؤولين، فيما  .5
يتعّلق بتطوير أعمال المبيعات في الُمنشاة 

 وتحسينها.
يحدد المشكالت المتعٌلقة بسير العمل أو  .6

 بيئة العمل ويعمل على إدارتها وحّلها.

المهارة في الّتحّقق من تحقيق أهداف  •
 المبيعات بما يتماشى مع جداول العمل.

المهارة في تحديد طرق تطوير العمل  •
 وتحسينه.

 المهارة في تخطيط وتنظيم مهاّم العمل. •
المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •

المهاّم الموكولة إليه، و تقييم الحاالت 
المعّقدة و األهداف اإلنتاجّية المتعٌلقة 

بعمله، وتقييم درجة جّدّية المشكالت 
 وآثارها.

المهارة في إعداد المستندات والوثائق  •
 الخاّصة بسير العملّيات ورفعها للمسؤولين.

 مهارات حّل وإدارة المشكالت.  •

المعرفة بأهداف العمل المحّددة من قبل  •
الُمنشاة واألهداف اإلنتاجّية المرتبطة 

 بمهاّمه و أهّميتها وأولوّياتها.
 المعرفة بتسلسل العملّيات في الُمنشاة.  •
المعرفة بكيفّية تحديد نقاط القوة والضعف  •

 في األداء وسير العمل.
المعرفة بأولوّيات إنجاز األعمال الخاّصة به أو  •

 المرتبطة بغيره.
المعرفة بأهداف المبيعات التي ينبغي  •

 تحقيقها وفًقا لجداول العمل.
 المعرفة بأساليب حّل وإدارة المشكالت. •
المعرفة بالمشكالت التي قد تسبب تأّخًرا  •

 في إنجاز المهاّم.
المعرفة في الحاالت المعّقدة التي تتطّلب  •

 االستعانة بذوي االختصاص. 

.  متابعة سير العملّيات واإلشراف عليها: 63ت
الكفاية في متابعة سير أعماله   لضمان إتمام 

 المهاّم في الوقت المطلوب. 

 الكفايات التشغيلية
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يقرأ الوثائق المكتوبة المتعٌلقة بمجال  .1
عمله  ويفهمها. باإلضافة إلى الوثائق 

العاّمة المتعٌلقة بالقوانين واألنظمة 
 والّتعليمات المّتبعة في الُمنشاة.

 يّتبع إجراءات العمل القياسّية في الّتوثيق. .2
يوثق إجراءات العمل والبيانات الضرورية  .3

 ليقوم المسؤولون بمراجعة العملّيات.
يستخدم طريقة الّتوثيق المناسبة حسب  .4

 العمل المسند إليه ونطاق مسؤولّيته.
يعرض المعلومات بطريقة واضحة ودقيقة،  .5

بحيث يتّمكن من إيصال الصورة الكاملة دون 
 لبس.

يستخدم المصطلحات الّتقنّية في الّتوثيق؛  .6
من أجل وصف إجراءات العمل أو المشكالت 

 المختلفة التي يرغب باإلبالغ عنها.
يلتزم بسّرية وثائق العمل الخاّصة بالُمنشاة  .7

 التي يعمل بها. 

المهارة في قراءة الجمل والفقرات  •
المكتوبة في الوثائق المتعٌلقة بالعمل 

 وفهمها، مع استيعاب اآلثار المترتبة عليها.
ا، وهذا يتضّمن   • المهارة في الّتواصل كتابيًّ

ا وبشكل واضحة وموجز  إيصال األفكار كتابيًّ
 بما يتناسب مع احتياجات العمل.

المهارة في استخدام طرق الّتوثيق  •
المختلفة، حسب العمل المسند إليه سواء 

أكانت تقارير أو عروًضا تقديمّية أو نماذج يتّم 
 تعبئتها.

المهارة في تنسيق الوثائق أو الّتقارير بحيث  •
ب إساءة فهمها.  تكون واضحة ويتّم تجنُّ

المهارة في استخدام المصطلحات الّتقنّية  •
المتعٌلقة بالعمل المسند إليه؛ من أجل 

توثيق إجراءات العمل المهّمة واالحتفاظ 
 بها. 

المعرفة بحدود مسؤولّياته فيما يتعّلق  •
 بطريقة توثيق إجراءات العمل.

المعرفة بطرق الّتوثيق المعتمدة في   •
 الُمنشاة وبما يتناسب مع مسؤولّيته.

المعرفة بإجراءات العمل والبيانات   •
الّتشغيلّية التي ينبغي توثيقها واالحتفاظ 

 بها.
المعرفة بأنواع المستندات والوثائق  •

 المتعٌلقة بعمله.
المعرفة بالمصطلحات الّتقنّية المستخدمة   •

 في مجال عمله.
المعرفة بكيفّية عرض المعلومات في   •

 الّتقارير، بطريقة واضحة ومفهومة.
المعرفة بكيفّية اإلبالغ عن المشكالت التي   •

 تقع خارج نطاق مسؤولّيته.
المعرفة بأهّمّية الّتواصل الفاعل مع   •

 العمالء أو زمالء العمل.
 المعرفة بالّتسلسل اإلدارّي وسياسات اإلبالغ. •
المعرفة بأهّمّية سّرّية الوثائق الخاّصة   •

 بالعمل. 

كفايات الّتوثيق وحفّظ الّسجاّلت .  الّتوثيق: 64ت
كتوثيق إجراءات العمل والّسجاّلت،  والمستندات  

والبيانات والمخاطبات اإللكترونية وكتابة الّتقارير أو 
 . تعبئة الّنماذج

 الكفايات التشغيلية
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يلتزم بتطبيق ممارسات ترشيد استهالك  .1
الطاقة والموارد األساسّية وفًقا لتعليمات 

 الُمنشاة.
َيحرص على استخدام الموارد المتاحة  .2

 بالطريقة المثلى، فيتجّنب الهدر.
يّتخذ اإلجراء المناسب في ما  يتعّلق بالهدر  .3

 في الموارد.
يتعامل مع المواّد القابلة إلعادة الّتدوير  .4

 وفًقا لإلجراءات المعتمدة. 

المهارة في تطبيق ممارسات ترشيد  •
 استهالك الطاقة والموارد األساسّية.

 المهارة في التقليل من الهدر في الموارد. •
المهارة في اّتخاذ اإلجراء المناسب في ما   •

 يتعّلق بالهدر في الموارد.
المهارة في الّتعامل مع المواّد القابلة  •

 إلعادة التدوير.

المعرفة واإللمام بتعليمات وإجراءات  •
وممارسات ترشيد الطاقة والموارد 

األساسّية كالماء والكهرباء والوقود، 
 وفهمها واستيعابها.

المعرفة بأهّمّية ممارسات ترشيد استهالك   •
 الطاقة والموارد األساسّية.

المعرفة بالممارسات المّتبعة في ترشيد  •
 استهالك الطاقة والموارد األساسّية.

 المعرفة بمفهوم إعادة التدوير وأهّميته. •
 المعرفة بطرق تقليل الهدر في الموارد.   •

.   ترشيد استهالك الطاقة والموارد 65ت
االلتزام بتعليمات وإجراءات وممارسات األساسية: 

ترشيد الطاقة والموارد األساسية كالماء والكهرباء 
 والوقود. 

 الكفايات التشغيلية
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يقرأ ويفهم الوثائق المكتوبة المتعلقة  .1
بمجال عمله باإلضافة إلى الوثائق العامة 
المتعلقة بالقوانين واألنظمة والتعليمات 

 المتبعة في الُمنشأة 
يجمع المعلومات من مصادر مختلفة وفًقا  .2

 لمتطلبات العمل
يقارن المعلومات الموجودة في المستندات  .3

والوثائق مع مصادر أخرى عند الحاجة إلى 
 ذلك

يفسر المعلومات التي يحتاجها في عمله  .4
 بفاعلية 

يستخدم المعلومات المأخوذة من الوثائق  .5
والمستندات بفاعلية في تحقيق مهام 

 العمل 

المهارة في قراءة وفهم الجمل والفقرات  •
المكتوبة في الوثائق المتعلقة بالعمل مع 

 استيعاب اآلثار المترتبة عليها.
المهارة في جمع المعلومات من مصادر  •

مختلفة ومقارنتها مع المعلومات المأخوذة 
 من الوثائق والمستندات

المهارة في تفسير المعلومات المأخوذة  •
 من مصادر مختلفة وتحليلها

المهارة في توظيف المعلومات المتاحة  •
واالستخدام األمثل لها في تحقيق مهام 

 العمل 

المعرفة بأنواع الوثائق والسجالت  •
 المستخدمة في المنشأة

المعرفة بأهداف العمل المحددة من قبل  •
المنشأة واألهداف التجارية المرتبطة 

 بمهامه و أهميتها وأولوياتها
المعرفة بكيفية تفسير المعلومات  •

المكتوبة بمختلف األساليب في الوثائق 
 المختلفة

المعرفة بكيفية توظيف المعلومات  •
المأخوذة من الوثائق والمستندات المختلفة 

 بما يحقق أهداف العمل
المعرفة بالحاالت التي تحتاج فيها إلى  •

معلومات إضافية أو أو توضيحية للمعلومات 
 الموجودة في الوثائق والمستندات

المعرفة بكيفية تحديد تسلسل العمليات  •
بناًء على المعلومات المأخوذة من الوثائق 

 والمستندات 

. تفسير وتحليل  مختلف أنواع المستندات 6ف
تفسير وتحليل  مختلف أنواع المستندات والوثائق: 

والوثائق والسجالت المستخدمة في المنشأة 
واستخراج المعلومات الالزمة منها مثل الشهادات 

الخاصة بالمنتج على سبيل المثال ال الحصر حسب 
  نطاق عمله والمهام المسندة إليه وحجم المنشأة.

يستخدم المنطق في تحليله ألهداف وقيم  .1
المبيعات  الحالية ليحدد نقاط القوة 

والضعف بهدف تحديد ممارسات أكثر 
 فعالية

ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .2
المعقدة واألهداف التجارية بهدف اقتراح 

 طرق للتحسين

المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •
نقاط القوة والضعف أو الحلول واالستنتاجات 

 في نطاق العمل المناط به.
المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •

المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 
المعقدة و األهداف التجارية المتعلقة 

 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها.

المعرفة بأهداف المبيعات السابقة سواء  •
 كانت شهرية أو سنوية أو ربع سنوية 

 المعرفة باحتياجات العمالء وتوقعاتهم •
اإللمام بدراسات السوق والمعرفة  •

 بمعلومات المنافسين

.   المشاركة بتحديد األهداف واحتساب قيمة 2ف
المشاركة بتحديد األهداف واحتساب المبيعات: 

قيمة المبيعات  الشهرية أو السنوية أو ربع سنوية  
 حسب طبيعة العمل. 

 الكفايات الفنية
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يحدد أهداف المبيعات السنوية أو ربع  .3
سنوية  أو الشهرية بناًء على المعلومات 

 المتاحة
يحسب قيم المبيعات ويراجع أهداف  .4

المبيعات السابقة ليتحقق من إمكانية 
 تحقيق األهداف الجديدة

يحدد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر  .5
على تحقيق المبيعات من أجل اتخاذ 

 اإلجراءات الالزمة بتقليل أثرها 
يتأكد من أن األهداف التي تم تحديدها قابلة  .6

 للتحقيق والتنفيذ.
يتحقق من توفر الموارد الالزمة لتحقيق  .7

 أهداف المبيعات الجديدة
يقدر القيمة المحتملة للمبيعات بناًء على  .8

أهداف المبيعات الشهرية أو السنوية أو ربع 
 سنوية  المحددة 

المهارة في احتساب قيم المبيعات السابقة  •
 سواء كانت شهرية أو سنوية أو ربع سنوية 

المهارة في تحديد الموارد المختلفة التي  •
 تساعد في تحقيق المبيعات.

المهارة في توظيف المعلومات المتاحة  •
في تحديد أهداف المبيعات الشهرية أو 
السنوية أو ربع سنوية بحيث تكون قابلة 

 للتحقيق
المهارة في التشاور مع األشخاص المعنيين  •

 بهدف تحديد قيمة المبيعات  

المعرفة بكيفية توظيف المعلومات  •
المتاحة في تحديد أهداف المبيعات 

 الشهرية أو السنوية أو ربع سنوية 
المعرفة باألسس والمنهجيات المتبعة في  •

تحديد أهداف المبيعات بحيث تكون قابلة 
 للتحقيق

المعرفة بالعوامل التي قد تؤثر على تحقيق  •
أهداف المبيعات المحددة سواء كانت 

 عوامل داخلية أو خارجية
المعرفة بتبعات عدم تحقيق أهداف  •

 المبيعات المحددة.
المعرفة بأنواع الموارد المختلفة التي  •

 تساعد في تحقيق المبيعات.
المعرفة بكيفية توظيف المعلومات  •

المتاحة في تقدير القيمة المحتملة 
 للمبيعات. 

 

يحدد احتياجات العمالء وتوقعاتهم  .1
 ومتطلباتهم

يقوم بدراسة الوثائق وغيرها من الملفات  .2
التي تحتوي على معلومات المنافسين 

 والمنتجات الجديدة.
يقارن بين احتياجات العمالء ومواصفات  .3

المنتج والخدمات التي تقدمها الشركة، 
ويحدد فيما اذا كانت مواصفات المنتجات 

 تلبي احتياجات العمالء

المهارة في تحديد احتياجات العمالء بناًء  •
 على المعلومات والبيانات المتاحة

المهارة في دراسة الوثائق وغيرها من  •
الملفات التي تحتوي على معلومات حول 

 المنافسين والمنتجات الجديدة.
المهارة في المقارنة بين احتياجات العمالء  •

ومواصفات المنتج والخدمات التي تقدمها 
الشركة، وفي تحديد فيما اذا كانت 

 مواصفات المنتجات تلبي احتياجات العمالء

المعرفة بمواصفات المنتجات المختلفة  •
 الخاصة بالمنشأة 

 المعرفة باحتياجات العمالء وتوقعاتهم. •
اإللمام بدراسات السوق والمعرفة  •

 بمعلومات المنافسين
المعرفة بكيفية تحديد الثغرات ونقاط  •

الضعف في مواصفات المنتجات الخاصة 
 بالمنشأة

.   تحديد مدى تلبية مواصفات المنتج 3ف
 الحتياجات الزبائن. 
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يحدد بدائل للمنتجات بناًء على احتياجات  .4
 العمالء

يحدد ويحلل أسباب عدم تلبية المنتج  .5
 لتوقعات العمالء واحتياجاتهم.

يقوم بالتباحث والتشاور مع اإلدارة فيما  .6
يتعلق بمدى تلبية المنتج أو الخدمة 

 الحتياجات العمالء.

المهارة في تحديد بدائل للمنتجات بما  •
 يتماشى مع احتياجات العمالء

المهارة في تحليل أسباب عدم تلبية منتج  •
 معين لتوقعات العمالء 

المعرفة بالبدائل المتاحة التي تلبي  •
 احتياجات العمالء

المعرفة بالمواصفات التي يفضلها العمالء  •
 في الخدمات والمنتجات

المعرفة بالمؤشرات التي تدل على عدم  •
 تلبية المنتج الحتياجات العمالء

المعرفة بتبعات عدم تلبية مواصفات المنتج  •
 الحتياجات العمالء 

 

يقرأ ويستوعب ويحلل طلبات العمالء وأوامر  .1
 الشراء المستلمة 

 يقدر الوقت الذي تحتاجه كل مهمة  .2
يتحقق من متطلبات العمالء واحتياجاتهم  .3

 بدقة فيما يتعلق بالطلب
يتحقق من توفر المنتجات أو الخدمات في  .4

 المنشأة
يتحقق من أن المعلومات المتعلقة بحالة  .5

الطلب دقيقة من حيث التسليم والتوقيت 
 والسعر

يقوم بالترتيبات الالزمة للحفاظ على  .6
 المنتجات حتى لحظة وصولها للعميل

يقوم بالتحقق من الوضع االئتماني للعميل  .7
 والتأكد من أن عملية البيع مسموح بها

مهارات استيعاب وتحليل الوثائق  •
 والمستندات 

المهارة في تحديد وتقدير الوقت مثل تقدير  •
الوقت الالزم ألداء مهمة معينة أو إنجاز جزء 

 من العمل.
المهارة في التحقق من تلبية المنتجات  •

 لمتطلبات العمالء واحتياجاتهم
المهارة في التحقق من دقة المعلومات  •

 المتعلقة بالطلب
المهارة في التحقق من المعلومات  •

 االئتمانية للعمالء.
المهارة في استخدام قواعد البيانات في  •

 استكمال أوامر الشراء وتخزينها.
المهارة في التعامل مع حاالت التأخر في  •

 تنفيذ أوامر الشراء. 

اإللمام بدراسات السوق والمعرفة  •
 بمعلومات المنافسين

المعرفة بكيفية التحقق من المعلومات  •
 والبيانات المتعلقة بأوامر الشراء

المعرفة بطرق الدفع المختلفة التي تقبلها  •
 المنشأة

المعرفة بكيفية استخدام قواعد البيانات  •
 في معالجة طلبات العمالء

المعرفة بأهمية إبقاء العميل على اطالع  •
 على مراحل تنفيذ  الطلب

 المعرفة بتبعات تأخر تنفيذ أوامر الشراء •
المعرفة بسياسات وإجراءات وتعليمات  •

اإلبالغ وتنسيب القرارات المعتمدة في 
 المنشأة في حال تأخر تنفيذ أوامر الشراء

.   متابعة تنفيذ طلبات العمالء وأوامر 4ف
متابعة تنفيذ طلبات العمالء و الشراء المستلمة: 

أوامر الشراء بما في ذلك تحديد المنتجات المطلوبة، 
ومتابعة وصولها للعميل والتعاون مع األطراف 
 المعنية بهدف تلبية متطلبات العميل وإرضائه. 
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يستكمل إجراءات إنهاء المعاملة ويتأكد من  .8
أن العميل على دراية كاملة بشروط وأحكام 

 البيع
يضمن إيصال متطلبات العميل واحتياجاته  .9

على الفور وبدقة إلى المسؤولين عن تنفيذ 
 الطلبات

ُيبقي العميل على اطالع بتقدم الطلب على  .10
 فترات زمنية مناسبة

 يبلغ العميل بأي تأخير بأسلوب لبق ومع  .11

المعرفة بكيفية التعامل مع العمالء في  • 
 حال تأخر  تنفيذ الطلبات 

المعرفة بكيفية تخزين معلومات الطلبيات  •
 وأوامر الشراء بشكل آمن في قواعد البيانات

 

يقرأ ويستوعب ويحلل طلبات العمالء وأوامر  .1
 الشراء المستلمة 

يستخدم المنطق في تحليله إلجراءات  .2
العمل الحالية ليحدد نقاط القوة والضعف 

 بهدف تحديد ممارسات أكثر فعالية
ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .3

المعقدة واألهداف التجارية بهدف اقتراح 
 طرق للتحسين

يراقب أسعار السوق ليحدد اتجاهات التسعير  .4
المعتمدة والتغييرات في أنماط  تسعير 

 السلع والخدمات لدى المنافسين 
يراقب آثار األسعار المحددة على المبيعات  .5

واألهداف المحددة سواء كانت شهرية أو 
 سنوية أو ربع سنوية 

 

مهارات استيعاب وتحليل الوثائق  •
 والمستندات

المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •
نقاط القوة والضعف أو الحلول واالستنتاجات 

 في نطاق العمل المناط به.
المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •

المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 
المعقدة و األهداف التجارية المتعلقة 

 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها.
المهارة في مراقبة السوق بهدف تحديد  •

 احتياجات العمالء 
المهارة في توظيف المعلومات المتاحة  •

في تحديد األسعار وسياسات التسعير 
 المناسبة

المعرفة بأنواع المنتجات والخدمات التي  •
 توفرها المنشأة.

اإللمام بدراسات السوق والمعرفة  •
 بمعلومات المنافسين

المعرفة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية  •
واألخالقية التي تؤثر على تسويق وبيع 

 المنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة 
المعرفة بمتطلبات العمالء واحتياجاتهم  •

 وتوقعاتهم.
المعرفة بالمنهجيات المتبعة في تحديد  •

 أسعار المنتجات في المنشأة
المعرفة بالعوامل المؤثرة على أسعار  •

 المنتجات
المعرفة بمنافسي المنشأة ومنتجاتهم  •

 وخصائصها 

 .   المشاركة في تحديد سياسات التسعير:5ف
المشاركة في تحديد سياسات التسعير  ونطاق 

وحدود أسعار المنتجات المختلفة وتطوير مقترحات 
 العروض واألسعار بناءا  على: 

 متطلبات واحتياجات السوق •
 تكاليف اإلنتاج •
 التقييم الصحيح للمنتجات المنافسة •
 Price)أنماط العرض والطلب في السوق  •

Range)  
 وذلك باطالع ومشاركة األقسام المعنية. 
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يحسب هامش الربح الذي توفره السياسات  .6
 المختلفة للتسعير

يساهم في تسعير الخدمات والمنتجات بما  .7
يتماشى مع إجراءات وطرق العمل القياسية 

 الخاصة بالمنشأة
يحلل أنواع المنافسين والعمالء المختلفين  .8

 بهدف تطوير خطط المبيعات

المهارة في حساب هامش الربح لسياسات  •
 التسعير المختلفة

المهارة في تسعير الخدمات والمنتجات بما  •
يتماشى مع إجراءات وطرق العمل القياسية 

 الخاصة بالمنشأة
المهارة في تحليل أنماط سلوك المنافسين   •

 والعمالء في السوق وتأثيرها على المبيعات 

لمعرفة بسلوكيات التسعير التي يتبعها  •
المنافسون في تسعير منتجاتهم 

 وخدماتهم
المعرفة بكيفية مراقبة سلوك التسعير في  •

 السوق
المعرفة بكيفية حساب تكاليف التشغيل  •

 وهوامش الربح للمبيعات
المعرفة بقاعدة العمالء الحاليين  •

 والمحتملين وكبار العمالء في المنشأة
المعرفة بكيفية مراقبة تأثير التسعير على  •

 المبيعات
المعرفة بتبعات اتخاذ القرارات الخاطئة فيما  •

 يتعلق بالتسعير 

 

يوظف المعلومات المتاحة و يحدد عروض  .1
األسعار المناسبة لتلبية متطلبات واحتياجات 

 العمالء بشكل فاعل 
يحدد فرص عمل العروض الخاصة والترويجية  .2

والخصومات الفعالة بناًء على المعلومات 
المتاحة، ويستغلها لزيادة حجم وقيمة 

 المبيعات
يراقب ردود فعل العمالء والمنافسين  .3

 الستراتيجيات التسعير
يقيم القدرة على تحمل تكاليف العروض  .4

 الخاصة والترويجية والخصومات 

المهارة في توظيف المعلومات المتاحة  •
في تحديد عروض األسعار المناسبة لتلبية 

 متطلبات واحتياجات العمالء 
المهارة في توظيف المعلومات المتاحة  •

في تحديد العروض الخاصة والترويجية 
 والخصومات واألوقات المناسبة لها.

المهارة في استغالل فرص العروض الخاصة  •
والترويجية والخصومات في زيادة المبيعات 

 وزيادة الطلب على المنتجات

المعرفة بأهداف المبيعات التي يجب  •
تحقيقها سواء كانت شهرية أو سنوية أو 

 ربع سنوية 
اإللمام بدراسات السوق والمعرفة  •

 بمعلومات المنافسين
المعرفة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية  •

واألخالقية التي تؤثر على تسويق وبيع 
 المنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة 

المعرفة بسياسات التسعير المتبعة في  •
 المنشأة 

وضع عروض األسعار .   وضع عروض األسعار: 1ف
وتحديد قيمة الخصومات وعمل العروض الخاصة 

والترويجية بما يتناسب مع سياسات التسعير 
المّتبعة في المنشأة وبالمقارنة مع احتياجات 

السوق وأسعار المنافسين. وتحديد الحاجة لتجديد 
هذه العروض او تمديدها باستقراء احتياجات العمالء 

 ورغباتهم. 
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يقيم األثر المحتمل للعروض الخاصة  .5
والترويجية والخصومات على طلب الخدمات 

 والمنتجات 
يحدد المخاطر المرتبطة باستخدام العروض  .6

 الخاصة والترويجية والخصومات 
يقوم بالتباحث والتشاور مع اإلدارة فيما  .7

يتعلق بإجراء عروض المبيعات ويعد 
مقترحات لعروض األسعار العروض الخاصة 

والترويجية والخصومات  وأوقاتها وتقديمها 
 للجهات المعنية

ينفذ العروض الخاصة والترويجية  .8
 والخصومات ضمن حدود صالحياته

يبدي رأيه في ما يتعلق بالحاجة لتجديد  .9
 عروض المبيعات أو تمديدهها

يقيم نتائج عروض األسعار والعروض الخاصة  .10
والترويجية والخصومات  ومدى فعاليتها 
في تحقيق المبيعات وزيادة الطلب على 

 المنتج

المهارة في تحديد ما إذا كانت المنشأة  •
قادرة على تحمل تكاليف العروض الخاصة 

 والترويجية والخصومات 
المهارة في إعداد المقترحات الخاصة  •

بأوقات العروض الخاصة والترويجية 
 والخصومات وإمكانية استخدامها

المهارة في تحديد الحاجة إلى تمديد  •
 العروض أو تجديدها

المهارة في تقييم مدى فعالية العروض  •
 الخاصة والترويجية والخصومات 

المهارة في تحقيق أهداف المبيعات وزيادة  •
 الطلب على المنتجات والخدمات

 

المعرفة باألسس تحديد عروض األسعار  •
 والعروض الخاصة والترويجية والخصومات

المعرفة بالحاالت التي يكون فيها استخدام  •
العروض الخاصة والترويجية  والخصومات 

 مبرًرا
المعرفة بالجهات المعنية التي ينبغي  •

الرجوع إليها عند تحديد أسعار عروض األسعار 
 والعروض الخاصة والترويجية والخصومات 

المعرفة بالفترة الزمنية المحددة الستمرار  •
 العروض الخاصة والترويجية

المعرفة بالحاالت التي تستدعي تمديد فترة  •
 عروض المبيعات أو تجديدها

المعرفة بأنواع العروض التي يمكن  •
تقديمها للعمالء سواء في الخدمات أو 

 المنتجات 
المعرفة بتأثير العروض الخاصة والترويجية  •

والخصومات على تحقيق المبيعات وزيادة 
 الطلب على المنتجات

المعرفة بمنافسي المنشأة ومنتجاتهم  •
 وخصائصها 

المعرفة بأنماط التسعير التي يتبعها  •
المنافسون في تسعير منتجاتهم 

 وخدماتهم
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المعرفة بالمؤشرات التي تدل على نجاح  •  
 أنشطة عروض المبيعات أو فشلها

المعرفة بكيفية إعداد عروض األسعار  •
والعروض الخاصة والترويجية والخصومات 

 والخدمات المختلفة في المنشأة
المعرفة بتبعات التحديد العشوائي أو غير  •

 المدروس للعروض والخصومات
المعرفة بكيفية تقييم وقياس تأثير العروض  •

 والخصومات على أنشطة المبيعات
المعرفة بالطرق واإلجراءات المتبعة في  •

قياس نجاح أو فشل عروض األسعار والعروض 
 الخاصة والترويجية والخصومات 

 

يستخدم المنطق في تحليله إلجراءات  .1
العمل الحالية ليحدد نقاط القوة والضعف 

 بهدف تحديد ممارسات أكثر فعالية
ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .2

المعقدة واألهداف التجارية بهدف اقتراح 
طرق للتحسين كتقييم أنشطة المبيعات 

الحالية ونقاط القوة والضعف لدى 
 المنافسين وردود فعل العمالء

يقوم بإجراء الدراسات لجمع معلومات عن  .3
العمالء المحتملين أو السوق المستهدف 

بهدف تحديد نشاط البيع المناسب لزيادة 
 المبيعات وبالتالي زيادة اإليرادات

المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •
نقاط القوة والضعف أو الحلول واالستنتاجات 

 في نطاق العمل المناط به.
المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •

المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 
المعقدة و األهداف التجارية المتعلقة 

 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها.
المهارة في توظيف المعلومات المتاحة  •

 في تطوير مقترحات لزيادة المبيعات
المهارة في تقييم أهداف المبيعات الحالية  •

والسابقة بهدف تحديد أهداف جديدة أكثر 
 جدوى 

المعرفة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية  •
واألخالقية التي تؤثر على تسويق وبيع 

 المنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة 
المعرفة بأهداف المبيعات السابقة والحالية  •

 سواء كانت شهرية أو سنوية أو ربع سنوية 
اإللمام بدراسات السوق والمعرفة  •

 بمعلومات المنافسين
المعرفة بكيفية توظيف المعلومات في  •

 تحقيق  أهداف المبيعات وزيادتها
المعرفة بالعوامل التي قد تؤثر على تحقيق  •

أهداف المبيعات المحددة سواء كانت 
 عوامل داخلية أو خارجية

.   تحقيق أهداف المبيعات وزيادة المبيعات: 1ف
إعداد وتطوير مقترحات لتحقيق أهداف المبيعات 

المحددة وزيادة المبيعات بالتعاون مع الجهات 
المعنية بناًء على الدراسات المتعلقة باحتياجات 
 السوق وتقييم فعالية أنشطة المبيعات الحالية 
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يبقى على اطالع دائم على المعلومات التي  .4
يحتاجها لترويج المبيعات وتحقيق األهداف 

 المحددة
يقارن أهداف المبيعات السابقة بالحالية  .5

 بهدف تحليلها واقتراح طرق للتحسين
يحدد ويحقق أهداف مبيعات جديدة  بناًء  .6

على تقييم األهداف السابقة بهدف زيادة 
 المبيعات

يراقب التقدم في تحقيق أهداف المبيعات  .7
 بانتظام

يحدد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر  .8
على تحقيق المبيعات من أجل اتخاذ 

 اإلجراءات الالزمة بتقليل أثرها 
يحافظ على عالقة المنشأة مع العمالء  .9

 المميزين
يتشاور مع األشخاص المعنيين في ما يتعلق  .10

 بتطوير أهداف وخطط المبيعات. 

المهارة في التعامل مع التغير المستمر  •
في بيئة العمل والتخطيط له عند وضع 

 أهداف المبيعات.
المهارة في التشاور مع األشخاص المعنيين  •

 بهدف تحقيق أهداف وخطط المبيعات.

المعرفة بأنواع الموارد المختلفة التي  •
 تساعد في تحقيق المبيعات وزيادتها

المعرفة بالطرق والمنهجيات المعتمدة  •
 في زيادة المبيعات 

 

 الكفايات الفنية



 31  

 

 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء
يقرأ ويفهم الوثائق المكتوبة المتعلقة  .1

بمجال عمله باإلضافة إلى الوثائق العامة 
المتعلقة بالقوانين واألنظمة والتعليمات 

 المتبعة في المنشأة
يستخدم المنطق في تحليله إلجراءات  .2

العمل الحالية ليحدد نقاط القوة والضعف 
 بهدف تحديد ممارسات أكثر فعالية

ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .3
المعقدة واألهداف التجارية بهدف اقتراح 

طرق للتحسين كتقييم أنشطة المبيعات 
 الحالية

يحدد خيارات التوزيع المتاحة في المنشأة  .4
 بما يتماشى مع أهدافها العامة

يحدد ويرتب أولويات توزيع منتجات وخدمات  .5
 المنشأة التي يعمل بها 

يتحقق من أن الخدمات والمنتجات متاحة  .6
 للعمالء المستهدفين في مناطق التوزيع

يحدد الوسطاء الذين يمكنهم توفير  .7
 الخدمات والمنتجات للعمالء

يقوم بتقييم قنوات البيع الجديدة وقوتها  .8
 النسبية ونقاط ضعفها

يتحقق من أن جميع الجهات المشاركة في  .9
توزيع خدمات ومنتجات المنشأة يحافظون 
على المعايير المتفق عليها التي ُتساهم 

 في إظهار الشركة بصورة جيدة.
 يدير الوثائق واالتفاقيات المتعلقة بالوسطاء  .10
يحدد مستويات المخزون المناسبة لدى  .11

الموزعين في المناطق المختلفة حسب 
 طلب واحتياجات العمالء 

المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •
نقاط القوة والضعف أو الحلول واالستنتاجات 

 في نطاق العمل المناط به.
المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •

المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 
المعقدة و األهداف التجارية المتعلقة 

بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها، 
 مثل تقييم نقاط البيع الحالية والجديدة

المهارة في جمع المعلومات المتعلقة  •
 بنقاط البيع الجديدة 

المهارة في تقديم التغذية الراجعة في ما  •
 يتعلق باحتياجات السوق للجهات المعنية

المهارة في اختيار طرق التوزيع المناسبة  •
للخدمات والمنتجات بناًء على احتياجات 

 العمالء وطلباتهم
المهارة في التحقق من توافر الخدمات  •

 والمنتجات للعمالء باستمرار
المهارة في تحديد الوسطاء المناسبين  •

لتوفير الخدمات والمنتجات وإدارة الوثائق 
 الخاصة بهم

المهارة في التحقق من من التزام جميع  •
الجهات المشاركة أو المساهمة في توزيع 

 المنتجات والخدمات بالمعايير المتفق عليها
المهارة في تحديد مستوى التزويد  •

المناسب للمنتجات لدى الوسطاء بما 
 يتناسب مع طلبات العمالء واحتياجاتهم 

المعرفة بأهداف المبيعات السابقة والحالية  •
 سواء كانت شهرية أو سنوية أو ربع سنوية

 المعرفة باألسواق المستهدفة  •
المعرفة بقاعدة العمالء الفعلية  •

والمحتملة لمنتجات وخدمات المنشأة التي 
 يعمل بها

 المعرفة باحتياجات العمالء وتوقعاتهم •
المعرفة بكيفية تحديد أولويات التوزيع  •

 للمنتجات والخدمات 
المعرفة بطرق توزيع الخدمات والمنتجات  •

 ونقاط قوتها وضعفها 
المعرفة بالعوامل التي ينبغي أخذها بعين  •

االعتبار عند تحديد طرق التوزيع للخدمات 
 والمنتجات

المعرفة بكيفية تقييم قنوات البيع الجديدة  •
 وتحديد نقاط قوتها وضعفها

المعرفة بأنواع الوسطاء الذين يمكن أن  •
يشاركوا في عملية التوزيع وأدوارهم 

 المحتملة 
المعرفة المعايير التي ينبغي مراعاتها عند  •

تحديد الوسطاء المحتملين كالخبرة 
 والسمعة على سبيل المثال ال الحصر

المعرفة بكيفية تحديد إجراءات متابعة  •
وتقييم أداء خطة توزيع المنتجات والخدمات 

 وكذلك المشاركين فيها 

متابعة .   تقييم نقاط البيع الجديدة والحالية: 1ف
وتقييم نقاط البيع الجديدة والحالية بهدف التأكد من 

 إمكانية وصول الخدمات والمنتجات للعمالء. 
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يحافظ على العينات والمواد من الضرر باتباع  .1
الطرق واإلجراءات المناسبة لذلك بناًء على 

 مواصفات العينات
يحرص على اتباع الممارسات المثلى بهدف  .2

 تمثيل المنشأة بصورة جيدة
يتعامل مع العينات المتضررة وفًقا إلجراءات  .3

 العمل المحددة 

المهارة في تحديد الطرق المناسبة للحفاظ  •
 على العينات او المواد من الضرر.

المهارة في تمثيل المنشأة التي يعمل بها  •
عند إيصال أو توزيع العينات والمواد للعمالء 

 المستهدفين.
المهارة في التعامل مع العينات والمواد  •

المتضررة بما يتماشى مع إجراءات العمل 
 المحددة.

 

المعرفة بانواع العينات والمواد التي ينبغي  •
 إيصالها للعمالء المستهدفين

المعرفة بطبيعة المنتجات أو العينات التي  •
 ينبغي إيصالها للعمالء ومواصفاتها

المعرفة بكيفية المحافظة على المواد  •
 والعينات إلى حين وصولها للعمالء

المعرفة بأهمية إيصال العينات والمواد  •
للعمالء المستهدفين بأفضل صورة لما 

 لذلك من تأثير على صورة المنشأة
المعرفة بتبعات تسليم العمالء عينات أو  •

 مواد متضررة
المعرفة بكيفية التعامل مع العينات أو  •

 المواد المتضررة 

.   المحافظة على المواد والمنتجات إلى حين 1ف
المحافظة على المواد التي وصولها للعمالء: 

سيتم توزيعها وإيصالها للعمالء المستهدفين مثل 
 العينات والمواد الدعائية وغيرها. 

يستخدم مهارات التواصل الفاعل في بناء  .1
 عالقة قوية مع العمالء.

يقدم خدمات خاصة للعمالء بمهنية  .2
واحترافية  تعزز ثقة العمالء ووالئهم 

 للمنشأة.
يحقق والء العمالء للمنشأة من خالل  .3

خدمتهم بالطريقة المثلى مما يجعلهم 
بمثابة دعاة للعالمة التجارية الخاصة 

 بالمنشأة
 يقدم توصيات للعمالء بناًء على احتياجاتهم .4

 مهارات التواصل الفاعل •
المهارة في تحقيق أو اكتساب والء العميل  •

 للمنشأة باتباع الممارسات المثلى
المهارة في تقديم التوصيات للعمالء بناًء  •

 على احتياجاتهم 
المهارة في التحقق من تلبية المنتجات  •

 لمتطلبات العمالء واحتياجاتهم
المهارة في تحديد احتياجات ومتطلبات  •

 العمالء وتوقعاتهم والعمل على توفيرها

المعرفة بقاعدة العمالء الحاليين  •
 والمحتملين وكبار العمالء في المنشأة

المعرفة بمتطلبات العمالء وتوجهاتهم   •
 واحتياجاتهم وتوقعاتهم وكيفية توفيرها

المعرفة بالنهج األخالقي المتبع في  •
التعامل مع العمالء بهدف المحافظة على 

 والئهم
المعرفة بكيفية تقديم التوصيات للعمالء  •

 بما يتالءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم
 

.   بناء الثقة والشراكة الفعالة  مع العمالء 62ف
بناء وتطوير عالقات استراتيجية مع كبار العمالء: 

الثقة والعالقة الودية مع العمالء والمحافظة على 
والئهم للمنشأة من خالل تقديم الرعاية المستمرة، 

 وتطوير عالقات استراتيجية مع كبار العمالء. 

 الكفايات الفنية



 31  

 

 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

يعمل على تأمين احتياجات العمالء من خالل  .5
 التواصل مع الموظفين المعنيين بذلك

يتعامل باحترافية مع شكاوي العمالء  .6
بتحديد أسبابها وتحديد اإلجراءات الالزمة 

 للتعامل معها
يتحقق من رضا العميل عن الخدمات  .7

والمنتجات المقدمة وعن الحلول البديلة 
 المقدمة فيما يتعلق بالشكاوي 

يتبع الممارسات المثلى في تطوير العالقات  .8
 االستراتيجية مع كبار العمالء

يقيم مدى فعالية عالقة المنشأة بكبار  .9
 العمالء 

المهارة في التعامل مع شكاوي العمالء  •
 بتحديد األسباب الجذرية وحلها

المهارة في تحديد الممارسات المثلى في  •
تطوير العالقات االستراتيجية مع كبار 

العمالء مع مراعاة العوامل التي قد تؤثر 
على هذه العالقة سواء كانت داخلية أو 

 خارجية
المهارة في تقييم العالقة مع كبار العمالء  •

 بهدف تحديد كيفية تطويرها والحفاظ عليها

المعرفة بالبدائل المتاحة للمنتجات  •
 والخدمات والتي تلبي احتياجات العمالء 

المعرفة بكيفية التعامل مع شكاوي  •
 العمالء

المعرفة بكيفية التحقق من رضا العميل  •
 عن منتجات وخدمات المنشأة 

المعرفة بالمعايير التي يتم فيها تحديد كبار  •
 العمالء في المنشأة

المعرفة بالمواضيع التي يجب مناقشتها  •
في خطة العمل االستراتيجية مع كبار 

 العمالء
 المعرفة بكيفية تطوير أهداف استراتيجية •
المعرفة بأنواع المعلومات المهمة التي  •

ينبغي تزويد الموظفين بها والمتعلقة 
 بكبار العمالء

المعرفة بالعوامل التي قد تؤثر على  •
العالقة مع كبار العمالء سواء كانت داخلية 

 أو خارجية
المعرفة بكيفية تطوير طرق وإجراءات  •

 إلدارة وتقييم العالقة مع كبار العمالء
المعرفة بأهمية الحفاظ على عالقة  •

 استراتيجية مع كبار العمالء 
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ُينصت لما يقوله اآلخرون ويخصص الوقت  .1
لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات 

 استفسارات معينة تجاه أمر معين  أو طرح
يتحدث مع اآلخرين بفعالية بهدف نقل  .2

 األفكار والمعلومات بوضوح
يقيم إمكانية الحصول على قاعدة العمالء  .3

المستهدفين من خالل تقييم اإليجابيات 
 والسلبيات وتأثير اكتسابهم على المنشأة

يقوم بإجراء بحث لجمع معلومات عن  .4
العمالء المحتملين أو السوق المستهدف 
بهدف تحديد نشاط البيع المناسب وتلبية 

 احتياجاتهم
يستخدم المعلومات الخاصة بالمنافسين  .5

 واختياجات السوق في استقطاب عمالء جدد
يحدد أهداًفا واقعية ألنشطة البيع، كتحديد  .6

العمالء المحتملين أو السوق المستهدف 
 الذي يمكنه الوصول إليهم بشكل واقعي

يراقب السوق وأنشطة المنافسين بهدف  .7
 البحث عن فرص جديدة

يحدد ويستخدم طرق التواصل األكثر مالءمة  .8
 مع العمالء المحتملين

يتعامل مع العمالء باحترافية ووفق أسس  .9
أخالقية بهدف تمثيل المنشأة والتعبير عن 

رؤيتها ومصداقيتها وعالمتها التجارية 
 بأفضل صورة

المهارة في اإلنصات وإيالء االهتمام الكامل  •
لما يقوله اآلخرون، وتخصيص الوقت لفهم 

النقاط التي يتم طرحها، وطرح  األسئلة 
 الصحيحة في الوقت المناسب.

المهارة في التحّدث مع اآلخرين سواء أكانوا  •
األشخاص المتخّصصين من األقسام األخرى أو 
المسؤولين فيما يتعّلق بموضوع أو مشكلة 

فّنية معّينة في العمل، بهدف نقل 
المعلومات المتعّلقة بنطاق عمله وكيفّية 

تحسينها وتطويرها؛ لتتناسب مع المعطيات 
 أو األوضاع الّراهنة.

المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •
إيجابيات وسلبيات الحصول على عمالء 
محددين بناًء على المعلومات التي تم 

 جمعها
المهارة في جمع معلومات العمالء  •

المحتملين أو السوق المستهدف بطرق 
 مختلفة ومن مصادر مختلفة

المهارة في توظيف المعلومات التي تم  •
 جمعها في استقطاب عمالء جدد

المهارة في تحديد أهداف واقعية بناًء على  •
 المعلومات المتاحة

المهارة في تحديد الفرص الجديدة  •
 المحتملة بناًء على معلومات السوق

المعرفة بأهداف العمل المحددة من قبل  •
المنشأة واألهداف التجارية المرتبطة 

 بمهامه و أهميتها وأولوياتها.
المعرفة بأنواع المنتجات والخدمات التي  •

 توفرها المنشأة
المعرفة بمتطلبات العمالء واحتياجاتهم  •

 وتوقعاتهم
المعرفة بالنهج األخالقي المتبع في  •

 التعامل مع العمالء بهدف استقطابهم 
المعرفة بطرق وأساليب جمع المعلومات  •

 المتعلقة بالعمالء المحتملين
المعرفة بكيفية توظيف المعلومات الخاصة  •

بالمنافسين واحتياجات السوق في 
 استقطاب عمالء جدد

المعرفة بكيفية تحديد الفرص والعمالء  •
 المحتملين بناًء على احتياجات السوق

المعرفة بطرق وأساليب التواصل الفعال  •
المناسبة في التعامل مع العمالء 

 المحتملين
المعرفة بأهمية تمثيل المنشأة بصورة  •

 جيدة عند التعامل مع العمالء 
المعرفة بالحلول البديلة التي يمكن  •

تقديمها للعمالء في حال عدم تلبية المنتج 
 أو الخدمة لتوقعاتهم

.   متابعة السوق والعمالء المحتملين: 66ف
متابعة السوق لمعرفة العمالء المحتملين 

 واستقطابهم وزيادة الحصة السوقية 
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يعمل على تحديد احتياجات العمالء  .10
المحتملين ومتطلباتهم باستخدام أسلوب 
لطيف في طرح األسئلة وبناء عالقة ودية 

 معهم
يشرح للعمالء المحتملين كيف يمكن  .11

لمنتجات المنشأة وخدماتها تلبية 
 احتياجاتهم

يستجيب الستفسارات العمالء بفعالية  .12
 وإيجابية بقصد تحقيق األهداف المحددة

يتعامل مع اعتراضات العمالء بموضوعية  .13
 ويقدم التوصيات والحلول البديلة 

المهارة في تمثيل المنشأة باتباع نهج  •
أخالقي يعبر عن رؤية ومصداقية عالمتها 

 التجارية بأفضل صورة
المهارة في تحديد احتياجات ومتطلبات  •

 العمالء المحتملين وتوقعاتهم 
المهارة في التعبير عن خصائص الخدمات  •

والمنتجات التي تقدمها المنشأة وكيفية 
 تلبيتها الحتياجات العمالء

المهارة في اإلجابة عن استفسارات العمالء  •
 المختلفة المتعلقة بالمنتجات والخدمات

المهارة في التعامل مع اعتراضات العمالء  •
 المتعلقة بخدمات ومنتجات المنشأة 

المعرفة بكيفية التعامل مع اعتراضات  •
 العمالء فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات

المعرفة بأنواع المعلومات التي تساهم في  •
تحديد أنشطة المبيعات المناسبة للعمالء 

 المحتملين
المعرفة بكيفية الوصول إلى صناع القرار  •

 في السوق المستهدف
المعرفة بكيفية تقييم معلومات العمالء  •

المحتملين في تحديد إمكانية الحصول 
 عليهم

 

ُينصت لما يقوله اآلخرون ويخصص الوقت  .1
لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات 

 أو طرح استفسارات معينة تجاه أمر معين
يتحدث مع اآلخرين بفعالية بهدف نقل  .2

 األفكار والمعلومات بوضوح
يستخدم المنطق في تحليله إلجراءات  .3

العمل الحالية ليحدد نقاط القوة والضعف 
بهدف تحديد ممارسات أكثر فعالية وتحسين 

المنتج كتحديد نقاط القوة والضعف في 
الخدمات والمنتجات بناًء على دراسات 

 السوق

المهارة في اإلنصات وإيالء االهتمام الكامل  •
لما يقوله اآلخرون، وتخصيص الوقت لفهم 

النقاط التي يتم طرحها، وطرح األسئلة 
 الصحيحة في الوقت المناسب.

المهارة في التحّدث مع اآلخرين سواء أكانوا  •
األشخاص المتخّصصين من األقسام األخرى أو 
المسؤولين فيما يتعّلق بموضوع أو مشكلة 

فّنية معّينة في العمل، بهدف نقل 
المعلومات المتعّلقة بنطاق عمله وكيفّية 

تحسينها وتطويرها؛ لتتناسب مع المعطيات 
 أو األوضاع الّراهنة.

المعرفة بأهداف العمل المحددة من قبل  •
المنشأة واألهداف التجارية المرتبطة 

 بمهامه و أهميتها وأولوياتها.
المعرفة بأنواع المنتجات والخدمات التي  •

 توفرها المنشأة
المعرفة بمتطلبات العمالء واحتياجاتهم  •

 وتوقعاتهم
المعرفة باألساليب والطرق المتبعة في  •

تحديد احتياجات العمالء ومتطلباتهم أثناء 
 الحديث معهم

المعرفة بأهمية االستماع الفعال في تحديد  •
 احتياجات العمالء بدقة

.   الترويج للمنتجات والخدمات وبيعها: 62ف
الترويج للمنتجات والخدمات بفعالية وبيعها سواء 

كانت عمليات البيع عن ُبعد أو في المعارض التجارية 
 وغيره 

 الكفايات الفنية
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يحدد متطلبات العمالء واحتياجاتهم من خالل  .4
طرح األسئلة بعناية وتلخيص احتياجاتهم 

 واهتماماتهم الشرائية
يحدد مميزات وخصائص المنتجات والخدمات  .5

 ويربطها باالحتياجات المحددة للعمالء
يتناقش مع العمالء حول المنتجات التي  .6

 تتالءم مع احتياجاتهم ويعمل على تلبيتها
يقدم توصيات للعمالء بناًء على احتياجاتهم  .7

وتقديم الحلول البديلة في حال عدم تلبية 
 المنتج الحتياجاتهم

يستجيب الستفسارات العمالء بفعالية  .8
 وإيجابية بقصد تحقيق األهداف المحددة

يقدم للعمالء معلومات دقيقة وواضحة  .9
 بشأن المنتجات والخدمات واألسعار

يتعامل مع اعتراضات العمالء بموضوعية  .10
 ويقدم التوصيات والحلول البديلة

يتعامل مع أي مخاوف لدى العمالء فيما  .11
يتعلق بالخدمات والمنتجات التي تقدمها 

المنشأة بحيث يؤكد على نقاط القوة فيها 
 وبالتالي معالجة المخاوف

يتحقق من رضا العميل عن الخدمات  .12
 والمنتجات

يفسر إشارات الشراء اللفظية وغير اللفظية  .13
 التي يقدمها العميل إلتمام عملية البيع

المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •
نقاط القوة والضعف أو الحلول واالستنتاجات 

 في نطاق العمل المناط به.
المهارة في تحديد احتياجات ومتطلبات  •

العمالء المحتملين وتوقعاتهم باتباع الطرق 
 المناسبة.

المهارة في تحديد المنتج الذي يتالءم مع  •
 احتياجات العمالء ومتطلباتهم

المهارة في تقديم التوصيات والحلول  •
البديلة عند عدم تلبية المنتج أو الخدمة 

 الحتياجات العمالء
 المهارة في االستجابة الستفسارات العمالء  •
المهارة في التعامل مع اعتراضات العمالء  •

بشأن مواصفات معينة في المنتجات أو 
 الخدمات

المهارة في معالجة أي مخاوف متعلقة  •
بالخدمات والمنتجات بتسليط الضوء على 

 نقاط القوة
المهارة في التحقق من مدى تلبية  •

المنتجات أو الخدمات الحتياجات العمالء 
 ومتطلباتهم

المهارة في تفسير دالالت رغبة العميل  •
بإكمال عملية الشراء سواء كانت لفظية أو 

 غير لفظية

المعرفة بكيفية ربط خصائص ومواصفات  •
 المنتج أو الخدمة بحاجة العمالء

المعرفة بكيفية تمييز المنتجات المالئمة  •
 الحتياجات العمالء ومتطلباتهم

المعرفة  بكيفية تقديم التوصيات والحلول  •
البديلة عند عدم مالءمة المنتج الحتياجات 

 العمالء
المعرفة بأنواع الحلول البديلة التي توفرها  •

 المنشأة للعمالء
المعرفة بكيفية التعامل مع ردود الفعل  •

 السلبية تجاه الخدمات او المنتجات
المعرفة بكيفية تقديم التوصيات للعمالء  •

 بما يتالءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم
المعرفة بكيفية الوصول إلى صناع القرار  •

 في السوق المستهدف
المعرفة بكيفية التحقق من تلبية الخدمات  •

 أو المنتجات الحتياجات العمالء
المعرفة بدالالت رغبة العمالء بإتمام عملية  •

 الشراء
المعرفة بكيفية التواصل مع العمالء بعد  •

 إتمام عملية البيع
المعرفة بأهمية التواصل مع العمالء بعد  •

 إتمام عملية البيع
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يقوم بإتمام عملية البيع مع التحقق  .14
 اكتساب التزام العميل 

يجري ترتيبات فيما يتعلق بالتواصل ما بعد  .15
البيع بهدف الحصول على التغذية الراجعة 

 من العميل حول الخدمات والمنتجات 

المهارة في إتمام عمليات البيع وفًقا  •
 إلجراءات العمل المعتمدة

المهارة في التواصل مع العمالء بعد إتمام  •
عملية البيع بهدف الحصول على التغذية 

 الراجعة

المعرفة بمميزات منتجات المنافسين  •
 واالتجاهات السائدة في السوق

المعرفة بأنواع الموارد المتاحة لدعم عملية  •
 البيع

المعرفة بأهداف المبيعات التي ينبغي  •
 تحقيقها سواء كانت شهرية أو سنوية

 المعرفة بتبعات عدم إتمام عملية البيع  •

 

يتحدث مع اآلخرين بفعالية بهدف نقل  .1
األفكار والمعلومات بوضوح كتحديد طلبات 

 العمالء
يحدد طلبات العمالء من المنتجات وكمياتها  .2

 ومواصفاتها
يتحقق من توافر المنتجات بالكميات  .3

 والمواصفات المطلوبة 
يقوم بتزويد العمالء بالمنتجات وفًقا  .4

 إلجراءات العمل المحددة
يقوم بالتنسيق مع األقسام المعنية من أجل  .5

 توفير طلبات العمالء
يتخذ اإلجراءات المناسبة في حال عدم توفر  .6

طلبات العمالء بالكميات أو المواصفات 
 المطلوبة

 

المهارة في التحّدث مع اآلخرين سواء أكانوا  •
األشخاص المتخّصصين من األقسام األخرى أو 
المسؤولين فيما يتعّلق بموضوع أو مشكلة 

فّنية معّينة في العمل، بهدف نقل 
المعلومات المتعّلقة بنطاق عمله وكيفّية 

تحسينها وتطويرها؛ لتتناسب مع المعطيات 
 أو األوضاع الّراهنة.

المهارة في تحديد احتياجات ومتطلبات  •
 العمالء وتوقعاتهم والعمل على توفيرها

المهارة في التحقق من توافر المنتجات  •
 وفًقا لطلبات العمالء

المهارة في تزويد العمالء بالمنتجات وفًقا  •
لألصول وبما يتماشى مع إجراءات العمل 

 المحددة
المهارة في التنسيق مع األقسام المعنية  •

 بهدف توفير طلبات العمالء

المعرفة بأنواع المنتجات والخدمات التي  •
 توفرها المنشأة

المعرفة بمتطلبات العمالء واحتياجاتهم  •
 وتوقعاتهم

المعرفة بمدى توفر المنتجات المطلوبة  •
 بالكميات الالزمة

المعرفة باإلجراءات المتبعة في تزويد  •
 العمالء بالمنتجات والخدمات المطلوبة

المعرفة باإلجراءات المتبعة في حال عدم  •
 توفر طلبات العمالء بالكميات المطلوبة

المعرفة بحدود مسؤولياته والتسلسل  •
اإلداري وآلية اتخاذ القرار في المنشأة فيما 

 يتعلق بحل المشاكل. 
المعرفة بكيفية التنسيق مع األقسام  •

المعنية في تزويد العمالء بالخدمات 
 والمنتجات 

.   التعاون مع الجهات المعنية لتزويد 63ف
التعاون مع إدارة المستودعات العمالء بالمنتجات: 

واألشخاص المعنيين في عمليات تزويد المنتجات 
المطلوبة للزبائن والعمل على متابعتها بشكل 

 دوري بهدف التحقق من توافرها عند الطلب 

 الكفايات الفنية
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يستخدم الطرق المناسبة في حل مشكلة  .7
 نقص المنتجات

يبلغ الجهات المعنية بمشاكل تزويد  .8
 المنتجات التي تقع خارج نطاق مسؤوليته

يتحقق  من مستويات توافر المنتجات في  .9
 المخزون بشكل دوري

يحرص على تسليم الطلبات للعمالء في  .10
 األوقات المحددة 

المهارة في التصرف في حال عدم توافر  •
طلبات العمالء بالكميات او المواصفات 

 المطلوبة
المهارة في تحديد الطرق والقنوات  •

واألساليب والموارد المتاحة التي تساعد في 
 حل المشكلة.

المهارة في متابعة توافر المخزون بشكل  •
 دوري

المهارة في توفير احتياجات العمالء في  •
 الوقت المحدد دون تأخير 

المعرفة بأهمية متابعة توافر المخزون  •
 بشكل دوري

المعرفة بتبعات عدم توفير الخدمات أو  •
 المنتجات للعمالء في الوقت المحدد 

المعرفة بسياسات وإجراءات وتعليمات  •
اإلبالغ وتنسيب القرارات المعتمدة في 

 المنشأة في حال تأخر تنفيذ أوامر الشراء 

 

يقرأ ويفهم الوثائق المكتوبة المتعلقة  .1
بمجال عمله باإلضافة إلى الوثائق العامة 
المتعلقة بالقوانين واألنظمة والتعليمات 

 المتبعة في المنشأة
يستخدم المنطق في تحليله إلجراءات  .2

العمل الحالية ليحدد نقاط القوة والضعف 
 بهدف تحديد ممارسات أكثر فعالية

يقدر الوقت الذي تحتاجه كل مهمة بهدف  .3
تحديد أهداف المبيعات والجداول الزمنية 

 للتسليم في خطط المبيعات
يقوم بإجراء بحث لجمع معلومات عن  .4

العمالء المحتملين أو السوق المستهدف 
بهدف استخدامها في تطوير خطط 

 المبيعات

المهارة في قراءة وفهم الجمل والفقرات  •
المكتوبة في الوثائق المتعلقة بالعمل مع 

 استيعاب اآلثار المترتبة عليها.
المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •

نقاط القوة والضعف أو الحلول واالستنتاجات 
 في نطاق العمل المناط به.

المهارة في تحديد وتقدير الوقت مثل تقدير  •
الوقت الالزم ألداء مهمة معينة أو انجاز جزء 

 من العمل.
المهارة في جمع المعلومات من مصادر  •

مختلفة ومقارنتها مع المعلومات المأخوذة 
 من الوثائق والمستندات

 

المعرفة بأهداف العمل المحددة من قبل  •
المنشأة واألهداف التجارية المرتبطة 

 بمهامه وأهميتها وأولوياتها.
المعرفة بكيفية جمع المعلومات  ذات  •

 الصلة من المصادر المختلفة
المعرفة بكيفية تحليل المعلومات  •

وتوظيفها في وضع الخطط االستراتيجية 
 للمبيعات

المعرفة بأنواع المنتجات والخدمات التي  •
 توفرها المنشأة

المعرفة بأهداف المبيعات السابقة سواء  •
 كانت شهرية أو سنوية أو ربع سنوية 

 

.   تطوير وتنفيذ خطط واستراتيجيات 64ف
 المبيعات 
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يحلل المعلومات المختلفة بهدف تطوير  .5

 أنشطة المبيعات
يحدد احتياجات العمالء وتوقعاتهم في ما  .6

 يتعلق بالخدمات والمنتجات
يبقى على اطالع على التطورات في سوق  .7

 العمل والتوجهات المعتمدة فيه
يساهم في تطوير أهداف استراتيجية تخدم  .8

 مصلحة وأهداف العمل 
يحدد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر  .9

على تحقيق المبيعات من أجل اتخاذ 
 اإلجراءات الالزمة بتقليل أثرها 

يقوم بمراجعة استراتيجيات أعمال المبيعات  .10
وتحديد صلتها مع استراتيجيات التسويق 

 بهدف تحديد أهداف المبيعات المستقبلية
يحدد أهداف المبيعات السنوية أو ربع  .11

سنوية  أو الشهرية بناًء على المعلومات 
 المتاحة

يقيم اآلثار المالية ألنشطة المبيعات بهدف  .12
تحديد طرق البيع األكثر فعالية من حيث 

 التكلفة
يحدد الجداول الزمنية للتسليم وتحقيق  .13

 أهداف المبيعات
يقوم بمراجعة التقدم في تنفيذ استراتيجية  .14

 المبيعات ومدى نجاحها
يقدم توصيات للجهات المعنية فيما يتعلق  .15

 بتغيير استراتيجيات المبيعات 
يستخدم الموارد المتاحة في تنفيذ  .16

 استراتيجية المبيعات 

المهارة في تحليل المعلومات ذات الصلة  •
بالمبيعات بهدف تطوير أنشطة وعمليات 

 البيع
المهارة في توظيف المعلومات المتاحة  •

 في تحديد احتياجات العمالء وتوقعاتهم
المهارة في توظيف المعرفة بمبادئ  •

اإلدارة االستراتيجية في تطوير أهداف 
 استراتيجية

المهارة في تقييم العوامل الداخلية  •
والخارجية التي قد تؤثر على أنشطة 

المبيعات وأخذها بعين االعتبار عند وضع 
 خطط المبيعات

المهارة في تقييم استراتيجيات أعمال  •
المبيعات واستراتيجيات التسويق من أجل 

 تحديد أهداف المبيعات
المهارة في تحديد أهداف المبيعات سواء  •

كانت سنوية أو ربع سنوية أو شهرية بناًء 
 على المعلومات المتاحة

المهارة في تقييم اآلثار المالية ألنشطة  •
 المبيعات 

المهارة في تمييز الحاجة إلى عمل تغييرات  •
 في استراتيجية المبيعات

المهارة في توظيف الموارد المتاحة في  •
 تطوير وتنفيذ استراتيجية المبيعات 

المعرفة بالعوامل التي قد تؤثر على تحقيق  •
أهداف المبيعات المحددة سواء كانت 

 عوامل داخلية أو خارجية
المعرفة بالعوامل التي قد تؤثر على تحقيق  •

أهداف المبيعات المحددة سواء كانت 
 عوامل داخلية أو خارجية

المعرفة بالتوجهات المتبعة في السوق  •
 والتطورات المستمرة فيه

المعرفة بمبادئ اإلدارة االستراتيجية  •
 وتخطيط األعمال

المعرفة بكيفية تحديد أهداف المبيعات  •
السنوية أو الربع سنوية أو الشهرية بناًء 

 على المعلومات المتاحة
المعرفة بقاعدة العمالء الحاليين  •

 والمحتملين وكبار العمالء في المنشأة
 المعرفة بكيفية تطوير أهداف استراتيجية •
المعرفة بمتطلبات العمالء واحتياجاتهم  •

 وتوقعاتهم
المعرفة بكيفية تقييم اآلثار المالية ألنشطة  •

 المبيعات 
المعرفة بالحاالت التي تستدعي إجراء  •

 تغييرات على استراتيجية المبيعات
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يستخدم المنطق في تحليله إلجراءات  .1

العمل الحالية ليحدد نقاط القوة والضعف 
  بهدف تحديد ممارسات أكثر فعالية

ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .2
المعقدة واألهداف المتعلقة بالمهام 
 المختلفة بهدف اقتراح طرق للتحسين

يحدد المعارف والمهارات والخبرات التي  .3
يجب توافرها لدى أعضاء الفريق والتي 

 تساهم في تحقيق اهداف العمل
يحدد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر  .4

على تحقيق المبيعات من أجل اتخاذ 
 اإلجراءات الالزمة بتقليل أثرها 

يقيم القوى العاملة الحالية ويقارنها  .5
 بالقوى العاملة الالزمة لتحقيق األهداف 

يضع الخطط الخاصة بالقوى العامة ويطلب  .6
الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية 

 في المنشأة
يبتكر حلواًل إبداعية لتعويض النقص في  .7

 القوى العاملة في الفريق أو الموارد
يطلب المساعدة أو المشورة من المختصين  .8

في تخطيط الموارد والقوى العاملة عند 
 الحاجة

يحرص على التحقق من وجود تنوع بين  .9
القوى العاملة بحيث يتالءم مع أنشطة 

المبيعات في المنشأة ويساهم في تحقيق 
 أهداف المبيعات

 

المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •
نقاط القوة والضعف أو الحلول واالستنتاجات 

 في نطاق العمل المناط به.
المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •

المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 
المعقدة و األهداف التجارية المتعلقة 

 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها.
المهارة في تحديد مؤهالت وخبرات القوى  •

 العاملة الالزمة لتحقيق أهداف العمل
المهارة في تقييم العوامل الداخلية  •

والخارجية التي قد تؤثر على أنشطة 
المبيعات وأخذها بعين االعتبار عند وضع 

 خطط المبيعات
المهارة في تحديد القوى العاملة والموارد  •

اإلضافية التي يحتاجها لتحقيق أهداف 
العمل عند تحديد الفجوة بين الحالية 

 والمطلوبة
المهارة في وضع خطط القوى العاملة  •

والموارد الالزمة لتحقيق أهداف المبيعات 
والخطط االستراتيجية سواء كانت على 

 المدى القرب أو البعيد
المهارة في التعامل مع النقص في القوى  •

 العاملة والموارد
المهارة في تحديد الحاالت التي تتطلب وضع  •

 خطط خاصة 

المعرفة بأهداف العمل المحددة من قبل  •
المنشأة واألهداف التجارية المرتبطة 

 بمهامه وأهميتها وأولوياتها.
المعرفة بالخبرات والمهارات والمعارف  •

 الالزم توافرها لدى القوى العاملة 
المعرفة بالعوامل التي قد تؤثر على تحقيق  •

أهداف المبيعات المحددة سواء كانت 
 عوامل داخلية أو خارجية

المعرفة بكيفية تقليل أثر العوامل  •
 المختلفة على تحقيق أهداف المبيعات

المعرفة بكيفية تحديد القوى العاملة  •
 الالزمة لتحقيق أهداف المبيعات

المعرفة بكيفية تحديد ما إذا كان هناك  •
فجوة بين الموارد المتاحة وأهداف 

 المبيعات
المعرفة بكيفية وضع خطط للقوى العاملة  •

 والموارد 
المعرفة بأنواع الحلول التي يمكن  •

استخدامها في تعويض النقص في الموارد 
 أو القوى العاملة في المنشأة

المعرفة بالجهات التي يمكن اللجوء إليها  •
في حال الحاجة إلى مساعدة في وضع خطط 

 لقوى العاملة أو الموارد
 

.   وضع خطط للقوى العاملة والموارد 65ف
 لترويج أو بيع المنتجات 
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التحقق من أن خطط القوى العاملة  .10

مصممة لتلبية األهداف االستراتيجية ذات 
 المدى القصير والمتوسط والبعيد

يحدد حاالت الطوارئ التي تتطلب تخطيًطا  .11
 محدًدا 

المعرفة بأهمية وجود تنوع بين القوى العاملة في  
 تحقيق أهداف المبيعات

  المعرفة بكيفية تقييم خطط القوى العاملة
والموارد وقياس مدى تلبيتها لألهداف االستراتيجية 

 المختلفة 
  المعرفة بالحاالت التي تستدعي وضع خطط

 خاصة لتحقيق أهداف العمل 

 

يستخدم نظام تكنولوجيا المبيعات بشكل  .1
 مناسب في تنفيذ وتخطيط أنشطة المبيعات

يقوم بتخزين المعلومات ذات الصلة على  .2
 نظام تكنولوجيا المبيعات

يحرص على تحديث المعلومات على نظام  .3
 تكنولوجيا المبيعات باستمرار

يتأكد من دقة المعلومات المخزنة على  .4
 نظام تكنولوجيا المبيعات

يعمل على ربط نظام تكنولوجيا المبيعات  .5
مع التقنيات أو التطبيقات األخرى بما 

يتماشى مع اإلجراءات التنظيمية في 
 المنشأة

يقدم مالحظات حول مالءمة النظام  .6
المستخدم لطبيعة العمل ويقدم التوصيات 

 للتحسين
يتواصل مع العمالء المختلفين باستخدام  .7

 التكنولوجيا 

المهارة في تخطيط أنشطة المبيعات  •
المختلفة باستخدام نظام تكنولوجيا 

 المعلومات
المهارة في تخزين المعلومات وتحديثها  •

 باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات
المهارة في ربط أنظمة المبيعات مع  •

 التقنيات أو التطبيقات المختلفة
المهارة في تقييم فعالية نظام تكنولوجيا  •

 المعلومات في تحقيق أهداف المبيعات
المهارة في استخدام نظام تكنولوجيا  •

 المعلومات في التواصل مع العمالء

المعرفة بأنواع األنظمة التكنولوجية  •
المستخدمة في إدارة أنشطة المبيعات في 

 المنشأة
المعرفة بكيفية استخدام نظام تكنولوجيا  •

 المبيعات كجزء من تخطيط أنشطة المبيعات 
المعرفة بكيفية تخزين المعلومات  •

 وتحديثها على نظام تكنولوجيا المعلومات 
المعرفة بكيفية ربط التقنيات  أو التطبيقات  •

 األخرى بنظام تكنولوجيا المبيعات
المعرفة بكيفية تقييم نظام تكنولوجيا  •

 المبيعات بهدف تقديم مالحظات للتحسين
المعرفة بطرق وأساليب التواصل  •

التكنولوجية المستخدمة في التواصل مع 
 العمالء 

.   إدارة أنظمة تكنولوجيا المبيعات 61ف
واستخدامها في تنظيم أنشطة المبيعات 

 والتواصل 
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ُينصت لما يقوله اآلخرون ويخصص الوقت  .1

لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات 
 أو طرح استفسارات معينة تجاه أمر معين

يستخدم المعلومات المتعلقة بالمنتج  .2
 واحتياجات العميل بفعالية في التفاوض

يتحدث مع اآلخرين بفعالية بهدف نقل  .3
 األفكار والمعلومات بوضوح

يستخدم المنطق في تحليله إلجراءات  .4
العمل الحالية ليحدد نقاط القوة والضعف 

 بهدف تحديد ممارسات أكثر فعالية
يحلل موضوع أو محور النقاش بناًء على  .5

 المعلومات المتاحة أو التي تم جمعها
ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .6

المعقدة واألهداف التجارية بهدف اقتراح 
 طرق للتحسين

يحدد المشكالت التي تواجهه أثناء العمل  .7
 بشكل موضوعي

يوظف خبرته والمعارف التي يمتلكها في  .8
 التفاوض.

يستخدم أسلوب لبق ومهني ومتوازن في  .9
 النقاش مع اآلخرين

يستخدم األساليب المناسبة للتعامل مع  .10
 رفض العمالء للتفاوض

 

مهارات التواصل الفاعل وبالتحديد المهارة  •
في اإلنصات وإيالء االهتمام الكامل لما 
يقوله اآلخرون، وتخصيص الوقت لفهم 
النقاط التي يتم طرحها، وطرح األسئلة 

 الصحيحة في الوقت المناسب.
المهارة في االستخدام األمثل للمعلومات  •

 المتاحة وتوظيفها لتحقيق أهداف العمل
المهارة في التحّدث مع اآلخرين سواء أكانوا  •

األشخاص المتخّصصين من األقسام األخرى أو 
المسؤولين فيما يتعّلق بموضوع أو مشكلة 

فّنية معّينة في العمل، بهدف نقل 
المعلومات المتعّلقة بنطاق عمله وكيفّية 

تحسينها وتطويرها؛ لتتناسب مع المعطيات 
 أو األوضاع الّراهنة.

المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •
نقاط القوة والضعف أو الحلول واالستنتاجات 

 في نطاق العمل المناط به.
المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •

المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 
المعقدة و األهداف التجارية المتعلقة 

 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها.
المهارة في تحديد وتعريف المشاكل بشكل  •

 موضوعي وفي إطار العمل المناط به. 
 

المعرفة بحيثيات أو موضوع النقاش  •
 وأهدافه

المعرفة بكيفية تحليل المعلومات التي تم   •
جمعها سواء كانت متعلقة بالمنتج أو 

 باحتياجات العميل
المعرفة بكيفية توظيف الخبرة والمعرفة   •

 في التفاوض مع اآلخرين
المعرفة بأنواع األساليب والطرق والقنوات   •

 المستخدمة في التفاوض
المعرفة بكيفية التفاوض مع اآلخرين   •

 بصورة لبقة من أجل تحقيق أهداف معينة
المعرفة بالحاالت التي تستدعي اقتراح   •

 حلول بديلة
المعرفة بتباعات استخدام األسلوب الخاطئ   •

 في التفاوض
المعرفة بتباعات عدم التوصل إلى حل ال   •

 يحقق نتائج مربحة لجميع األطراف المعنية
المعرفة بأهمية اإلنصات الفعال إلى   •

 الطرف اآلخر أثناء التفاوض
المعرفة بالطرق والقنوات واألساليب   •

والموارد المتاحة إليجاد الحلول التي تحقق 
 نتائج مربحة لجميع األطراف المعنية

المعرفة بكيفية التعامل مع الحاالت التي ال   •
يصل فيها إلى حل يحقق نتائج مربحة لجميع 

 األطراف المعنية

مفاوضة طرفين أو أكثر لتحقيق .   التفاوض: 61ف
نتائج مربحة لجميع األطراف المعنية. وفهم 

األطراف والجهات المعنية وكيفية االستجابة لهم 
أثناء المفاوضات. باإلضافة إلى التركيز على تحقيق 

 نتائج ذات قيمة مضافة. 
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 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء
يأخذ مالحظات العمالء بعين االعتبار خالل  .11

 التفاوض
يقترح البدائل في حال عدم التوصل إلى حل  .12

 ُيرضي الطرفين
يصل إلى حلول تحقق نتائج مربحة لجميع  .13

 األطراف المعنية

المهارة في تحليل المعلومات بهدف  •
 تحقيق المقاصد من التفاوض

المهارة في استخدام المعلومات المناسبة  •
 في عند التفاوض مع اآلخرين

المهارة في االستجابة لمشاكل أو اعتراضات  •
اآلخرين وتدارك الموقف بحيث يقدم حلول 

 بديلة 
المهارة في التعامل مع رفض العمالء  •

 للتفاوض

  

يتواصل ويلقي المعلومات ويناقش بشكل  .1
 واضح وفاعل 

يحلل موضوع أو محور النقاش بناًء على  .2
 المعلومات المتاحة أو التي تم جمعها

يستخدم المعلومات المتعلقة بالمنتج  .3
 واحتياجات العميل بفعالية في التفاوض

يستخدم المنطق في تحليله إلجراءات  .4
العمل الحالية ليحدد نقاط القوة والضعف 

 بهدف تحديد ممارسات أكثر فعالية
يحدد مقاصد وأهداف التفاوض بما في ذلك  .5

 محتوى النقاش والنتائج المرغوبة
يتنبأ بردود فعل اآلخرين المحتملة  تجاه  .6

 موضوع أو فكرة معينة في النقاش لتحديد 
ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .7

المعقدة واألهداف التجارية بهدف اقتراح 
 طرق للتحسين

مهارات التواصل الفاعل وباألخص المهارة  •
 في اإللقاء والمناقشة بشكل فعال

المهارة في تفسير وتحليل آراء اآلخرين  •
 ووجهات نظرهم

المهارة في االستخدام األمثل للمعلومات  •
 المتاحة وتوظيفها لتحقيق أهداف العمل

المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •
نقاط القوة والضعف أو الحلول واالستنتاجات 

 في نطاق العمل المناط به.
المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •

المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 
المعقدة و األهداف التجارية المتعلقة 

 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها.
 

المعرفة بحيثيات أو موضوع النقاش  •
 وأهدافه

المعرفة بكيفية تحليل المعلومات التي تم  •
جمعها سواء كانت متعلقة بالمنتج أو 

 باحتياجات العميل
المعرفة بكيفية توظيف الخبرة والمعرفة  •

في إقناع اآلخرين والتأثير على قراراتهم أو 
 آرائهم فيما يتعلق بموضوع معين

المعرفة بأنواع األساليب والطرق والقنوات  •
 المستخدمة في الحوار واإلقناع

المعرفة بالحاالت التي تستدعي اقتراح حلول  •
 بديلة

 

القدرة على تغيير مواقف .   التأثير واإلقناع: 61ف
العميل والتأثير على قراراته تجاه المنتجات ، من خالل 

نقل المعلومات الصحيحة وتوجيه تفكيره فيما 
يتعلق بالمنتج وفوائده بهدف تلبية احتياجات 

 العميل وتحقيق قيمة مضافة له 
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 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء
يحدد المشاكل التي تواجهه في العمل  .8

 بشكل موضوعي
يحلل ردود فعل اآلخرين تجاه اآلراء  .9

والمواضيع المطروحة في النقاش بهدف 
 إدارتها بشكل موضوعي

يحلل نبرة الصوت المستخدمة وأسلوب  .10
الحديث لألطراف األخرى وتأثيرها على مجرى 

 النقاش
ُيجري تقييم ذاتي لنقاط القوة والضعف في  .11

أسلوبه في التواصل ويقارنه مع اآلخرين في 
 النقاش

يستخدم أسلوب لبق ومهني ومتوازن في  .12
 النقاش مع اآلخرين

يستخدم األسلوب والنهج المناسب في  .13
 إقناع اآلخرين باآلراء ووجهات النظر

يستجيب لألسئلة الصعبة أو غير المتوقعة  .14
 بفعالية 

يتعامل مع اآلراء المعارضة بموضوعية  .15
 بهدف الوصول إلى حلول وسطية 

المهارة في تحديد وتعريف المشاكل بشكل  •
 موضوعي وفي إطار العمل المناط به. 

المهارة في تحليل المعلومات بهدف  •
 تحقيق المقاصد من النقاش

المهارة في تحليل أساليب التواصل التي  •
 يستخدمها اآلخرون وردود أفعالهم 

المهارة في استخدام األسلوب المناسب  •
 في اإلقناع

المهارة في االستجابة لمشاكل أو اعتراضات  •
اآلخرين وتدارك الموقف بحيث يقدم حلول 

 بديلة 
المهارة في التعامل مع اآلخرين بموضوعية  •

 بهدف الوصول إلى حلول وسطية 

المعرفة بتبعات استخدام األسلوب الخاطئ  •
 في النقاش

المعرفة بأنواع األساليب المستخدمة في  •
 النقاش وتأثيرها على مجرى النقاش

المعرفة بأهمية اإلنصات الفعال إلى الطرف  •
 اآلخر أثناء النقاش
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