
 
 الذي اتولى ادارتھ؟ المبیعات فریقأداء  وتحسین  تقییم یمكنني كیف

 
 :یلي ما الجدد المدراء سیما وال المبیعات مدیري من العدید یسألني

 
 أدائھم؟ لتحسین خطة وأعد ضعفھم نقاط أعرف كیف بي؟ الخاص المبیعات فریق بتدریب أقوم كیف •

 
 تأسیس یمكنني كیف! لألداء الوحید المقیاس ھو Targetالھدف  او   Quotaالحصة البیعیھ  كنت اظن أن •

األرقام المالیة التي  عن النظر بصرف( تقدمھم بشأن فریقي على الحكم على بھا قادًرا اكون KPI معاییر اداء
 ؟)حققوھا

 
 علمیھ و تتناسب مع كفاءاتھم البیعیھ؟عادلھ و لفریقي بطریقھ مكافآت ترقیات و إقراركیف یمكنني  •

 
 األھدافبخالف  یمكنني قیاس تحققھا والتقدم فیھا   sales objectivesكیف اضع اھداف بیعیھ عملیھ  •

 ؟Perform Successful Account Planningمثل  المطاطة التقلیدیة
 
 ال حیث) SME, small & medium enterprise( والمتوسطة الصغیرة الشركات عالم في خاصة مھمة، أسئلة ھذه
 و الرئیسي المقر في تصمیمھا تم موحدةطرق عمل و معاییر أداء  من الدولیة الشركات لدىھذه الشركات ما   لكتتم

  .في كل مكان في العالم مكاتبھا في تستخدم
 

، فكم من بائعین یحققون ارقام ضخمھ بسبب احوال السوق او  Target/Quotaنجاح البائع لیس فقط في تحقیق ال 
نجاحك و نجاح فریقك یكون في االداء .   دون المتوسط مدما تتغیر قائمة العمالء تجد اداءھضربات الحظ .. و عن

یعھ نتج الذي نباالحترافي العلمي الذي یعتمد على مھارات و كفاءات تمكننا من تكرار النجاح مره بعد مره مھما اختلف الم
 .االسواقاو الظروف االقتصادیھ التي تمر بھا  عمل فیھاتاو المنطقھ التي 

 
 الجمعیةاو الكفاءات البیعیھ حسب معاییر "  sales competenciesمنھجیھ علمیھ مبنیھ على یعتمد على المقال ھذا 

 .   . ”Canadian Professional Sales Association CPSA” للمبیعات الكندیة االحترافیة
بیعات و مدیر مفي حال كونك  و، من یمارس المھنھ تطویرھا شخصیاً لكل  كفاءه یجب ١٤تتنقسم الكفاءات المطلوبھ الى 

 فیجب علیك العمل على ان یتمتع فریقك كلھ بمعرفھ و اجاده لھذه الكفاءات.  تدیر فریقاً من البائعین
 

 مالیھاالج البیعیھ الكفاءةبحیث ان اجابتھا و وضع وزن نسبي لھا یعطینا لكل من ھذه الكفاءات  األسئلةمجموعھ من ھناك 
ابدأ في تقییم البائع عن  ” .ممتاز“ یعتبر ٥و رقم ” ضعیف“ یعتبر ١، حیث رقم  ٥الى  ١كل سؤال لھ وزن من ئع. للبا

ن البائع من ھذا البند. بعد االنتھاء من كُّ مَ طریق االجابھ عن االسئلھ المذكوره في كل كفاءه و اعطاء رقم یمثل درجة تَ 
) تتكون لدیك صوره كاملة الجوانب عن ایجابیاتھ و سلبیاتھ و حضورهاو عدم معك البائع  حضوراالجابھ عن االسئلھ (في 

بالتالي یمكنك ان تضع لھ اھداف لتحقیقھا (المناطق الضعیفھ التي یحتاج العمل و التركیز علیھا) و یمكنك كذلك تكرار 
 یھ.بطریقھ علم تحسن اداء البائع التقدم و یةترى كیفلعد عدد معین من الشھور التقییم ب

 
  SLT 033 التدریبیة الدورة رقم استخدم مھتًما كنت إذاأیام عن إدارة المبیعات ( ٣ھذا الجدول یعد جزء من دوره طولھا 

 لتنزیل التفاصیل الكاملھ عنھا )  SLFTفي صفحة   kemet.com-www.sts عند زیارتك لموقعي 
 

  



 عشر األربعة المجاالت الى CPSA الكندیة المھنیة المبیعات جمعیة تھصمم الذي الدولي البیعیھ الكفاءة نموذج ینقسم
 :التالیة

 
 عالقات واحتیاجات العمالء إدارة. 1
 ومعرفھ االعمال التجاریة فطنةال. 2
 التواصل. 3
 لعمالءالمضافة ل قیمةال خلق. 4
 االستشاري البیع عملیات. 5
 المعرفة إدارة. 6
 اإلقلیمي/  المحلي التسویقااللمام ب. 7
 التقنیة والمعرفة المنتج. 8
 العالقات بناء. 9

 والتكنولوجیا المبیعات. 10
 لمبیعاتل االعمال اإلداریة. 11
 الذاتیة التنمیة. 12
 للمبیعات االستراتیجي التخطیط. 13
 لمنطقة البیعیھوا الوقت إدارة. 14

 
 

في الجدول التالي تجد أسئلة تغطى كل من الكفاءات األربعة عشر و تحدد مدى تمكن البائع من ھذه الكفاءه. بالطبع ستكون 
 Business toھناك حاالت و صناعات و أسواق قد ال تنطبق علیھا الكفاءات كلھا مثل البیع المباشر للمستھلك 

Consumer B2C    بینما تجد ان البیع المؤسسيBusiness to Business B2B   و بالذات في حالة بیع حلول
متكامھ یحتاج من البائع القدره على العمل القریب من العمیل و التخطیط الحتیاجاتھ قبل ان یشعر بھا او بتأثیرھا على 

 عملھ.  
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 القسم الذي یعمل بھ:
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      
 ممتاز    ضعیف 

      Account Management عالقات واحتیاجات العمالء إدارة
 1 2 3 4 5 

ھل قام / قامت بتطویر خطة عالقات واحتیاجات ألحد من عمالئھم من  •
 قبل؟ 

     

قاموا بھا؟ متكاملھ؟  غیر واقعیھ؟ كیف تقیم خطة تطویر العالقات التي  •
مدروسة و تجیب عن  التحدیات التشغیلیة  مستنده إلى حقائق؟ نظریھ؟

 واالستراتیجیة الخاصة بالعمیل؟

     

ھل یستطیع / تستطیع ترتیب ورشة عمل مشتركھ مع عمالئھم الرئیسیین  •
  یحضرھا افراد من االداره العلیا و تناقش خطط مستقبلیھ للطرفین؟

     

كیف تقیم تواصلھ مع المشاركین في جلسة تطویر خطة العالقات و  •
ھل یقوم بدور التنسیق فقط او بدور فعال یطرح اسئلھ و االحتیاجات ؟ 

 یناقش مخاطر و یعطي امثلھ ذات عالقھ؟

     

دمھا التي تق المضافة القیمة بعملیة خلقھل یعرف/تعرف كیفیة القیام  •
 ؟العمالئھ الشركة

     

كیف تقیم متابعتھ/متابعتھا لتنفیذ ما ورد في خطة عالقات و احتیاجات  •
 العمالء ؟

     

أخرى  ألصنافاو  األصنافھل حقق / حققت مبیعات اضافیھ لنفس  •
 یحتاجھا العمیل خالل الربع / النصف / السنة الماضیة؟

     

 ممتاز    ضعیف 
Business Acumen ومعرفھ االعمال الفطنة التجاریة       

 1 2 3 4 5 
و ما یسمى خطوط القیمة ما ھي درجة معرفتھ/معرفتھا بنماذج االعمال  •

 )Business models and value chain(  ؟المضافة
     

      یتبعون ممارسات تنافسیة عادلة وسلوك أخالقي؟ممن ھل ھو / ھي  •
      ؟و یستطیعون مناقشاتھا ھل یفھم / تفھم العقود •
      ؟كیف یفھم / تفھم التشریعات الحكومیة والقوانین اإلداریة •
      ھل یمكن أن یشرح/تشرح لعمالئھم معنى "التفكیر عالمیاً والعمل محلیاً" •
ھل ھو / ھي على بینة بالمعاییر الصناعیة و التجاریة  ذات الصلة  •

 بعمالئھم؟
     

      ھل ھو / ھي یعرفان كیفیة قراءة التقریر السنوي لعمالئھم •
  



 ممتاز    ضعیف 
      Communication التواصل

 1 2 3 4 5 
      Effective listeningاالستماع الفعال ؟/تجید ھل یجید  •
      ؟یستخدم/تستخدم أسئلة استفساریھل ھ •
      عمالءه على علم دائم بما یحدث؟ھل یبقي مدیریھ و •
      إلى أي مدى یتواصل / تتواصل بطرق فعالھ وفقًا لنوع العمیل؟ •
      ما مدى فعالیة تواصلھ من خالل ایجاز او عرض الشرائح؟ •
       ات)عروض المبیعو رسائلكیف تقیم قدرتھ على التواصل المكتوب (كتابة  •
موقعھم  مع العمالء حسب متوافقةھل یستخدم/تستخدم طرق تواصل  •

 الوضع العام؟ والجغرافي، درجة المامھم 
     

      ما مدى فعالیة استخدامھ/استخدامھا لوسائل التواصل االجتماعي في األعمال •
 ة؟مختلفبین فرق  الفكریة الوساطةو  التھیئةھل یمتلك / تمتلك مھارات  •

Facilitation 
     

 ممتاز    ضعیف 
       Customer Value Creation المضافة للعمالء القیمة خلق

 1 2 3 4 5 
      ؟ھل لدیھ / لدیھا طریقة منھجیة إلدارة معرفتھم للعمیل والسوق •
      ؟بیعیھلكل فرصة مضافھ قیمة  عبارة خلقكیفیة  تعرف/یعرف ھل •
 أليللعمالء (المضافة  القیمةمفھوم إلى أي مدى یقوم ھو / ھي بتوصیل  •

 )؟الطریقةماھي  ؟شكل  بأي ؟اداريمستوى 
     

      آلیھ لمعرفة كیف یضیف عمالؤھم قیمھ لزبائنھمھل یستخدم / تستخدم  •
(مثل  المضافة قیمةللھل لدیھ / لدیھا طریقة منھجیة لبناء اقتراح  •

Value Canvas،  ؟ذلك) شابھوما 
     

افة او المض مساعدة العمالء لقیاس وتقییم القیمة تستطیعھل یستطیع /  •
 ؟الفرصة الضائعة

     

 ممتاز    ضعیف 
       Knowledge Management إدارة المعرفة

 1 2 3 4 5 
      )عمالئھعن الشركة وعمالئھا (بخالف  /معرفتھاما ھو مستوى معرفتھ •
      ؟باستخدام المعرفة التي یكتسبھا في العمل /كفاءتھاكفاءتھ •
      للمعلومات؟ /تحلیلھاما مدى جودة تحلیلھ •

  



 ممتاز    ضعیف 
 Knowledge of اإلقلیمي/  المحلي التسویقأساسیات االلمام ب

Marketing  
     

 1 2 3 4 5 
      :األنشطة التسویقیة التالیة وقیمتھاب ھ/فھمھافھم درجة

      
      ھالمنطقبخاصة إنشاء خطة تسویق محلیة / إقلیمیة كیفیة  •
      مختلفةاالختالط و التواصل مع الشخصیات المؤثرة بوسائط  •
      همباشر حمالت بریدیھإنشاء وإدارة  •
      التعلیمیة والترویجیة الفعالیاتإنشاء وإدارة  •
      مختلفةمع الشخصیات المؤثرة بوسائط والتواصل االختالط  •
      التعلیمیة والترویجیة الفعالیاتإنشاء وإدارة  •
      تنظیم المعارض التجاریة •
      والبث)اتعزیز برامج التسویق للشركات (وسائل اإلعالم المطبوعة  •
      یةالترویجحمالت التنسیق  •
      التواصل االجتماعي شبكاتإجراء التسویق عبر  •
      إنشاء وإدارة برامج التسویق عبر الھاتف •
      إجراء أبحاث السوق غیر الرسمیة •

 ممتاز    ضعیف 
 Product and المعرفة التقنیةبو اتالمنتجااللمام ب

Technical Knowledge  
     

 1 2 3 4 5 
       ة لمنتج / الخدمبا االلمام المناسبحصول على للباستمرار  یعمل/تعملھل  •
      لحصول على المعرفة التقنیة لباستمرار  یعمل/تعملھل  •

      
 ممتاز    ضعیف 

       Relationship Building العالقاتبناء 
 1 2 3 4 5 

 (؟في البیع المؤسسي العالقات المختلفة مع العمالء انواعھل یعرف  •
P2P  ، ؟ةالماس، بكرة القطن( 

     

الموجودة مع العمالء في العمالء ما ھو المستوى (المستویات)  •
 االستراتیجیین؟

     

ً  /تقضيھل یقضي • النتائج  علىتركیز الفي تثقیف العمالء حول أھمیة  وقتا
لنھائیة انتائج التركیز على العمال (تجاھل المیزات واستبدالھا بلأل النھائیھ

 ). المستغرق و المخاطر المصاحبة؟ لألعمال و الوقت

     

      ؟الشركة كُكلبادرات أعمالھم على مستوى على م ھل یطلعھ عمالؤه •
ھل یقوم / تقوم بتسھیل ورش العمل المشتركة بین اإلدارة العلیا في  •

 الشركة ومدیریھا من كبار العمالء؟
     

 ممتاز    ضعیف 
       Sales and Technology المبیعات والتكنولوجیا

 1 2 3 4 5 
      بشكل فعال؟ CRMتستخدم  یستخدم/ھل  •
رؤیھ و بصیره تفید مدى جودة استخدام اإلنترنت كأداة فّعالة في بناء  •

 عمالؤه و كذلك استخدامھا في البحث و الدراسة؟
     

      المعلوماتي في الشركةمان األلسیاسات  لاالمتثامدى  •
      



 ممتاز    ضعیف 
        Sales Administration للمبیعات االعمال اإلداریة

 1 2 3 4 5 
 Sales admin and لمبیعات؟لدارة اإل اتعملیالھل ھو / ھي على درایة ب

sales operation  
     

      في العمل اإلداري؟ لماذا ا؟ /تقضیھ كم الوقت الذي یقضیھ
      تقاریر المبیعاتمدى سھولة تحلیل / قراءة وتفسیر 

نظیفة  اإلداري؟مسؤول الأوامر المبیعات الخاصة بھ بواسطة  تقییمكیف یتم 
 ؟غامضھ ؟ھفوضویومرتبة؟ 

     

 ممتاز    ضعیف 
       Self-Development تطویر الذات

 1 2 3 4 5 
      للحیاةكیفیة إنشاء رؤیة شخصیة  /تعرفھل یعرف •
      متوازنة؟تقود حیاة یقود/ھل  •
      مع الزمالء والمدیرین والمرؤوسین؟ما نمط تعاملھ/تعاملھا  •
      ذاتي االنضباط؟تعتبره/تعتبرھا شخصاً ھل  •
      تقیم ادارتھ/ادارتھا للوقت؟ كیف  •
      ھل لدیھ / لدیھا خطة تطویر مھنیة تمت مناقشتھا معك؟ •
      المواقف العصیبة؟یتعامل/تتعامل مع كیف  •

 
 ممتاز    ضعیف 

 Strategic Sales   التخطیط االستراتیجي للمبیعات
Planning  

     

 1 2 3 4 5 
      ألنشطة المبیعات االستراتیجیة التالیة؟ /تفھمھاما مدى تفھمھ

      التي یعمل بھا خطة عمل الشركةو فھم أھداف  •
      تحلیل وتقسیم السوق •
       وتقییمھم فھم المنافسین  •
      تحلیل العمالء الحالیین  •
      تحلیل المنتجات / الخدمات •
 Target الخاصة بھ الحصھ البیعیھلتحقیق  أھداف عملیھد یحدت •

/Quota 
     

      منطقتھء استراتیجیات المبیعات الخاصة بإنشا •
 ممتاز    ضعیف 

 Time & Territoryوالمنطقة البیعیھ إدارة الوقت 
Management  

     

 1 2 3 4 5 
      ؟ Territoryالمنطقة و  ما مدى تفھمھ إلدارة الوقت

      المجھود الوقت أولویاتتحدید  •
      forecastالقدرة على تحدید المبیعات المتوقعة بدقھ  •
      تحلیل شرائح العمالء •
       sales funnel and pipelineجدول الفرص البیعیھ إدارة  •
      / العمیل المنطقةإدارة  •
تحویل النتائج المالیة الى اھداف بیعیھ یمكن منھا تحدید انشطھ بیعیھ  •

 و متابعة ھذه االنشطھیقوم/تقوم بھا 
     

 


