




العمل الحر وأسرار البیع

عبدالرحمن حسین



مقدمة
في مقدمة الكتاب ھنا علینا ان نتعرف أوال على ما یسمي بالعمل الحر ، العامل الحر ھو موظف
مستقل او عامل حر كالمھن الحرفیة ، إذن ھذا الشخص یعمل لحساب نفسة دون التزام بمواعید
ثابتة في وظیفة روتینیة علي المدي الطویل ، او راتب شھري ثابت ، دائما یكون ھذا العمل في
المنزل علي الكمبیوتر الخاص بك ، وغالبنا یكون العمل من ھذا النوع مؤقتا یتم في فترة زمنیة
معینة یكون متفق علیھا مسبقا قبل بدأ العمل من بین الطرفین صاحب العمل و الموظف الحر و
یطلق ھذا اإلسم – الموظف الحر-  علي المبرمج والمصمم أو المطور ، او كل من یعمل لحسابة
الشخصي دون اإللتزام بروتین معین في شركة او مؤسسة ، عندما تعمل بھذة الطریقة ستكون ان
المسؤول عن إدارة عمل الخاص بنفسك ، وتقوم بدور المدیر و الموظف ، تقوم بدور فریق العمل
كلة بمفردك ، انت المنظم و انت الموظف وانت مسؤول العالقات ، وادارة الوقت وإدارة المالیات

، والتعامل مع العمالء في النھایة . 
یظن البعض ان العمل الحر سھل ، و لكن الحقیقة انھ یحتاج الي ضبط النفس و تنظیم و ترتیب
لأللویات وتحدید المتطلبات السوقیة و الرغبات ألصحاب األعمال ، وان كان في اعتقادك ان

العمل الحر اسھل من  الوظیفة العادیة فأنت لست علي صواب . 
ولكن دعني اتحدث معك عزیزي القارئ عن تفضیلك للعمل الحر علي الوظیفة ولماذا ، لقد
أوضحت سلفا ان عملك حراً أصعب من الوظیفیة اإلعتیادیة ، و لكن ما ھي أسباب ھذا ،
والجواب الحقیقي ھو بسبب أن العمل الحر سیتطلب دائما مجھود مضاعف و وقت مضاعف ،
غیر ھذا الوقت المستغرق او الجھد المبذول في الوظیفة العادیة ، وھذا ألنك شخص بمفردك تقوم
ً لنفسك ولست بدور كل شخص في فریق عمل بشركة او مؤسسة ، ولكن تمیزك ھنا انك رئیسا
مأمورا من احد ، النك ف الوظیفة العادیة مھما إرتفعت مراتبك سیكون لك رئیسا دوما ، فاھالبك
عزیزي في الوظیفة الحرة ، انت ھنا تستریح وقت ما تشاء وتعمل وقت ما تشاء ، لن تحتاج الي

مدیر لیمضي لك بالموافقة علي اجازة مع أطفالك و زوجتك . 
أما عن الجانب المادي إنك في الوظیفة العادیة تعمل عمل مجھد و متعب نظیر مبلغ تافھھ ال
یقارن بكمیة الجھد المبذول ، مرتب تأخذة في بدایة الشھر ،وتجلس وتفكر كیف ستكمل الشھر
وتغطي تكالیفة ، ولكن في عملك الحر ستأخذ ما تستحق مقابل مجھودك و عملك بدقة ، وھذة من
ممیزات العمل الحر التي سنتعرف علیھا  في سطور الكتاب ، فماذا تنتظر إذا كنت علي مقدر او
موھبة لعمل تكوید او برمجة او تستطیع تقدیم اي خدمات لعمالئك ، فإنطلق وإبدا عملك الحر مع

اشخاص یقدرون مجھودك و سیكونوا علي استعداد تام للدفع من اجل خدماتك . 
في نھایة المقدمة أود ان اشیر الي ان ھذا الكتاب یحتوي علي عدد كبیر من النصائح الھامة تمثل
خالصة خبرات رجال المبیعات والتي تحتاج الي قراءة أالف السطور إلستخالصھا ومعرفتھا ، و
أضفت إلیھا خبرتي الشخصیة والنصائح الھامة جدا ، فیعتبر الكتاب منقسم لجزئین ، اوال سیتحدث
عن مجموعة من اشھر الحرف الحرة التي تستطیع تقدیمھا بنفسك وسیضعك على الطریق السلیم ،
لتكون شخص علي علم كبیر بالعمل الحر و انواع المھن الحرة المشھورة و المطلوبة ، ثانیا



سیتحدث عن أسرار البیع وكیف تكون بائع ناجح ، و موظف حر مستقل قادر علي تنظیم وقتھ و
تفریغ قدراتھ بطریقة صحیحھ ، واستغالل وقتة بالطریقة السلیمة .

إنتھیت



تعریف بالكاتب
عبدالرحمن حسین أحمد درست علوم الحاسب ، متزوج ولدي طفل ، درست إدارة المشرعات
المحترفة الخاصة بمعھد المشروعات األمریكي بمنحة من احد المراكز التعلمیة  ، ودرست في
كلیة التربیة قسم الفیزیاء ، أعمل كدعم فني حاسب آلي و شبكات في الشركات الصغیرة والمكاتب
وأحب مساعدة الموظفین والمدراء في أعمالھم وأسھل لھم امور العمل وعقد الصفقات وغیرھا ،
وایضا أقوم بإدارة المواقع االلكترونیة و المشاریع اإللكترونیة ، وال أنوي الحصول علي وظیفة
ثابتة بالنسبة لي العمل الحر أفضل بكثیر ، لدي تجارتي الخاصة علي اإلنترنت ، فانا اعمل كمقدم
خدمات مصغرة في موقع خمسات وفایفر ، وغیر ذلك أیضا و ھذا ما سأنوه عنھ في ھذا الكتاب ،
و ایضا لدي تجارتي في محل صغیر یشاركنى أبي ادارتة ، أحب المشاریع والتجارة كثیرا وما

یتعلق بالبیزنیس ھذا بإختصار شدید عني. 



ما المقصود بالعمل علي اإلنترنت ؟
أقصد باالعمال اإللكترونیة ، ھذة األعمال التي یمكنك ممارستھا إلكترونیاً ، مع خط االنترنت و
جھاز الكمبیوتر الخاص بك ، دون الحاجة الي الذھاب الي مكتب او شركة ، حیث یمكنك العمل
بھا في اي مكان فقط مع توفر المتطلبات البسیطة التي توصلك الي عالم اإلنترنت ، لن تكون في
حاجة لإللتزام بمواعید حضور وإنصراف وإمضاءات ، فأنت سید قرارك اختر الوقت الذي

ینسابك والعمل أیضا . 
في السنوات االخیرة بدأ نسبة كبیرة من الشباب التوجھ إلي سوق األعمال الحرة ، وقاموا ببدأ
تجارتھم اإللكترونیة والتسویق لھا و من ثم جني االرباح ، إذن ھذا ھو المقصود بالتجارة

اإللكترونیة.



إبحث حولك
ھل فتشت حولك من قبل؟ ، اذا فتشت ستجد دلیال علي كالمي ، إن اكثر من حولك بدأوا بالفعل
في التوجھ لسوق األعمال الحرة ، إسئل المترجمین أو مطوري تطبیقات الویب ، أو المدونین ،
بدأوا یمارسون عملھم بشكل حر علي الطریقة اإللكترونیة ، یبدأ األمر في التسویق لنفسك و
أعمالك و مخاطبة العمالء و تسلم األعمال و تنفیذھا و مراجعتھا وتسلیمھا و إستالم األتعاب ،

وھناك مجاالت كثیرة ستحدث عنھا فیما بعد .



بدایتك في العمل الحر
ان بدایة اي شخص في العمل الحر غالبا ما تكون بدایة حماسیة ملیئة بالمغامرات والتجارب ، و
من تلك التجارب تتبلور فكرة معینھ في رأسك عن العمل الحر ، و تبدأ في تكوین فكرة معینھ عن
العمل الحر ، ولكن یجب ان تكون حذر عند وصولك الي تلك النقطة علیك جیدا ان تدرك ان ھذة
مجرد بدایة الطریق ، ال تحكم علي باقي الطریق بنفس ھذة الفكرة معظم األشخاص الذین لم
یحققوا نجاح في عملھم الحر في بدایة األمر یصلون الي نقطة اإلنفصال ، ویعودوا ادراجھم من
جدید كموظفین عادیین ، ولكن نحن ھنا نحارب ھذة النقطة لنكمل باقي الطریق مع كل الصعوبات
الموجودة ، ولكن في النھایة ستجد ان النجاح یأتیك من حیث ال تدري و تتوالي علیك األرباح
والصفقات المربحة ، كل ما علیك ھو أن تحافظ دائما علي سمعتك ، ابحث عن المتعھ في العمل ،

و اذا كنت ال تعرف كیف تقاوم ھذة الھواجس فإقرأء اآلتي : 
1- إبتعد عن ضغط العمل 

في ھذة الحالة علیك اإلبتعاد عن قبول اي مشروع جدید من غیر ان تعرف تفاصیل و محتویات
ھذا العمل لذلك علیك دائما ان تعرف ما ھو المشروع وابعادة وكل جزئیة فیھ ، حتي ال تجد نفسك
في دوامة من التعدیالت والطلبات ، ھذا لمجرد ان العمیل افترض ان ھذا جزء من العمل و ستجد
نفسك تعمل لساعات اطول وبنفس األجر المتفق علیھ ؛ اذن كیف نحمي أنفسنا من ھذا علیك
بتحدید كل اجزاء المشروع وتفاصیلة بدقة ، وعمل جدول زمني ألجزاء العملیة ، قم بتحدید كل
شئ قبل ان تبدأ في المشروع ، اعرض ھذة المخططات والجداول علي صاحب العمل ، تأكد ان
كل شئ كما ھو مطلوب ، راجع كل شئ مرة اخري حدد میزانتك وأجرك للعمل ، ابدأ في
مشروعك و توكل علي هللا و بھذا انت حددت كل شئ ، ووضعت العمیل في حالة انة اذا طلب
منك اي شئ خارج ھذة المخططات فسیكون بأجر خاص غیر المتفق علیھ . في حالة كونك في
بدایة األمر سیخیل لك ان وضعك للقوانین و االتفاقات ، انك بھذة الطریقة تضیع العمیل من یدك
او تحاول التشرط علي العمل ، لكن ھذا بعید عن ما تصورت تماما العمالء یحبون الشخص
المنظم المجتھد ، والمتواجد عند الضرورة ، فأنت من تقوم بإدارة كل شئ ، وبھذا انت ستجعل

العمیل یعتقد انك محترف للدرجة التي ستجعلة یحصل علي ما یرید بكل سھولة . 
2- ال تعاقب نفسك بالنجاح

نعم ، من اكثر ما یقلق الموظف الحر عند بدایة طریقة ھو الحصول علي العمالء القادرین علي
الدفع ، لكن ان كنت شخص محترف في مجالك فإنك ستواجھ " خطر النجاح " انة ببساطة وابل
من الطلبات علي خدمتك عندما یأتي كل ھذا تقبلة بكل سرور ، لكنك علیك ان تتحلي بالحكمة ،
الن الموضوع لیس كما یبدوا لك طلبات وستنھیھا وتحصل علي األجر ، انت في ھذة الحالة
تحتاج الي جدول تنظیمي معتبر ألعمالك ، وإال فستدخل في دوامة األعمال الغیر مكتملة والغیر
مجدیة لصحابیھا ، وستجني من ذلك سمعة غیر طیبة . واذن لتحمي نفسك من ھذا ادرس كل
مشروع بدقة وحدد الفترة الزمنیة لكل مشروع وتوقعاتك إلنھاءة و ضع لنفسك الجدول الزمني
المناسب لوقت وجھدك ، وال تستعجل فالعمیل القادم علي السمعة لن یتخلي عنك بسھول لمجرد
انك ستبدأ في عملة خالل یومین او ثالثة ، فھو ان لم یجدك شخص محترف لم یأتي لك ، وانت



بھذة الجداول المنظمة تستطیع بعد ذلك تحدید مھلة و أجر أي عمل في نفس السیاق بكل سھولة
وبعدھا ستجد نفسك محترف في ھذا األمر . 

3- ال تقبل عمل بدون تخطیط مسبق 
احیانا ستجد نفسك متفرغ  ، ومن الممكن أن تقبل مشروع دون التخطیط لة و ایضا بدون التفاھم
بشأن األجر ، في ھذة الحالة انتظر حضور المشاكل ، ال تقبل ابدا اي مشروع دون التفاوض
والتفاھم المسبق في كل شئ ، فھذا كما قلنا یشعر العمیل باإلحترافیة ، ویخرجك من دوامة
المشاكل ، وكیف نقوم بذلك ؟ . بعد ان یقرر العمیل طرح العمل علیك و أنت تجد نفسك علي
استعداد لقبول العمل والخوض فیھ ضع لنفسك جدول زمني یحدد أوقات الدفع لإلستكمال المشروع
. ھناك طریقتین ، االولي ان یقسم المبلغ الي نصفین ، نصف عن االتفاق ، ونصف عند التسلیم ،
لكن ھذة النسب ال تكون مجدیة في المشاریع المرتفعھ المیزانیة ، و تستخدم في ھذة  الحالة
الطریقة الثانیة ، وھي ان تقسم اجزاء المشروع الي اسابیع او نقاط كل نقطة یكون بھا عملیة دفع
كمثال ان ینقسم المشروع الي اربع اسابیع وتكون في ھذة الحالة النسبة 25% عند كل اسبوع .
ستجد نفسك في بدایة األمر ال ترید ان تضع قواعد للدفع خصوصا انك جدید ، لكن ھذا بالتحدید ما

یفعلھ عمالقة العمر الحر .



رتب أفكارك
دائما حاول ان تكون صاحب عزیمة قبل البدء في العمل اإللكتروني ، حاول ان تبحث دائما لنفسك
عن سبب یجعلك تستكمل ما أنت علیة ، ال تضع نفسك في دائرة اإلحباط ، دائما حاول ان تبتكر
حلول لمشاكلك العملیة ، وفكر بطریقة إیجابیة ، وكن علي علم بأنك اذا اردت ان تبدأ فستخلق
سببا لھذا ، وان اردت ان تتوقف فإنك ستخلق سبب لھذا أیضا ، فأنت وحدك صاحب القرار و

اھتم بھذة النقاط ألشغال األفكار: 
1- ابحث عن فكرة تثیر إھتمامك:

ال تحاول ان تعمل في مجال انت ال تحبة ، فقط كن علي علم انك دائما تستطیع اختیار الطریق
الذي تمشي فیھ ، انت صاحب القرار الن ممارستك لعمل ال تحبة فكر ماذا سیحدث عند اول
مشكلة؟ ، فقط ستفكر في ترك ھذا العمل، ھناك أالف االفكار اإللكترونیة التي یمكنك العمل بھا ،
و كلھا جیدة وناجحة علیك فقط اختیار ما یناسبك وما یثیر اھتمامك ألنك بذلك ستتمكن من تجاوز

المحن والمشكالت اثناء رحلتك.
2- استعد لإلحتراف

استعد دائما ان تكون ملم بكل اسرار ما اخترتة من اجل عملك الحر ، الن لكل مھنة االسرار
والخبایا الخاصة بھا فقط ان تعلمتھا أصبحت محترفا في مجالك و مع عامل الوقت تزداد خبرتك ،

وتصبح اكثر احترافا ، فكن علي اھبة اإلستعداد لتكون محترفا .
3- خطط لكل شئ:

التخطیط ثم التخطیط ، ما یمیزك في عملك التجاري علي الشبكة العنكبوتیة ھو قدرتك علي تنفیذ
المھام المطلوبة منك في وقتھا ، بسرعة و دقة تامة بدون اخطاء ، كل ھذا یكون مع التخطیط
الناجح ، والیك طریقة اطبقھا في اعمالي ، اذا كنت تقدم خدمة معینة في مجال معین قم بتطبیق
الخدمة اكثر من مرة في وقت فراغك لترفع من جودتھا و سرعتك وبھذة الطریقة انت تضع نفسك

في دائرة اإلحتراف . 
4- القواعد:

دائما ضع قواعد للعمل ، ال تخالفھا أبدا مھما كانت ظروف العمل ، یمكنك أیضا ان تسمیھا اللوائح
والقوانین الخاصة بك ، التي ستتبعھا في التعامل مع العمالء او مع األشخاص الذین قد تشاركھم
أعمال فیما بعد ، افتح ملف خطط جدول اسعار لخدماتك حدد ساعات العمل لكل سعر ، اكتب كل

قواعدك اجعل كل شئ منظم .
5- اجتماعیتك:

دائما حافظ علي اجتماعیتك ، بمعني حاول ان تكون شخص ودود محبوب ، شارك الناس تقرب
منھم ، تعلم كیف تتواصل مع اآلخریین ، كیف تقوم بدور البائع النشیط المحبوب ،تعلم كیف
تسوق لنفسك وسط األشخاص استخدم مواقع التواصل اإلجتماعي فھي خیر سالح لك كون
صداقات دائما شارك الناس معلوماتك وخدماتك فھذا التسویق مفید لك ، ان لم یفیدك في اللحظة

فإنھا یفیدك فیما بعد شكل أكید .
6- اسلوبك وخدماتك 



األسلوب و الخدمات ، اھتم باإلثنین دائما ، اوال حدد اسلوب تعامل معین تتعامل بھ مع كل
عمالئك ، ھناك األسلوب الكالسیكي ، او األسلوب اإلجتماعي ، عموما حدد اسلوب خاص بك وال
تغیره أبدا وحافظ علیھ تحت ضغوط العمل ، اما عن خدماتك حدد نوع الخدمات التي تقدمھا واھتم
بھا فقط وطورھا و اقراء عنھا كثیرا لترفع مستواك بھا ، وما ان تتقنھا وتجیدھا بشكل رائع ،

انخرط في تعلم خدمات جدیدة لترفع من مستوي مبیعاتك . 
7- تحكم بالمیزانیة

معظم االشخاص یصرفون في تصمیم موقعھم الشخصي ، و یصرفون في التصمیم مبالغ كبیرة  ،
ھذا لیس صحیحا ابدأ بموقع صغیر او حتي مدونة مجانیة، وفر تلك االموال في التسویق لنفسك ،

سوق لنفسك و لخدماتك ، و بعد ذلك بال شك ستحتاج الي موقع احترافي فیما بعد . 



مشاریع إلكترونیة ابدا بھا
في ھذة الجزئیة من الكتاب سنذكر بعضا من اھم المشاریع اإللكترونیة ، التي یمكنك القیام بھا ،
ألسھل علیك طریقك في العمل اإللكتروني ، أدیت بعض الخدمات منھا و حققت فیھا نجاحات وھا

ھي الفرصة تأتي أمامك ، لتبدأ عمل الخاص.
1- حجز النطاقات 

في ھذة الجزئیة یجب ان تكون لدیك خلفیة بسیطة عن اسماء نطاقات مواقع اإلنترنت وكیفیة
حجزھا ، وطریقة ربطھا بالمساحات اإللكترونیة في اإلستضافة ، ھل تعرف ما سبق ؟ ، اذن
انطلق استخدم فیزتك اإللكترونیة او حساب باى بال الخاص بك ، وإبدا فورا یمكنك الحصول علي
الخصومات من الشركات التي تقدم ھذة الخدمة مثل شركة name.com ، وانا انصحك بشركة
GoDaddy تقدم خصومات كثیرة في مجال نطاقات المواقع ، ویمكنك ان تحصل علي كوبونات

خصم لتحجز بھا دومینات بأرخص من سعر السوق وتبیعھا بسعر السوق العادیة . 
2- خدمات الویب 

معظم الشركات الصغیرة حدیثة النشأة التملك موقع إلكتروني للتعریف بھا علي شبكة األنترنت ،
وھم في احتیاج شدید لھا ، لكن ال یجدون من یساعدھم ، سیكون علیك فقط البحث عن ھذة
الشركات في جوارك ، استخدم دلیل الھاتف وقم باإلتصاالت التلیفونیة ، اذھب بنفسك الي مقرات
الشركات ، و قدم نفسك لھم و  إعرض علیھم مشاریعك القدیمة و خططك و اذا كنت جدید في
مجال تصمیم المواقع یمكنك عمل نماذج اعمال لتعرضھا علیھم ، ویوفقكك هللا في العمل مع جمیع

الشركات التي تعرض علیھا اعمالك .
3- تجارة المواقع

مجموعة كبیرة من منشئ مواقع اإلنترنت یقومون ببیع المواقع اإللكترونیة القدیمة ، بعد ان
یستفیدو منھا ولم یعودوا في حاجة لھا أو انشغلوا عنھا ، یعرضونھا للبیع في المزایدات و الموقع
الخاصة ببیع المواقع القدیمة بسعر زھید ، فیتقدم آخرون لشراء ھذة المواقع و تطویرھا وتشغیلھا
مرة اخري كعجلة للربح منھا او بیعھا ألشخاص آخرین بسعر عالي طبعا ، ھذا النوع من التجارة
ال یحتاج الي رأس مال كبیرة فقط ابدأ مشروعك بشراء موقع صغیر وقم بتطویره و اعد بیعھ مرة
أخري ، ھذة ھي الطریقة فقط تحتاج ان تكون علي درایة بتطویر المواقع وكیفیة تجھیزھا للزوار
و ستتعلم في كتاب جدید أقوم بكتابة و انت تقرأ ھذة السطور اآلن عن الطرق السلیمة إلرسال
الزوار لموقعك ، ھذة الفكرة ناجحة جدا في أوروبا و أمریكا ولألسف غیر موجودة في الوطن
العربي بشكل واضح فھذة فرصتك ، و ھذا الموقع من اشھر المواقع المعروفة في بیع مواقع
اإلنترنت بالعربیة  soqhost.com  یمكنك ان تبحث فیھ عن الموقع الذي ترید شراءة او الیك

موقع اجنبي اسمة  flippa.comوابدأ في تنفیذ خطتك .
4- المتاجر اإللكترونیة 

إنشاء متجرك اإللكتروني علي اإلنترنت أصبح أمراً سھل جدا ، تستطیع ان تبیع فیھ الكتب القدیمة
واألثاث القدیم او الجدید و األجھزة اإللكترونیة وتوصلھا للعمالء بعد عملیھ الشراء والدفع
اإللكتروني ، او یمكنك ان تنشئ متجر للتسویق بالعمولة مع شركة مثل امازون یمكنك من خالل



متجر أمازون ان تنشي متجر إلكتروني خاص بك وتقوم بالتسویق لھ او شركة مثل Ebay، لكن
ھنا ھذا یسمي بالتسویق بالعمولة وفي ھذة الحالة ان تأخذ عمولة عن كل عملیھ بیع تتم من خالل

متجرك . 
5- كتابة البحوث والمشاكل 

افتح جوجل العجیب ، ابدأ في البحث عن مشاكل عن الناس و حدیثھم حول قضیة ما ، ابحث ھذة
القضیة جیدا ، حاول أن تضع نفسك في مكان كل شخص لدیة مشكلھ مع ھذة القضیة ، ابحث عن
الحلول ، اكتبھا في  صورة بحث ، رتبھا بشكل جید و اعرضھا للبیع في األماكن التي توجد بھا
الناس الذین یشتكون من المشاكل مع ھذة القضیة ، كن دعم فني لھم و كون صداقات . یمكنك
أیضا مساعدة الباحثین واألكادیمیین في توفیر لھم المواد العلمیة التي ھم بحاجة إلیھا في دراستھم

الجامعیة .
6- موقع استشارات و معلومات متخصص

اذا كنت محترف في مجال عملك بشكل كبیر ، و لدیك الخبرة الكافیة للرد علي جمیع استفسارات
واسئلة ھم من دون الخبرة في المجال ، ابدأ مشروعك بموقع الكتروني بالعضویات الشھریة او
السنویة لیقوم األشخاص بسؤالك عن المشاكل التي تعرقلھم في العمل ، او استشارتك في مجال

العمل في أي شئ ، قدم النصائح بشكل مستمر في الموقع .
7- خدمات استضافة المواقع 

اذا كنت شخص لدیك خبرة جیدة مع مواقع األنترنت والسیرفرات ، و اإلستضافة و تنصیب
السكربتات و ما إلي ذلك ، فانت امام مشروعك الجدید ، وھذة الخدمة عبارة ان أنك تستأجر
سیرفر ثم تقوم بإعادة تقسیمة و تأجیر ھذة المساحات الي أصحاب المواقع اإللكترونیة ، كل ما
علیك فقط ھو التسویق لنفسك و ستحصل علي عشرات العمالء إن شاء هللا ، ویمكنك ان تشرك
ھذة الخدمة مع خدمة شراء المواقع القدیمة ، فأنت في ھذة الحالة لدیك مشروعین في مشروع

واحد. 
8- تصمیم مواقع اإلنترنت 

ھذة الخدمة لمحترفي التصمیم علي الفوتوشوب ، و لدارسي لغات تطویر الویب ، یمكنھم بدأ
مشروعھم اإللكتروني الجدید بشركة صغیرة لتقدیم خدمة التصامیم سواء لمواقع اإلنترنت او
الدعایا او اي شئ یخص التصمیم ، وعادة یكون مشروع تصمیم المواقع االنترنت مرتبط بالخدمة
السابقة وھي خدمة استضافة المواقع وتسكینھا ، والطلب علي التصامیم في ازدیاد خالل السنوات

االخیرة ، لكبر حجم السوق واتساعة في ھذا المجال . 
9- المدرسة اإللكترونیة 

یمكنك إنشاء موقع إلكتروني یھتم بالتدریس األونالین ، اذا كنت صاحب خبرات في مجال معین
ولدیك فریق لدیھ خبرات في مجاالت اخري ابدأ معھم في مشروعكم الجدید ،  و إبدأو في تسویق
أنفسكم او إتفقوا مع شركة او شخص یسوق لكم مشروعكم واجنوا األرباح ، وھناك الكثیر من

المناھج التي یمكنكم تدریسھا مثل :
• تعلیم لغة أجنبیة 
• مھارات اإللقاء

• مھارات التخاطب و التكلم



• التدریب اإلداري 
• مھارات الكتابة 

• او ابتكر لنفسك مجاال جدیدا
10- مساعد إفتراضي 

یمكن العمل كمساعد إفتراضي الي شخص من خالل شبكة االنترنت ، یمكنك ان ترد علي
الرسائل اإللكترونیة او یمكنك ان تبعث اإلیمیالت الخاصة بة او تدیر صفحھ علي الفیس او علي
تویتر او تدیر قناه علي الیوتیوب ، او كتابة تقاریر عن شئ ما ، البحث عن مجال معین وتجمیع
معلومات عنھ ، القیام بعملیات الشراء ، وغیرھا العدید ، وغالبا ما یعمل المساعد اإلفتراضي

الواحد لدي اكثر من شخص ، اذا احسن ادارة الوقت و  ھذة الوظیفة تدر اموال جیدة . 
11- كتابة المقاالت و التدوینات

ھل تعلم ان نسبة طلب كتابة المقاالت و التدوینات تصل الي 15% یعني من بین 100 طلب
یومیا لدیك 15 طلب مقاالت و تدوینات ، فرصة جیدة لكل كاتب و مدون یرید ان یحصل علي
اجر مقابل تدویناتة او مقاالتة ، معظم المواقع المشھورة و الناجحة تعتمد علي مدونین باألجر ،
یقومون بنشر المحتوي الحدیث والحصري علي صفحات موقعھم بإستمرار وذلك من اجل
الحصول علي قدر اكبر من الزوار ، فإن كنت من اصحاب الخبرة في مجال معین ولدیك خط
انترنت وجھاز كمبیوتر فأنت علي بدایة الطریق لتصبح مدون في احد المواقع المشھورة او حتي
المواقع المبتدأة التي في اتجاھھا الي الشھرة تواصل مع المواقع التي تطلب ذلك واتفق معھم ،

سنشرح ذلك فیما بعد . 
12-  ھل تجید إحدي اللغات األجنبیة 

الترجمة من الوظائف الحرة الجیدة و المناسبة ألي شخص ، ھناك آالف من المترجمین الذین
یعملون في األعمال الحرة و لكن شبكة االنترنت في إحتیاج للمزید ، لذلك ضع نفسك من اآلن في
ھذ القائمھ و إبدا في عملك كمترجم ، تواصل مع عمالئك عبر االنترنت ابحث عن من یریدیون

الترجمھ في جمیع انحاء اإلنترنت أدي المطلوب ، و اصنع طریق النجاح .
13-  العمل لحساب الغیر 

اذا كنت تمتلك خبرة او مھارة معینة فأنت یمكنك العمل تحت سقف اي شركة تقوم بتوظیف
عاملین عن بعد فیھا ، الن ھناك الكثیر من الشركات التي ترید ان تنھي اعمالھا بشكل ال یكلفھا
تأمین موظفین او بدون مرتبات ثابتة وما إلي ذلك ، فتلجئ ھذة الشركات للتعامل مع افراد إلنھاء
اشغالھم ، او التعھد مع مكاتب تنفیذ األعمال بشكل مؤقت و ھذة المكاتب تقوم بتوزیع األعمال
علي الشركات إلنھاءھا بشكل سریع وسلیم و تحقق عائد جید من ھذة الوساطة ، وتستفید الشركات
صاحبة العمل من ھذة الطریقة اذا انھا توفر العدید من النفقات التي كانت ستتكبدھا لو قامت

بتوظیف موظفین . 
14- التسویق

تستطیع ان تعمل مسوق لمنتجات أشخاص او شركات ، مقابل عمولة یحددھا صاحب العمل او
أجر شھري ثابت ، اذا كانت لدیك تلك المھارات یمكنك التواصل مع األشخاص الذین یریدون ان
یسوقوا منتجاتھم علي اإلنترنت وإبدا في العمل فورا ، اھتم بالتسویق علي مواقع التواصل فیس



بوك و تویتر و غیرھا ، وكذلك مواقع االنترنت والمنتدیات و دالئل المواقع ، وستجني الكثیر من
االرباح .

15- تطبیقات الھاتف 
اذا كنت من مبرمجي تطبیقات الھواتف  ( اندروید – بالك بیري – اي فون) ، ولم تقوم ببیع اي
تطبیق حتي اآلن فھذة فرصتك ، یمكنك ان تقوم ببرمجة اي تطبیق مفید سواء برنامج مساعد أو
لعبھ ، و اإلشتراك في منطقة المطورین علي المنصة التي تقوم ببرمجھ تطبیقتھا لنقول اي فون ،
اإلحصائیات تشیر ان ھناك 14 ملیار عملیھ تحمیل من متجر التطبیقات علي األي فون سنویا،
ابدا في عمل تطبیقك و جد لنفسك مكان بین ھذا الكم الھائل من التحمیالت و الذي یتضاعف كل
شھر او كل سنة ، وستجني األرباح بال شك ، علیك فقط ببرمجة تطبیق یلبي اإلحتیاجات ثم قم
بتسویقة جیدا ، او اطلب من شركة لتسوقھ لك ستستثمر بعض المال لكن في النھایة ھذا مشروع

ناجح وال تترد في البدایة . 
16- التألیف 

اذا كانت لدیك خبرات في مجال ما ، وتستطیع الكتابھ علي اي محرر نصوص مثل الورد ، فھذة
خطة جدیدة یمكنك فقط و بكل سھولة ان تلخص خبراتك في مجموعة من الكتب ، وتقوم ببیعھا
علي شبكة األنترنت ، في المواقع و متاجر الكتب ابحث في جوجل عن ذلك وستجد مكان بال شك

، الخطة بسیطة وسھلھ :
• اكتب المحتوي وراجعھ اكثر من مرة 

• نسق الكتاب بالطریقة الصحیحة لتنسیق الكتب 
• وزع الكتاب و سوق لھ 

• ستحتاج الي طرق لحمایة محتوي الكتاب لمنع نسخة 
17- الدعم الفني 

كثیر من الشركات او المكاتب الصغیرة ال توظف لدیھم شخص یھتم باجھزة الحواسیب داخل مقر
الشركة ، فقط یكون الحل عندھم ان یقوم الموظف بنفسھ إصالح الخطا في الجھاز ، وھنا تكمن
الفرصة علیك فقط البحث عن اماكن مكاتب او شركات ینطبق علیھا الوصف ، و قم بتقدیم نفسك
كدعم فني لألجھزة و مشاكل الحاسب ، و اترك وسیلة اتصالك ، وبال شك ستجد من یتصل بك
ویطلب مساعدتك ما ھي إال شھور وسیكون لدیك قائمة كبیرة من العمالء ، یطلبون خدمتك في
اوقات متفرقة من األسبوع ، لكن طبعا یجب ان یكون لك خبرة في عتاد األجھزة ، و الصیانة و

الشبكات .
18- الخدمات المصغرة 

في ھذة الجزئیة من الكتاب ، سأتحدث بشكل مجمل عن مواقع الخدمات المصغرة العربیة مثل
خمسات في ھذا الموقع یمكنك ان تعمل كمقدم خدمات ھناك االمر بسیط كل ما علیك ھو ان تسجل
في الموقع لن یأخذ اكثر من 30 ثانیة و بعد ذلك تستطیع عرض خدماتك علي الكثیر من
مستخدمي الموقع ، الذین یریدون تلك الخدمات ، بالطبع في المشاریع السابقة التي تحدثنا عنھا
سابقا ، ستجد اكثر من نقطة ھامة یمكنك استثمارھا في موقع خمسات مثل حجز الدومینات و
اإلستضافة ، واإلستشارات و غیرھا ، الموقع سوق كبیر جدا لذلك أنصحك بھ ، اما ان كنت من
أصحاب اللغات و تجید اللغھ اإلنجلیزیة فیمكنك البدأ أیضا في مجموعھ من المواقع األجنبیة مثل



موقع Fiverr و Odesk  و Elance  ھذة الموقع نفس سوق موقع خمسات و مقربة الي نفس
الوصف و  الطریقة في العمل ، لكنھا باإلنجلیزیة ، الممیز فیھا ھو سوقھا الكبیر علي مستوي
شبكة األنترنت كلھا ، و ھناك مثال في odesk  أصحاب األعمال یضعون مشاریعھم و یطلبون
أشخاص لتنفیذھا بمقابل مادي متفق علیھ من قبل ، وھذة  فرصة كبیرة لك ال تضیعھا و ال تضعھا
في الئحة اإلنتظار سجل اآلن و إبدا حیاتك الجدیدة ، اما اذا كنت من محترفي التصمیم بشكل كبیر
فأنصحك بموقع 99designs ، ھذا الموقع الجبار یمكنك من خالل تصمیم واحد ان تجني مئات
الدوالرات الن فكرة الموقع تعتمد علي جودة التصمیم بمعنى ان الشخص صاحب الطلب یضع
عرضا من المال وتقوم انت و مجموعھ من المشتركین بالموقع بالمنافسة لعمل تصمیم یرضي

صاحب الطلب و الشخص صاحب التصمیم الفائز یفوز بالمبلغ المطروح ، واتمني التوفیق .



برامج و أدوات تساعدك
في ھذة الجزئیة من الكتاب ستحدث عن ادوات و برامج لن تستغني عنھا في عملك وستحتاجھا
كثیراً ، و مع الوقت ستصبح ادواتك الدائمة في العمل و لن تستغني عنھا ، و ھي معظمھا مجانیة

یعنى ال تقلق من النفقات . 
 (  Team Viewer ) البرنامج الشھیر

ھذا البرنامج من اھم البرامج التي ستستخدمھا اذا كنت ستعمل في مجال العمل الحر خصوصا
ألصحاب مھنھ الدعم الفني ، البرنامج یمكنك من التحكم في جھاز الشخص اآلخر بكل ما فیھ
الماوس والكیبورد وتغیر اإلعدادات وكل شئ ، یمكنك ان تلقي شروحاتك من خالل البرنامج ، كل
ھذا بناء علي رقم سري معین عطیة لك صاحب الجھاز الذي ستتحكم فیھ و ایضا مع امكانیة

تحدید الصالحیات ، و البرنامج سھل وبسیط جدا ال یحتاج ألي شروحات سطب وابدأ .   
(Skype) برنامج المحادثات الصوتیة

برنامج معروف و مشھور ، معظم اتفاقاتك ستكون من خالل ھذا البرنامج لقوة الصوت بھ و خفھ
تحمیلة ومن خاللھ یمكنك التحدث صوتیا و مرئیا ، لذلك أنصحك بعمل إجتماعاتك الشخصیة مع
العمالء من خالل البرنامج وكذلك یمكنك أیضا من مشاركة سطح المكتب اذا كنت تشرح لشخص
شئ ما سكایب یوفر لك الوسیلة ، و البرنامج یعمل علي كافة انواع األجھزة ماك و ویندوز و

اجھزة المحمول الذكیة . 
 ( DropBox) البرنامج المعروف

في ھذا البرنامج یمكنك مشاركة الملفات اونالین ، حیث یمكن لفریق عمل كامل ان یعمل في ھذا
البرنامج وتحدث التغیرات فور عملیھ حفظھا علي البرنامج ، و ذلك لتعرضھا علي العمیل

مباشرة. 
و ھذة قائمة قصیرة باھم المواقع التي ستحتاجھا بال شك مع شرح سریع لكل منھا :

ctrlq.org/screenshots .1 یساعد في التقاط صورة كاملة لموقع . 
goo.gl .2 خدمة تقصیر الروابط من جوجل ، قصر الروابط الطویلة .

network و Flowcharts یقوم بإنشاء رسومات تخطیطیة : lovelycharts.com .3
 . sitemaps و diagrams

jotti.org .4 : تفحص الملفات المریبة من الفیروسات.
followupthen.com .5 : أسھل طریقة إلعداد تذكیرات على البرید اإللكتروني.

iconfinder.com .6 : أفضل موقع للبحث عن اإلیقونات من كل االحجام.
joliprint.com .7 : إعادة صیاغة وتنسیق المقاالت ومحتویات المدونة بشكل مجلة .

pdfescape.com .8 : یتیح تحریر ملفات PDF في المتصفح نفسھ .
spypig.com .9 : لمعرفة إذا تم قراءة بریدك اإللكتروني.

homestyler.com .10 : تصمیم منزلك من الصفر أو القیام بإعادة نمذجتھ بشكل ثالثي
األبعاد.

myfonts.com/WhatTheFont .11 : لتحدید نوع الخط من الصورة المدخلة.



gtmetrix.com .12 : أداة ممتازة لقیاس أداء موقعك على االنترنت.
imo.im .13 : الدردشة مع أصدقاءك بأكثر من خدمة بنفس الموقع (فیس بوك , سكایب,

Google Talk ..الخ)
pipebytes.com .14 : إرسال أي ملف مھما كان حجمھھ ألي جھة ترغب بھا.

lmgtfy.com .15 : عندما یكون أصدقاءك كسالى لدرجة عدم قدرتھم على البحث في غوغل .
kuler.adobe.com .16 : الحصول على أفكار جیدة لأللوان وتناسقھا.
bubbl.us .17 : یساعد في توصیف أفكار العصف الدماغي بشكل سھل.

similarsites.com .18 : إیجاد مواقع شبیھة بموقع تحدده.
faxzero.com .19 : إرسال رسائل فاكس بشكل مجاني.

talltweets.com .20 : إرسال تغریدات أطول من 140 حرف على التویتر.
minutes.io .21 : ألخذ المالحظات أثناء اإلجتماعات.

. SEO البحث عن موقع من وجھة نظر : woorank.com .22
mixlr.com .23 : بث إذاعي عبر االنترنت.

. DropBox إنشاء مواقع بسیطة وسھلة باستخدام حساب : pancake.io .24
teuxdeux.com .25 : لتنظیم األعمال الیومیة .

safeweb.norton.com .26 : قیاس ثقة أي موقع .
 اذا كنت مصمم او مبرمج او تنوي ان تكون عامال حرا، ستجد في القائمة السابقة موقع او اكثر
یساعدك في العمل و یوفر علیك مجھودات كثیرة جدا ، أضفت ھذة القائمة سعیا لتشجیعك علي
العمل ، ان شاء هللا بعد ان تنھي قراءة الكتاب ستكون مستعد ألن تبدأ عملك الحر علي اإلنترنت .



خبرات بین یدیك
سنحدث في ھذة الجزئیة من الكتاب ، عن طرق اخري للعمل علي الحر علي اإلنترنت ، وھذة
الطرق شرح استخدامھا یطول و یحتاج الي قراءة كتب في نفس المجال ، و سأصدر المزید من
الكتب في نفس ھذه المجاالت في وقت قریب وستكون علي علم بذلك ، الن الھدف الوحید من
الكتاب ھو ان تكون في النھایة شخص جاھز ألن یعمل عمال حرا ، و ان تكون علي اول الطریق

بإذن هللا .
Ikoo شركھ

شركة إیكو من الشركات التي یمكنك ان تعمل فیھا كمسوق للمنتجات عبر شبكة اإلنترنت ، تحتاج
للتسجیل في شركة إیكو الي عدة أشیاء ، منھا ان یكون لدیك موقع  محتواه جید ، و أصبحت إیكو
في الفترة األخیرة تقبل الدخول بالمدونات المجانیة بشرط عدم إحتوائھا علي محتوي مخالف
للسیاسات و الشروط العامھ ، یعنى علیك إنشاء مدونة من علي منصة بلوجر المعروفھ ، ثم بعد
ذلك تقوم بوضع فیھا محتوي مالئم ومناسب ، بعد ذلك تستطیع التقدم بھا لنظام التسویق بالعمولة
في إیكوو ، من قائمة المنتجات التي ستسوقھا في شركة ایكو حجوزات الفنادق و األلعاب
األونالین و كبونات الخصم و الكثیر ، و للعمل مع شركة إیكو یفضل ان تكون لدیك خلفیھ عن
كیفیة التسویق للمنتجات و العروض ستحتاج الي صفحة فیس بوك بھا عدد ال بأس بھ من
المعجبین في نفس مجال المنتج و تقوم بعملیھ التسویق علي صفحتك وعلي صفحات اآلخرین ، أو
یمكنك ان تسوق في جروبات الفیس بوك ، او علي تویتر و تویتر من االماكن الجیدة للتسویق
لمنتجات إیكو كل ما علیك ھو تجھیز رسائل مناسبة لعرضھا علي األشخاص المتابعین لحسابك ،
و أحیانا ستحتاج لعمل إعالنات مدفوعھ علي الفیس بوك ولكن أنصحك بھا بعد ان تكون قد

اكتملت خبرتك مع التسویق اإللكتروني لتستطیع اإلستفادة منھا جیدا .
شركة بیت 

شركة بیت أیضا من اشھر الشركات التي یمكنك ان تعمل بھا كمسوق بالعمولة ، لكن ھنا لن
تسوق لمنتجات بل ستسوق للشركة نفسھا لتجلب المزید من األشخاص لیسجلوا في الموقع الخاص
بھم ، وبنفس طریقة الشركة السابقة ستقوم بعملیھ التسویق ولكن علیك استھداف األشخاص
الباحثین عن الوظائف ألن شركة بیت من الشركات التي توفر الوظائف لطالبیھا علي شبكة

اإلنترنت .
جوجل أدسنس الشھیر 

من أقوي طرق الربح عن األنترنت ، وھو في نظري سالح ذو حدین ان احسنت إستخدامة سیدر
علیك ربح ال بأس بھ یمكن ان یصل الي 100 دوالر یومیا ، لكن بعد مجھود كبیر علیك فقط
عمل موقعك اإللكتروني و بعد ذلك تبدأ في عملیة تجھیزة بالمحتوي المالئم والمناسب ثم تتقدم بھ
الي جوجل أدسنس ، و بعد قبولھم لموقعك ستستطیع وضع إعالنات جوجل ادسنس علي موقعك
الشخصي وتجني منھا األرباح ، عن طریق المشاھدات والنقرات ، وسیكون عن قریب كتاب

لیشرح لك خطوات البدأ مع جوجل أدسنس .
موقع خمسات 



تحدثت عن موقع خمسات من قبل في الصفحات السابقة ، لكن ھنا سأتحدث بإستفاضة عن ھذا
الموقع ، موقع خمسات احسن منصھ لبدأ عملك اإللكتروني الحر ، علیك فقط بتسجیل عضویة في
الموقع و تنشأ قائمة من الخدمات التي یمكنك أن تقدمھا ، و أسھل وصفة تتبعھا لیكون لدیك حساب
في خمسات قادر من خاللھ علي تحقیق أرباح تصل الي 80$ شھریا ، علیك ان تنشأ حساب
بإسمك الشخصي ، ثم تضع صورة شخصیة في الحساب بحیث تكون محترمة وغیر مؤذیة ،
وتعبر عن شخصیتك أو عن خدماتك ، بعد ذلك علیك قراءة شروط استخدام الموقع جیدا بل
إقراءھا اكثر من مرة ، وبناء علي ھذة الشروط إبدأ في إنشاء خدمتك األولي ، ثم سوق لخدمتك
علي الفیس بوك و علي تویتر ، إن لم تحسن إختیار خدماتك إستخدم موقع Fiverr  و إبحث عن
خدماتك في نفس مجالك ، وقم بترجمتھا بطریقة سلیمة وعدل علیھ وإعرضھا في خمسات ، ركز
مع مجتمع خمسات فھو سر اللعبھ ، إھتم بطلبات المشتریین و أنشئ خدمات لتنفیذ طلباتھم ،
إعرض خدماتك علي المشترین في المجتمع في مواضیعھم لطلب خدمة معینھ ، وتذكر ان
عرضك لخدماتك في المجتمع في شكل موضوع جدید یعتبر مخالفا لشروط الموقع وقد یعرض
للحظر ، إن إتبعت ما سبق ستكون وضعت قدمیك علي أول سلم النجاح في موقع خمسات ، ثم

بعد ذلك ستجد الطلبات تأتیك علي خدماتك بدون تسویق لھا فھي ستتصدر المقدمة بال شك . 



نصائح أخیره
في ھذة الجزئیة من الكتاب سأتحدث معك عزیزي عن بعض النصائح التي تود ان تتبعھا في
طریق العمل الحر و بال شك ستكون عونا لك ، و ھي عن كیفیھ استغالل العمل الحر جیدا ، حیث
ان العمل الحر لھ ممیزات وعیوب ومن ممیزات العمل الحر ، ان قاعده العمالء لدیك ستكون
كبیره جدا لن تقتصر فقط علي اھل منطقتك او علي اھل بلدك ، بل ھي قاعده كبیرة تشمل كل
دول العالم فمن الممكن و أنت في السعودیة مثال ان تنجز عمال لشركة أو شخص في السوید أو
في ألمانیا او حتي روسیا ، كل ذلك یترتب علي جوده عملك وطرق تسویقك لخدماتك ومنتجاتك ،
لذلك عزیزي أنصحك بأن تركز علي السوق األوربیة في العمل الحر و أعرض خدماتك علي
المواقع األجنبیة السابق سردھا في الصفحات السابقھ ، و بھذا انت ترفع دخلك من مستوي الي
مستوي اعلي منھ ، و إھتم بأن ال تتحدث مع اي عمیل معك ان اي خالف دیني أو عرقي او
سیاسي ، لتالفي حدوث مشاكل قد تعرقل أعمالك لذلك اھتم بعملك فقط وال تتحدث في شئ غیره .



أسرار البیع 
في ھذة الجزئیة من الكتاب ، ستحدث كثیرا عن البیع واسرارة ، و مجموعھ من خالصات خبرات
رجال المبیعات المشھورین ، و ایضا خالصات خبرتي في البیع اإللكتروني ، و التعامل مع
العمالء و تكوین قاعده عمالء دائمة ، ومشتریین دائمین ، و قد تحتاج لقراءة عشرات الكتب
إلستخالصھا و معرفتھا ، اضعھا بین یدیك في ھذا الكتاب الصغیر ، كل ما یھمنا ھنا ھو العمیل
الخاص بك كیف تتعامل معھ و كیف تتواصل معھ وكیف تحافظ علیھ و كیف تبیع لھ كل منتجاتك

و أن لم یكن یحتاجھا ، اسرار كثیرة جدا . 



كیف تكون بائع محترف و تكسب ثقھ عمالءك

اھم ما سأبدا بھ ھو كن مستمع جید وال تكن ثرثارا كثیر الكالم بدون سبب ، ھناك انواع كثرة من
العمالء و یجب علیك تتقن التعامل مع كل نوع لتكون شخصا ناجحا ، علیك ان تعرف ما ھو الذي
تبیعھ تماما ، وتعرف خبایاه و طرق استخدامھ و كل ما ھو دقیق عن منتجك ، الن العمیل قد

یسالك عن كل شئ في المنتج قبل شراءة و ھذا حقھ بالطبع . 
عندما تتعامل مع عمیل ویسألك عن منتجك ، اآلن انت علیك ان تشرح كل شئ عن منتجك و
تجیب علي كل اسئلة العمیل ، ایا كانت المدة التي ستقضیھا لتشرح للعمیل ( دقیقھ – ساعھ – یوم
) دائما اھتم ان تتحدث مع العمیل بشكل الئق و أن تبني عالقھ جیدة مع عمیلك ، اجعل عمیلك یثق
بك ویثق في قدراتك و اجعل المصداقیھ اساس العالقة ، فھذا یقوي من فرصك بیعك دائما كن
صریحا دائما و اشرح لعمیلك كل شئ ، وان احسست انك لن تستطیع اداء المھمھ انسحب برفق ،
و ضع للعمیل األسباب الحقیقیھ لإلنسحاب فھذا یجعلھ یثق فیك ، ومن الممكن ان یعود مرة اخري

لیطلب خدمتك ، فال تقلق العالقھ المبنیھ علي المصداقیھ ال تنقطع بسھولة . 
اھتم ان تحل للعمیل كل مشاكلھ حول منتجك او خدمتك ال تجعلھ یذھب متزمرا منك ، او یكون
غیر راضي عن ادائك ، دائما حاول ان تحل كل شئ ، وال تجعل العمیل یذھب و ھو في بالھ اي
مشاكل عن خدمتك او منتجك ، وانتبھ لذلك الن العمیل یعتبر ھذة بدایة لشراكھ وعالقة متمیزة . 

ستعرف من خالل تعامالتك في المستقبل مع العمالء ان العمیل الذي یتسائل عن ما تقدمھ من
خدمات أخري او تبیعھ من منتجات ، فھو بھذة األسئلة انتقل من مرحلھ عدم الثقھ الي مرحلة الثقھ
فیك ، ولذلك ھو یرید تجربة اعمالك ، وستصبح دائما في بالة عندما یقع في مشكلة ، و یجد نفسھ
حائرا لن یتردد في اإلتصال بك و یطلب مساعدتك ، بل احیانا عندما یثق فیك عمیل لدرجھ كبیرة
، یطلب منك احیانا اعمال خارج مجال مھاراتك و یطلب منك تنفیذھا ، سیكون ممتنا جدا عندما
توافق علي عملھا ، و ینتظر علیك حتي ان لم تؤدیھا بالشكل المطلوب و ھذا ما اتوقعھ لكنھ سوف
ینتظر منك ان تؤدي المھمھ و إن طال الوقت ، ھذا ما یسمي بالثقھ ، لذلك ان كنت تقدر فقم

بالمھمة و ان كانت خارج نطاقك تماما انصحة بالشخص المناسب .
في طریقھ التواصل مع عمیلك ، حاول ان تتواصل مع العمیل بالطریقة التي یطلبھا ھو او یحبھا
ال تتواصل بالطریقة التي تحبھا انت ، احیانا یطلب منك العمیل التواصل عبر الھاتف مثال ، و
انت ال تحب الھاتف أنصحك في ھذة الحالھ ان ترضي عمیلك و تتواصل معھ بطریقتھ المفضلة ،
و اعلم جیدا ان في حالھ تواصلك مع العمیلھ بطریقتھ المفضلة في التواصل فھذا یؤثر علي  قوة

العالقة بینك وبین العمیل باإلیجاب و ستالحظ ذلك بعد فترة . 
في بعض األحیان و ھذا ایضا یعتمد علي نوع منتجك ، سیتوجب علیك بناء عالقھ ثقھ بینك و بین
العمیل اوال قبل ان تبیع بیعتك األولي لھ ، و إعلم ان البائع المحترف یبني الثقھ اوال قبل بیعھ اي

شئ لعمالءة . 
احاینا یتسرع البائع مع عمالء لن یشتروا خدماتھ مطلقا علي مر الزمن ، ألنھا لن تفیدھم في اي
شئ ، و یبقي البائع یضیع وقتھ في الحوار مع عمیل من ھذا النوع ، و یمر زمن طویل ویضیع



من وقت البائع الكثیر ، لذلك علیك ان تتاكد من العمیل ، ھل منتجاتك ستفیده فعال و في ھذة الحالھ
قم بالتحاور معھ وتحدث كما تشاء واطل الشرح كما ترید . 

ال تتوقع مثال ان تبیع لشخص نسخھ من برنامج صغیر انت صنعتھ مقابل ملیون دوالر ، المقصد
ال تسرف في توقعاتك للعمل ، انھي العمل كما ھو مطلوب و اطلب حقك كما ترید ، اجعل ھدفك
دائما الحصول علي عمیل راٍض ، ولتحقق ذلك یجب علیك تحدید اھدافك الشخصیة بدقھ و إلتزام
، ھذا سیأخذ مجھود كبیر في البدایة لكنھ سیتحكم في النتائج االیجابیھ التي ستحقھا فیما بعد بإذن

هللا  .
حاول ان تجد الطریقھ السلیمة لتتواصل مع عمیلك ، فلنفرض مثال ان عمیال ما وعدك بشراء
منتج من منتجاتك و لكنھ تأخر علیك في الرد و انت تجده اونالین في قائمة اصدقاءك او عمالءك
مثال ، ال تكن مزعجا قدر انشغالھ ، ولكن اذھب الیھ بالطریقھ الصحیحھ ، قل لھ انھ یوجد عرض
علي المنتج الیوم و یمكنھ شراءة بخصم معین و لفترة محدودة ، اعرض علیھ ان المنتج الذي یرید
شراءة مع منتج آخر مجانا ، و بھذه الطریقھ انت ال تزعجھ بل ستجد لنفسك مبررا لتتحدث معھ

وھو ایضا سیفھم ذلك ، استخدم ذلك بعنایھ شدیدة وال تفرط بھ . 
اھتم بالتسویق لنفسك في مواقع التواصل اإللكتروني ، تویتر ، فیس بوك ، الجروبات الخاصھ
بالفیس بوك ستجل منھا عشرات العمالء بالتأكید ھذا باإلعتماد علي قائمة اعمالك السابقھ ، استخدم
جروبات الیاھو ایضا ، فقط اھتم بالتسویق و ال تضیع فرصھ یمكن ان تسوق لنفسك فیھا ، و
سأكتب دلیال للتسویق ان شاء هللا في الفترة القادمة ، لذلك بعد قراءة ھذا السطر ، تواصل معي

عبر اإلیمیل تبلغني فیھ انك ترید دلیل التسویق . 
ال تكن من ذوي الحساسیھ الذائدة ، الحساسیة الذادة في العمل من سمات الفاشلین ، وھي تعتبر
اول معوقات النجاح و البیع ال تھتم بأقوال عمیل الغیر مرغوبھ احیانا ، او تصرفاتھ بشكل عام بل
اھتم بصلب الموضوع انت لدیك منتج و ترید بیعھ فقط ، وستواجھ المشاكل بالتأكید فال تتحسس

من ذلك . 
استعد دائما للتعامل مع اي نوع من البشر ، ستتعامل في حیاتك المھنیھ مع انواع كثیرة من البشر
، البخیل و المتزاكي و المتردد و ایضا الغیر راضي ، حاول ان تجد لنفسك اسلوب ، لتتحدث بھ
مع عمالءك كلھم ، ولتضع لنفسك الطریقھ الالزمة للتعامل مع كل نوع ، بل انصحك بتدوینھا

لتتذكرھا دائما ، عموما كن مستعدا للجمیع . 
اھتم بتعلیقات العمالء علي منتجك او خدمتك ، اھتم بسلوكھ عند شراء منتجك ، و علیك كمحترف
ان تعرف لماذا یقبل الناس علي شراء منتج معین و یتركون منتج آخر ، كیف یفكر عمیلك قبل ان
یقرر الشراء  ، ان معرفتك لكل ھذا ستمكنك من بناء خطة تسویق جیدة و ستستغل ذلك في رفع

نسبھ مبیعاتك . 
اھتم دائما ان تطور نفسك في مجالك اقراء كثیرا في مجالك لتصبح شخصا ناجحا فیھ ، و لتبني
قاعدة معلومات كبیره تستخدمھا في اثناء حدیثك مع عمالءك ، و لن تصبح محترفا في مجال
معین دون اكتساب المھارات الخاصة بھ و تطویرھا علي مر الوقت ، تختلف ھذة المھارات بین

منتج و آخر او خدمة و أخري . 
تعامل بشافیھ و صدق دائما مع عمالءك و ال تكذب علي اي عمیل عندك أو تضللھ أو تضیع وقتھ
بالحجج الكاذبة ، ھذا یؤثر علي نجاحك بشكل  غیر ملحوظ ، بعض العمالء سیكتشفون ھذا مع



الوقت وتصبح سمعتك سیئة ، و البعض األخر سیتردد في التعامل معك مع أول حجة أو تأخرك
في موعد معین ، لذلك علیك دائما عدم اخفاء الحقیقة و إظھار كل شئ للعمیل ، وھناك بعض
العمالء أیضا ال یقولون الحقیقة فعلیك ان تكتشف ذلك حتي ال یضیعوا وقتك و تھدر جھدك دون

فائدة .
في أثناء العمل اھتم دائما بعمل جدول لتسجیل عمالءك وضع لكل عمیل بیاناتھ الخاصھ ، و كذلك
اسم مشروعھ و مواعد التواصل معھ المتفق علیھا ، وال تجعل عملك عشوائیا ألن ترتیب األمور

یوفر 20% من مجھوداتك و و قتك كحد أدني . 
في اكثر األحیان یتعجل البائع بأن یحاول أني ینھي الصفقھ من المقابلھ االولي او المكالمة االولي ،
ال فعلیك أوال ان تبني الثقھ الالزمة ، ثم بعد ذلك تفكر في كیفیھ اتمام الصفقھ مع عمیلك الجدید ،

لذلك ال تكن مستعجال .
لتشعر عمیلك انك متحمس للعمل یجب علیك ان تشیر لذلك في مكالمتك معھ بالقول أو بالفعل او
بأي طریقھ تجد انھا مناسبھ ، فأنت بھذا تكسب ثقھ عملیك اكثر و تشعره انك شخص جاد في
العمل و ترید ان تعطیھ المزید من خبراتك ، و توفر لھ ما یرید بدقھ وإحترافیھ ، وبذلك انت ترفع

مستوي ثقھ العمیل فیك و ھذا ھو المطلوب . 
یجب ان تدرب نفسك ان تتعامل مع كل االحداث التي یمكن ان تحصل لك اثناء عملك ، او اثناء
اتفاقك مع عمیل جدید علي سبیل المثال اإلعتراض علي رأیك أو عدم قبولھ ، علیك معرفھ
الطریقھ لتفادي ذلك و ال تشعر بالحساسیھ الزائدة لھذا األمر ، بل تفادى دائما حدوث مثل تلك
الحوادث ، و تعامل مع إعتراضات العمیل بخطة ذھنیة مسبقھ الدراسة و ال تتوقع ان یقبل العمیل

منك كل ما تقولھ . 
أعطي العمیل الفرصھ في الكالم ، و إسمح لھ ان یشرح لك طلبھ ، ال تجعل حماسك یغطي علي
ذلك ، ألن ذلك قد یعطي للعمیل فكرة سیئة عنك و عن منتجك و لتفادي مثل ھذة األمور اجعل
العمیل یتحدث و انتظر ان ینتھي من كالمھ ثم بعد ذلك وجھ لھ األسئلة الالزمة ، حاول ان تجعل
جملك قصیرة لتعطي لھ فرصة اكثر في الكالم و التعبیر عن طلبھ ، فرضاء العمیل یعطي الثقھ و

ھذا ھو المطلوب . 
ال تنسي نفسك علیك تطویر نفسك دائما ، بعد فترة من العمل استرح قلیال ، و اعد قراءة بعض
الكتب الالزمة لتطویر نفسك او حتي اعد قراءة ھذا الكتاب مرة أخري ، قد تكون في حاجة لتنضم
لدورة تدریبیھ معینھ لذلك ال تحرم نفسك من مثل ھذة األمور ، ألن ھذا یرفع من مستواك كبائع .

عندما تعرض منتجك للعمیل تكلم معھ عن ممیزات المنتج ، و خصائصة ،و وظائفھ امدح منتجك
، أظھر مناطق القوه فیھ ، و ضح للمشتري انھ سوف یستفید حقا من المنتج ، ولن یضیع نقوده
علي ال شئ ، ثم في النھایھ قل لھ السعر ، اجعل الحدیث عن التكالیف واألسعار آخر شئ ، فھذا

یعطي للعمیل ثقھ اكبر انك تھتم بالعمیل نفسھ ولیس بأموالھ . 
ھناك طریقھ جمیلھ جدا یمكنك استخدماھا سبق و أن قراءتھا في إحدي الكتب الغربیھ ، تسجیلك
لعملیات البیع الخاصة بك في اوقاتھا و تواریخھا بدقھ ، یوفر علیك الكثیر من العناء ، فأنت بھذة
الطریقة تعرف علي مدار السنھ مواسم العمل ، مواسم الشراء لمنتجك ، متي ارتفعت المبیعات و
متي انخفضت ، سلوك المستھلین نحو منتجك ورغابتھم في إقتناءة كل شئ ، سجل كل شئ بدقة و

تأكد أنك ستستفاد . 



عملیھ التواصل بینك وبین العمیل إجعلھا إیجابیھ ، و عملیھ التواصل اثناء عرضك لمنتجك و اثناء
االتفاق علي صفقة ما ، ال تكون إیجابیھ إال اذا كنت مستمعا جیدا ، لذلك اجعل العمیل یخبرك بكل

ما یرید  أوال ، ثم بعد ذلك اخبر العمیل بكل ما ترید ، إجعل ھذا مبدأءك . 
قبل ان تبدأ في عرض منتجك للبیع علیك جیدا ان تدرس منتجك جیدا ، واحصل علي كل
المعلومات الالزمة عن منتجك ، الن حصولك علي المعلومات المناسبھ لمنتجك ھو النقطھ األھم
من عرضك للمنتج نفسھ ، بل استعد و كن جاھزا للرد علي استفسارات العمیل في اي شئ یسألھ

عن منتجك .
ال تھتم بأي شئ شخصي اثناء العمل ، ال تھتم بالسن مثال فارق السن بینك و بین العمیل ، او
فارق السن بینك وبین زمالءك ، او منافسیك  ، ال تجعل كل ھذا یشغل بالك ، بل فقط ركز في

عملك و شغلك وانتاجك . 
اثناء عرضك لمنتج كن رجل موضوعي و تحدث عن منتجك فقط ال تتحدث عن اي شئ غیر
المنتج مثال شركات منافسھ منتجات اخري ، ال تنسحب الي مثل ھذة المواضیع اثناء عرضك

لمنتجك . 
عامل عمالءك معاملھ تشیر الي اإلھتمام ، اجعل نفس المستوي مع كل عمالءك ال تفضل شخصا
عن اآلخر في التعامل ، ان ال تدري من سیشتري بالفعل منك ، لذلك كنت وسطیا و عامل الجمیع
بنفس القدر من اإلھتمام ، ال تسمح لنفسك باإلھتمام بعمیل و إھمال آخر ، التفاوض شئ مھم جدا
لكن اعمل دائما علي كسب العمیل و ثقتھ شخصیا وال تھتم بالصفقھ نفسھا ، الناجحون ھم من

یھتمون بالعمیل ولیس بالصفقھ نفسھا ، یفقد بائع الصفقھ عمالءة فیما بعد ویفقد سمعتھ . 
ال تكن من النوع الحساس  الزائد عن الحد تقبل من العمیل آراءة عن منتجك او مشروعك او
فكرتك او اي شئ تقدمة لھ ، بعض العمالء یجھلون الكثیر و الكثیر من األمور الخاصھ بأي منتج
، لذلك دورك ھنا ھو تنبیھ العمیل ، وشرح لھ الناقص عنده من معلومات ، ال تمارس دور المدافع
عن نفسك او منتجك بل كنت صبورا و إھتم بان تناقش العمیل ، و تقدم لھ المعلومات والحقائق ما

تجعلھ یغیر رأیة و موقفھ من األمر المختلف علیھ  . 



كیف تحصل على عمالء متجددین

الحصول علي العمالء لیس بالشئ الصعب كما یعتقد البعض ، علیك فقط ان تتحلي بالصبر و
العزیمة و تكون مستعدا دائما لتلقي عمیلك األول او عمیلك التالي ، ال تجعل اي شئ یضایقك اثناء
مقابلتك مع عمیلك ، و حاول دائما ان تكون متوازن في الكالم ، وال تجعلك تقلباتك المزاجیة
تسیطر علیك في اول مقابلھ او مكالمة او اتصال الكتروني ، خصوصا ألنھ كما نعرف اإلنطباع
األول یدوم لفترة طویلة ، و أیضا دائما حاول ان تكون علي تواصل دائم مع عمالءك القدامي ،
إنشر لھم خدماتك الجدیدة و اعرض علیھم عروض بخصوص الخدمة التي اشتروھا منك ذكرھم
بنفسك من فترة لفترة ھذا یطمئنھم ، ویجعلھم یسوقون لك دون ان تتعب نفسك ، تخیل عمیل
مرتاح في التعامل معك و جاء شخص صدیقھ یسألھ عن منتجھ من این اشتراه ، ال تقلق فھو بكل
بساطة سیشیر إلیك ، انھ یثق بك بل سیحكى لصدیقة عن موقف یجعلھ یثق بك و یصر علي

التعامل معك .
 اھتم بزمالءك و انشر لھم علي ایمیلك خدماتك الجدیدة لعل ذلك یكون سبب في التعاون وجلب
المزید من العمالء ، تخیل زمیل لك في العمل و ارسلت لھ خدمة و قد طلبھا شخص منھ ، بدون

شك سیشیر الیك النھ یعرفك ویعرف مستواك .
 دائما اھتم ان ترضي العمیل ، و اسئلة بعد انتھاء الخدمھ ھل ھو راضي عنھا ، و خذ منھ شھادة
بأنھ راضي عن الخدمة ، اقراء شھادات عمالءك عنك كل فترة زمنیة ، ھذا یعطیك نوع من

الحماس و اإلندفاع ، في حالھ احسست بحالة من الملل او التعب سیكون ھذا خیر عالجٍ سریع . 
أھتم بالھدایا علي نفس نھج منتجك ، كالمشورات المجانیھ ، او ان تعرض علي عمالءك انك
مستعدا لعمل اي شئ مجانیى تقدیرا و احترام لھ ، او ذكره بموعد مثال اخر مرة تعاملنا فیھا كان
منذ شھر كزا و لھذا اقدم لك ھدیة كزا و كزا ، اھتم ان تثیر تلك الذكریات كل فترة ، سینفعك ھذا

في ان تجلب المزید من العمالء .
كل فترة زمنیة حددھا أسبوع مثال إتصل بكل عمالءك الحالیین و القدامي ، إن كان ھناك خدمات
یریدون منك تأدیتھا ، او ان كانو یریدون اي دعم فني لمنتجك او اي شئ من ھذا القبیل ھذا یثبت

الثثقھ ، ویعید إحیاء الفكرة عند عمیلك انھ یوجد شخص دائما مستعد للمساعدة . 
إھتم ثم إھتم بعمیلك ال تدعھ ینتظرك كثیرا خصوصا عند المقابلھ األول فھذا یؤثر علي نفسیھ
العمیل و یجعلھ یضع بعض اإلفتراضات انك لن ترد علیھ في حالھ حدوث مشكلة او انك ستھملھ
بعد حصولك علي مبلغ الخدمة ، لذلك أشعر العمیل انك موجود من أجل تأدیھ الخدمھ و مستعد
للرد علیھ في كل اسئلتة فورا دون تأخیر ، ال تسمح لنفس أن تعطیھ اي اعذار في المرة األولي
خصوصا اذا كان صاحب خبرة في الشراء و التعامل سیخیل لھ بسرعھ انك غیر جاھز او غیر

جاد للعمل . 
عند مشاركتك في اي مكان سواء فیس بوك او تویتر او منتدي دائما ضع توقیعك بیانات اتصال
خاصة بك ، أرقامك و موقعك و إیمیلك ، اھتم باإلنضمام لمجموعات الفیس بوك و ابدأ بنشر

مواضیع قصیرة ، و أشر في نھایة الموضوع الي موقعك و خدماتك .



شارك في المنتدیات و المدونات و رد علي اٍإلستفسارات ، واشر بتوقیعك الي موقعك وصفحتك و
خدماتك ، اھتم بذلك كثیرا ، إنشر خدماتك علي المواقع و األدلھ ، األماكن الموجود فیھا الزوار
بكثرة ھي أدلة المواقع والمنتدیات ، بغض النظر عن كمیة زوار الفیس بوك لكن نصیبك األكبر

سیكون من المنتدیات و المدونات . 



قدم نفسك بطریقة تمیزك

كثیرا من األشخاص العاملین ال یھتمون بالعمیل من اللحظة األولي ، وكما نبھت من قبل بل و كما
نعرف جمیعا اإلنطباع األول یدوم ، لذلك إھتم بتقدیم نفسك بطریقة ممیزة لعمیلك الجدید ، یمكنك
ان توقف كل محادثاتك و مكالمالتك لمدة عشر دقائق مع كل من حولك ، فقط إطلب ذلك و بھدوء
، إبدأ في اإلصغاء للعمیل الجدید ، وإھتم بما یقولة ، تحدث معھ عن مشروعھ او طلبھ بالكامل ،
اھتم بكل جزئیة كأنھا اھم شئ في المشروع ، ركز علي كل شئ ، دائما كن موضوعیاً وتحدث
عن كل النقاط وال تھمل شیئا عندما یسألك العمیل عن اكثر من شئ أجب علي كل جزء في

السؤال بدقة .
عندما تتحدث مع عمیلك الجدید إحرص علي ان تتعرف علیھ جیدا في البدایة ، إعرف طبیعھ
عملھ و وظیفتھ ان أراد إخبارك  بذلك ، تحدث معھ في اشیاء خارج العمیل قلیال ، فھذا یبعث
روح من التآلف ، و یزید من معرفتك في طریقھ التعامل معھ ، وكیف سیكون الحدیث بینكما ،
الفكرة كلھا ستعتمد علي انك ستكون لدیك بعض المعلومات البسیطة لترتب أفكارك ، وستفیدك في

معرفھ كیف ستتعامل مع ھذا النوع من الشخصیات .
إحرص في المرة األولي ان تقدم نفسك جیدا ، إجمع أعمالك الھامھ و الكبیرة التي أدیتھا ، قدمھا
لھ بأسلوب الئق بمستوي الحدیث اإلحترافي ، في حالة طلب العمیل كمثال تصمیم لبانر إعالني ،
إعرض علیھ أعمالك في ھذا المجال او یرید ان تكتب لھ مقاال اعرض علیھ اقوي مقاالتك التي
كتبتھا و حصلت علي أرآء إیجابیة علیھا ، إھتم بتلك التفاصیل فھذا ما سیجعل العمیل یثق بك  ،

اھتم فقط بالمجال الذي طلبھ منك ، وال تشتت أفكارة .
سعر خدمتك مھم جدا ان تحددة ، دائما ضع حد ادني لسعرك ال تأخذ عمل بسعر قلیل جدا لترضي
عمیال ما ، بل اخبرة ان ھذا السعر سیؤثر علي جودة العمل ، ضع سعرا مناسبا لساعھ مجھودك
الشخصي ، واحسب اي عمل كم ساعھ سیاخذ تقریبا ، ثم بعد ذلك حدد تكلفھ مشروع ما علي
اساس عدد الساعات الالزمة لعملھ ، ستكون دقیقا بھذة الطریقھ ویمكنك ان تخصم او تزید السعر
كما ترید ، بھذة الطریقھ ستكون دقیقا جدا في عملیھ تسعیر خدمتك او منتجكك ، حول موضوع
االسعار ال ترفع سعر مشروع ما النك تعرف ان صاحب المشروع میسور الحال او ما شابھ ،
ھذا یشعره انك شخص طماع وترید المال فقط ، و بنسبة كبیرة سیفكر في ان یترك العمل معك و

یذھب لیطلب العمل من شخص آخر ، لذلك اھتم ان تكون متوازنا في ھذا الشأن .
كنوع من الدعایا قدم خدمات مجانیة مع خدماتك االصلیة  ، بدون ان ترفع سعر الخدمة كنوع من
المحافظة علي العمیل ، و لكسب المزید من الثقھ ، لكن انتبھ ال تقدم اكثر من خدمة او خدمتین
مجانیتین ، لشخص واحد النھ قد یستخدم ذلك بالطریقة السیئة ، و یفكر في ان یستغلك لتأدیة

المزید من الخدمات بدون مقابل و ستصبح في وضع محرج جدا ، بل خذ حقك و أعطھ حقھ . 
 في بدایة معاملتك مع عمیلك الجدید ، اھتم كثیرا بالمیعاد ال تتأخر ، وال تقدم اعذارا لتأجیل
الموعد او لتأجیل الحدیث بل اجعل اول مقابلھ بینك و بینھ كأنھا اھم مقابلھ في حیاتك و اشعرة انك
ستؤدي المطلوب بدقھ و التزام  ، اھتمامك بالمواعید یثید من ثقھ الشخص بك ، و اثناء الحدیث
حاول ان تنھي الموضوع و تنھي اللقاء ثم بعد ذلك تذھب ال تذھب و تتركة بدون انھاء المقابلھ . 



مبادئ النجاح في البیع

عملیھ البیع و التخابر مع عمیلك ھي في نظري كالعملیھ الجراحیة التي یقوم بھا طبیب في
مستشفي جراحة یمكنك ان تنجح في عملیتك ، و تأخذ صیتا قویا وتستطیع ان تحصل علي المزید
من الشھرة و النجاح ، و في السطور المتتالیة ستجد المزید و المزید من النصائح و اللوائح المھمھ

إلتباعھا لتصبح بائعا عندة المبادئ الالزمة و األساسیة لتحقیق نجاحات باھرة في مجال عملة. 
دائما كن شخصا شجاعا اھتم بالعمل ثابر و كن مجتھدا مھتم بتفاصیل عملك ، زید من التسویق
لتزید من مبیعاتك ، اجعل ھذا ھدفا لك دائما و ال تتكاسل عنھ او تتأخر ، ادرك انك تحتاج الي

خطوات قویة جدا لتحقیق ذلك .
إھتم باإلستطالعات و األبحاث و إقراء كثیرا ، إھتم بإحصائیات المواقع الكبیرة التي تدرس
سلوكیات المستخدمین لتعرف ما ھي الطریقھ و ماھى المنتجات التي تستطیع تسویقھا وبیعھا

بسرعھ .
من اسباب النجاح الحقیقیة ھي التوكل علي هللا سبحانة و تعالي في كل أمور العمل ، وعدم
التكاسل عن أداء الفروض الدینیة ، الن ھذا یؤثر كثیرا و بشكل كبیر علي انتاجك و علي ارباحك

بخصوص العمل ، وعلي التوفیق في مشروع او عدم التوفیق بھ .
آمن بقدراتك و قدرتك علي العمل و دوما تمسك بحالتك الذھنیھ اإلیجابیة التي انت من خاللھا قادر
علي تحقیق الكثیر ركز علي كل قدراتك و علي تحقیق نجاح آمن بمنتجاتك و خدماتك شجع نفسك
دائما و تذكر ان تطور نفسك وعلي قدر ما تنفق من المال لتطویر لنفسك سیعود علیك ھذا بالفائدة.
دائما ركز ان یكون لدیك ھدف واحد كبیر ، وإھتم بتحقیق ھذا الھدف بكل ما عندك من طاقھ و
الطریقھ الصحیحھ ھي تقسیم ھذا الھدف الكبیر الي عدة اھداف صغیرة ، ثم إھتم بتحقیق كل ھدف

صغیر على حدى ستجد نفسك بسھولة حصلت على ما ترید .
كن منفتحا و استعد للمخاطرة باألشیاء الجدیدة و ارتكاب االخطاء الغیر مقصودة ، ھذة تجارب ان
تخوضھا ویمكنك ان تتعلم من تجاربك الفاشلة او الناجحة المھم ان یكون لك تجارب ، دائما

اعرف انھ ال یوجد اي مشروع او فكرة حصلت في ھذا العالم بدون ان یكون لھا مخاطر .
ابتعد عن األشخاص التافھین و الحاقدین ، وتجاھلھم بكل الطرق ، ستجد في طریقك دائما أعداء
النجاح ، الذین ال یرضون نجاحا ألي شخص ، یحاولن مطاردتھ في كل مكان حتي علي حسابك
الشخصي و ایمیلة بكلمات لیس لھا معني ولیس لھا من اصل ، لیس لھم سوي ان یثبطوا عزیمتك
ویجعلونك تشعر انك ال تستطیع ان تفعل شیئا فقط كن جاھزا لھذا و استعد لھم ، و تجھالھم فورا

وال تعطھم اي اھتمام.
استثمر نقودك بالطریقة التي تراھا مناسبھ ، دائما اھتم بإستثمار النقود فھناك فرق بین اإلستثمار
والصرف ، ساخوض في ھذا حدیثا قصیرا ، في كتب التجارة ھناك مصطلحان ھما : الخصوم ،
و األصول ، األشخاص المھتمین دائما بالنجاح و المھتمین دائما بتحقیق مبیعات اكثر و ارباح
اكثر ھم األشخاص الذین ینفقون نسبة كبیرة من اموالھم في شراء األصول و الفرق بین الكلمتین
ھو ان الخصوم ھي األشیاء التي تنفق فیھا مالك بال عودة مثل األكل و الشرب و اإلیجار ، اما
األصول ھي االشیاء التي تنفق بھا اموالك وھي بالتالي تعود علیك بالمزید من االموال مثل شراء



قطعھ ارض او شراء شقھ او ما الي ذلك علیك فقط بإیجاد شیئا مناسبا علي قدر ارباحك لتستفید
من ھذة الخطة النھ ال یوجد شئ ولد كبیرا ، البرج علي قدر طولة وحجمة ھو في األصل
مجموعھ من األحجرة الصغیرة ، وال تنسي اإلستثمار مع هللا انفق في سبیل هللا من ارباحك حتي

یبارك لك هللا فیھا . 
دائما اھتم ان یكون لك اصدقاء یساندوك في العمل ، اشخاص یكونوا معك في نفس الطریق ،

لتساعدوا بعضكم البعض من اجل الوصول الي احالمكم .
اھتم ان تحل المشاكل التي تعرقل طریقك دائما ، تذكر ان مقدرتك علي حل المشاكل التي تقف في
وجھك كلما اصبح طریق تحقیق النجاح اسھل و اصبحت كل العقبات ال تمثل شیئا مضراً علي

مسارك ، لذلك اھتم بتلك المھارات جیدا .
اغتنم كل الفرص التي یمكن ان تكون في طریقك مقابلھ مھمھ مثل اجتماع ھام ندوة ، حفل افتتاح
حاول ان تجعل ھذا سببا في نجاحك اطبع مطبوعات لخدماتك التي تقدمھا علي اإلنترنت ، وزعھا
بشكل الئق علیھم تعرف علي األشخاص في اإلجتماع او الحفلھ ، المصادفھ مھمة إستغلھا ،

ستظھر لك الفرص بإستمرار استثمرھا دائما .
المسؤولیة من األشیاء الھامة و یجب علیك ان تتحمل المسؤولیة ، ال تكن شخص متاكسال عن اداء
مھامك الیومیة ، او خطتك اإلسبوعیھ ، اھتم وركز علي ما تفعلھ فقط وال تشتت نفسك بكل األفكار
في النھایة لن تحصل علي شئ بل ستجد نفسك في مكانك مع مجموعھ من األعمال الغیر مكتملة
والتي ھي بدون فائدة ، خذ قرارتك بنفسك و توقف عن لوم اآلخرین و تحملیھم مسؤولیة أخطاءك

، و ال تقف مكانك التحرك و المبادرة ھم فقط ما سیعودوا علیك بالمنفعھ .
واخیرا تذكر ان اكبر خطوة او عقبة امام النجاح ھى (انت ) فركز على تطویر ادائك من خالل

تطویر ذاتك وتذكر بان ھناك فرق كبیر مابین معرفة ماینبغى عملھ وبین القیام بھ فعال .



نصائح و أقوال أخیرة

اثناء عملیات البیع ستحدث لك بعض المواقف و المشاكل التي علیك تتخطاھا لتكمل مشوارك
بنجاح ، و حتي ال تنخدع النة یوجد بعض العمالء السیئین یستغلون تلك الفرص و یستغلون

االخوة العاملین عمال حرا بطریقة سیئة.
بعض العمالء یقول لك كن شریكي في العمل ، او سأدفع لك بعد ان انجح مباشرة و احصل علي
اول ربح لي ، ال تصدق ھذا فھذا خطأ كبیر ، بعد األرباح سینساك العمیل فورا ویتكاسل عن
الوفاء بوعدة معك بارجاع لك حقوقك المالیة  ، لذلك ال انصحك باالستماع الي مثل ھذة التفاصیل

.
ال تجعل العمیل یخدعك بقولھ ھذا مشروع صغیر سینتھي بسرعھ ، لن یأخذ مجھودا كبیرا و ھو

بكل ذلك یحاول التقلیل من التكالیف و السعر ، و االنتقاص من حقك في تكالیف المشروع .
فكر دائما فیما ال تعرفھ، وفیما ال تقرأه، وفي من ال تالزمھ و تصادقھ، و في من سوف یخرجك
من دائرة ما اعتدت على عملھ، وأخیرا في من سوف یكون ذا تأثیر كبیر علیك، وفیما سیدفعك

إلى تغییر كثیر من عاداتك وأفكارك المعلبة ونظریاتك الجاھزة.
ابحث عن طرق للتعبیر عن شخصیتك بشكل جید، محاوالً استثمار خصالك الشخصیة بطریقة
فعالة ، إن طریقة تعبئة وتغلیف منتجك أو اسلوبك في عرض خدماتك ما ھي إال وسیلتك السریعة
للجذب واإلغراء، فھي أداة جذابة لتسھیل اتخاذ قرار الشراء. ابحث عن النجوم في مجتمعك

وصناعتك وقلد أفضل ما فیھم من أسالیب عرض.
من السھل أن تقرر ما ترید أن تفعل، ولكن من الصعب أن تقرر ما ال ترید أن تفعل ، لذلك اھتم
بعملك جیدا و حاول ان تقرر القرارات الصحیحة و السلیمة ، المشروع الفردي والتفكیر المستقل

یعتبر أسلوبا للحیاة، وتعبیرا عن الذات وما یعتبره اإلنسان ذا قیمة خاصة، أو ذا معنى عمیقا.
الناس الذي یفشلون نوعان: نوع یبالغ في استخدام القوة حتى یفلت زمام األمور من یده، و نوع ال

یجرؤ على استخدام القوة فال یتمكن من اإلمساك بالزمام أبدا فجد لنفسك مكانا صحیحا .
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