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 ؟ Quota/Targetماذا تفعل بعد ان تتسلم الھدف البیعي 

 الجزء االول: تحلیل نتائج السنھ/الفتره المحاسبیھ السابقھ 
 

 مقدمھ
 

طرق حساب األھداف  )مشاھده ١٠٨،٠٠٠وصل الى (ذكرنا في مقال سابق تمتع بعدد مشاھدات قیاسي 
ھ او الفترة المحاسبیة القادمة اعتماداً على و ذكرنا طریقتین في تحدید ھدف السن  Quota/Targetالبیعیھ 

 اھداف الفترة السابقة لھا. ھاتین الطریقتین ھما:
 
 تحدید الھدف البیعي یبدأ من اإلدارة العلیا نزوالً الى المستوى التشغیلي .1
 
 تحدید الھدف البیعي یبدأ من المستوى التشغیلي صعوداً الى اإلدارة العلیا .2

 
لبائع من المنطقھ البیعیھ ل الممكن تحقیقھا لألھداف العلمي ما یجب فعلھ للتخطیط ھذا المقال سنتكلم عنفي 

تدفق  مصدراو   Revenue Streamاو لعدة بائعین و سنتعرف عن مصطلح جدید اسمھ  الواحد 
ول . سنتكلم في الجزء االاالیرادات و كیفیة استخدامھ بطریقھ علمیھ للوصول الى ارقام واقعیھ نعمل علیھا

عن تحلیل نتائج السنھ/الفتره المحاسبیھ السابقھ  و ما الذي نأخذه من ھذه النتائج لیساعدنا في تحدید ھدف 
 السنھ القادمھ  

 
 تذكیر بما سبق 

  
الجدول التالي ھدفھ تنشیط ذاكرتكم لما ذكرناه عن طریقتي تحدید األھداف البیعیھ ؛ و ھي من اعلى الى 

من اإلدارة العلیا نزوالً الى المستوى التشغیلي) او من القاع للقمھ (من المستوى التشغیلي صعوداً الى ل (اسف
 .اإلدارة العلیا)

 
 الطریقھ االولى:

 
 تحدید الھدف البیعي یبدأ من اإلدارة العلیا نزوالً الى المستوى التشغیلي

 
  أھمیتھ كیفیة حسابھ

الثالثھ  السنوات متوسط حصص
او اإلیرادات التي تحققت  الماضیة

  في الثالثة سنوات السابقھ
 
 

 فعادةً  ، ناضًجا السوق كان إذا
 في األساس ھو ھذا یكون ما

 . القبلھ السنھ حصة صیاغة
 ، الشركات من للعدید بالنسبة

یشكل ھذا المعیار الركن 
 السنھاألساسي لتحدید حصة 

ككل، و من ثم  للشركھ ھالمقبل
 للمناطق البیعیھ التي تم تحدیدھا 

 التاریخي األداء
 لإلیرادات السابق

التقاریر السوقیھ و الصناعیھ او 
 خبراء التحلیل السوقي و شركاتھ 
كلما كانت المعلومات دقیقھ زادت 
الموثوقیھ في الوصول الى توزیع 

واقعي و عادل یؤدي الى نمو ربحي 
 مستدام

تي المستخدمھ في من المعاییر ال
األسواق الناشئھ التي لم تُبنى 
 فیھا  احصائیات تاریخیھ بعد

 السوق في النمو نسبة



	

لو كانت الشركة مدرجًي في سوق 
المال فالمحللین ھم من یقررون 

ارقام األداء التي سیطالب بھا المالك 
 Stakeو أصحاب المصلحة 

Holders 
ان لم تكن مدرجھ فیصبح االمر 

یقرره صاحب او  خاضعاً لما
 أصحاب العمل  

لھذا السبب كانت معرفة المنافسین و 
 competitors andاالنداد 

peers   ً  امراً ھاما
 للوصول الى ارقام موثوق بھا 

طاقم  على اداء الحكم یتم
 االداره بھذا المعیار، و لذلك في

القیاس  ھذا یكون األحیان بعض
 .یھم ما كل ھو

 او المالك توقعات
 سوق او المالك

 ان المالیھ االوراق
 مدرجھ الشركھ كانت

 
 

 الطریقھ الثانیھ:
 
 

 تحدید الھدف البیعي یبدأ من المستوى التشغیلي صعوداً الى اإلدارة العلیا
 

 معیار القیاس أھمیتھ كیفیة حسابھ
من أفضل الممارسات في إدارة اقسام 

المبیعات ما یسمى الصورة 
 Idealاالفتراضیة للعمیل المثالي 

Customer Profile و ھي ،
طریقھ یتدرب علیھا البائعون حتى ال 

یقضون وقتھم في مطاردة فرص 
بیعیھ غیر مثمره. في المناطق 

الجدیده على عكس المناطق الناضجھ 
Matured or existing 

Territory   یكون تصور "العمیل
المثالي" واضحاً، لذلك یجب العمل 

في على مقارنة العمالء الجدد  
المناطق الجدیده بمثیلھم في المناطق 

 الناضجة
 

یجب مالحظة ان المناطق 
 New Territoriesالجدیده 

التي تضاف الى قسم المبیعات 
سیحدث فیھا نمو سریع مقارنةً 

بالمناطق الحالیھ. على سبیل 
المثال عند بدأ العمل في محور 
القناه كمنطقھ جدیده سنالحظ ان 

من  المبیعات بدأت في النمو
الصفر (ألن المحور منطقھ 

ناشئة جدیده) و ستزید المبیعات 
من سنھ/سنھ بنسب عالیھ و 

غیر واقعیھ لو قورنت بمنطقة 
القاھره الكبرى او مناطقھا 

الفرعیھ التي تعد منطقھ ناضجھ 
 و موجوده منذ سنوات عدیده.

المنطقھ  إمكانات
 البیعیھ 

 

في الشركات الكبرى یكون قسم 
المنتجات ھو المسئول االول  (و 
یساعده قسم التسویق) عن اختیار 

المنتج المناسب للسوق. عند تحدید 
الھدف او الحصھ البیعیھ 

Quota/Target  یتوجب علیك
تكوین صوره كاملھ مع قسم 

المنتجات و التأكد من العوامل التي 
د عقد تكون مزعجة لفریق البیع فیما ب

(مثل إمكانیة الترقیھ الى اصدار 
 مختلف من المنتج، الخ)

دائماً ما تختلف األھداف  
المالیة و الكمیھ  من منتج 

آلخر، فالمنتجات الموجوده 
بالفعل من الممكن التنبؤ بنمو 

مبیعاتھا عند العمالء، على 
 لمنتجات الجدیدة عكس ا

في بعض الحالالت تمیل 
اإلدارة الى اسناد اھداف مالیھ 

 او كمیھ لھذه المنتجات

 المنتج أھداف
 



	

تأكد من ان القسم سیكون مسئوالً  
  متضامناً معك في بیع ھذا المنتج

المنتج  دورة عمر متوسط احسب
 (البدایھ، النمو، العائد الثابت، التقاعد) 

تأكد من ھذه المعلومات من 
 خاصة( اإلحصاءات و االستطالعات

 )تمراراسب تحدیثھا یتم التي للمنتجات
 

كما ذكرنا، معدل نمو المنتجات 
الموجودة في السوق لسنواٍت 

عدیده یكون اقل من المنتجات 
 "الحدیثة او "الولیده 

 المنتج نضج
 

راجع و تأكد من المناطق المغطاه 
تغطیھ بیعیھ جیده و األرقام المحققھ 

للوصول  و قارنھا بالمناطق المتروكھ
الى قرار بدفع شخص او اشخاص 

 الى المناطق المھملھ 
 

نظراً للقدرة العددیة المحدودة 
لفریق البیع یحدث  في بعض 

األحیان نوع من اإلھمال 
لمناطق بیعیھ (تسمى با 

Vacant Territories . 
یستحسن االنتباه الى ھذه 

المناطق و إعادة توزیع فریق  
ن لتغطیة ھذه المناطق بدالً م

ترك الفرص الموجودة فیھا 
 تذھب الى المنافسین 

المناطق البیعیھ 
المھملھ و المتروكھ 

 بدون تغطیھ 
 

 
في جمیع الحاالت نحتاج الى آلیھ سھلھ لتحلیل النتائج التي نحرزھا اوالً بأول لكي نستطیع التنبؤ بما یمكن 

 تحقیقھ في المستقبل، و ھو الغرض من ھذا المقال.
ق االیرادات تدف مصادربالي سنحلل النتائج المحققھ في الفتره المحاسبیھ السابقھ و نربطھا في الجدول الت

 و الفرعیھ. األساسیة، المختلفھ 
  



	

  Revenue Streamsتدفق االیرادات  مصدرتعریف 
 

التي ینتج منھا إیرادات الفئات المختلفھ  بأنھ  Revenue Streamاالیرادات تدفق  مصدریعرف 
 عدیده من ضمنھا: عتختلف الفئات الى انواللشركھ. 

 
	)(المشتريبیع أصول (انتقال ملكیة جھاز او متاع او عقار من البائع الى  -
	بیع خدمات -
	بیع اشتراكات  -
	 رسوم استخدام -
	الخ -
 

  



	

 مالحظات على الجدول المرفق 
 

 
 

 :اآلتیةاألرقام  ستالحظونفي الجدول التالي 
 
	Opportunityفرصھ  ١٥٠اجمالي عدد الفرص البیعیھ  •
فوصل عدد الفرص  CHAMPمن ھذه الفرص انطبق على بعضھم فلتر التأھیل الذي ذكرناه في مقاالت سابقھ  •

	فرصھ، نتج عنھا تقدیم عروض لھؤالء العمالء ٨٠المؤھلھ الى 
	ملیون جنیھ ٣٠فرصة منھم و وقعنا عقوداً اجمالي قیمتھا  ٢٠فزنا ب  ٨٠من ھذه العروض ال  •
	ملیون جنیھ ١،٥العقد متوسط قیمة  •
 

 الوصف النسبة ھالسابق السنھ البند
عدد الفرص 

 البیعیھ
150       

عدد العروض 
 التي تم تقدیمھا

معدل تحویل الفرص الى عروض (نسبة  53% 80
 Conversion Rateالتحول) 

عدد العقود 
 الموقعة بالفعل

معدل تحویل العروض الى عقود (نسبة  25% 20
  Closing Rateاالقفال) 

        
اجمالي قیمة 
 العقود لموقعھ

30,000,000       

متوسط قیمة 
 العقد

1,500,000       

        
قیمة العقود لكل  القیمة الفعلیة

 تدفق مصدر
توزیع العقود 
على مجاالت 

تدفق 
 االیرادات

 متوسط قیمة العقد  عدد العقود

تدفق  مصدر
 ١اإلیرادات رقم 

12,000,000 40% 10 1,200,000 

تدفق  مصدر
 ٢اإلیرادات رقم 

15,000,000 50% 5 3,000,000 

تدفق  مصدر
اإلیرادات الفرعي 

 ٢،١من 

6,000,000 40% 2 3,000,000 

تدفق  مصدر
اإلیرادات الفرعي 

٢،٢ 

9,000,000 60% 3 3,000,000 

تدفق  مصدر
 ٣اإلیرادات رقم 

3,000,000 10% 4 750,000 

 
 

    



	

و نسبة االقفال   Conversion Rateاآلن دعونا نختبر مصطلحین جدیدین ھما نسبة التحول 
Closing Rate  ألي بائع او مدیر مبیعات. من االسم یتبین لنا ان نسبة  األھمیةو ھما رقمان في غایة

لعمل (قدمنا عروضاً بالفعل) فیھا ھي عدد الفرص التي تم تأھیلھا وبدأنا ا  Conversion Rate التحول
  .مقسوماً على العدد اإلجمالي من الفرص المحتملة

ما فعلناه ھو اننا حولنا فرصاً محتملة عدیده الى فرصاً مؤھلھ للعمل علیھا، أي فرصاً نعرف فیھا العوامل 
 التالیھ :

 
- Challenge تشوه صورتھ و سمعتھ (خدمھ  و تعني التحدي الذي یواجھ العمیل و یمنعھ من تحقیق مكاسب او

سیئھ) او تكبده خسائر مادیھ نتیجة سوء االداره او الفساد او أي عوامل یمكننا إصالحھا عن طریق خدماتنا و 
	منتجاتنا

	
- Authority  من لدیھم القدره على اتخاذ القرار و تحدید أوجھ االنفاق للمیزانیاتوتعني	
 

 
- Money لعالج ھذه المشكلھ او التحدي المذكور في النقطھ األولى و المقصود بھا المیزانیھ المقرره	

	
- Priority  و تعني االفضلیھ او االسبقیھ التي تحملھا ھذه المشكلھ، فعلى سبیل المثال لو كانت المشكلھ ھي

فقدان السمعھ نتیجة سوء الخدمھ ، فال شك ان الشركھ ستعطى اھمیھ لعالج ھذه المشكلھ اكثر من تطبیق معاییر 
	تاریخھا ممتد الى نھایة العام القادم Complianceثال إمت

 
منھم ینطبق  ٨٠فرصھ بیعیھ و وجدنا ان  ١٥٠الذي طبقناه على ال   CHAMPما ذكرناه یشكل فلتر 

 . منھم ٢٠التي فزنا في  عروضالعلیھم ھذا الفلتر، و بالتالي عملنا معھم و قدمنا لھم 
 

. أي اننا من قائمة عمالء ٪٢٥و نسبة االقفال  ٪٥٣بالرجوع الى الجدول سنجد ان نسبة التحول لدینا ھي 
فرصھ مؤھلھ و لو قدمنا عروضاً لھم  ٥٣ب و ننتھي  CHAMPاسم سنجري علیھم فلتر  ١٠٠محتملین بھا 

 عقد ١٣ھناك احتمال ان نفوز ب 
لسنھ القادمھ و "نتنبأ" بعدد الفرص التي یتوجب علینا أھمیة ھذه األرقام سنرھا عندما نجري حسابات ا

 العمل علیھا حتى نصل الى الھدف المطلوب و الذي ستكلفنا بھ االداره العلیا للشركھ.
 

 مصادر التدفقات النقدیھ
 

او للقسم  . سنفترض ان للشركھRevenue Streamالتدفقات النقدیھ  مصادرننتقل اآلن الى ما یسمى 
 ثالثة مصادر للتدفقات النقدیھ تفاصیلھا كالتالي:

 
 : و ھو عباره عن مبیعات االجھزه  ١رقم   Revenue Streamمصدر تدفق اإلیرادات    1
 ، و الذي ینقسم الى مصدرین فرعیین:  ٢رقم  Revenue Streamمصدر تدفق اإلیرادات    2

 عباره عن مبیعات رخص البرامج  2.1
 عباره عن مبیعات تجدید رخص البرامج السابقھ  2.2

 : و ھو إیرادات التركیب و التدریب ٣رقم  Revenue Streamمصدر تدفق اإلیرادات    3
 

ملیون  ١٢)  أدى الى توقیع عقود قیمتھا األجھزةیبین الجدول ان مصدر تدفق االیرادات االول (مبیعات 
ت)، بینما كان مجموع العقود الناتجھ من بیع رخص برامج جنیھ (یمكن الوصول الى ھذا الرقم من السجال

 ملیون تجدید رخص سابقھ.  ٩ملیون برامج جدیده و  ٦ملیون جنیھ مقسمھ الى   ١٥ھو 
 ملیون جنیھ  ٣و ھو إیرادات التدریب و التركیب ب  لإلیراداتنھایةً یأتي المصدر الثالث 

 



	

 تشكل المصادر الثالثھ النسب المئویھ التالیھ:
 

 عقود ١٠من من اجمالي االیرادات  ٪٤٠:  ١رقم   Revenue Streamمصدر تدفق اإلیرادات    1
مقسم  عقود ٥من  من اجمالي االیرادات ٪٥٠:  ٢رقم  Revenue Streamمصدر تدفق اإلیرادات    2

 الى: 
 من عقدین ٢المصدر رقم  إیراداتمن اجمالي  ٪٤٠مبیعات رخص البرامج     2.1
 عقود ٣من  ٢المصدر رقم  إیراداتمن اجمالي  ٪٦٠مبیعات تجدید رخص البرامج السابقھ     2.2

 عقود ٤من  من اجمالي االیرادات ٪١٠:  ٣رقم  Revenue Streamمصدر تدفق اإلیرادات    3
 
 

  



	

 كیفیة تحدید ھدف العام الحالي
 

بعد تحلیل العام السابق یمكننا ان نبني الجدول الجدید للعام الحالي و الذي یتضمن مقدار من نمو االیرادات 
 ناتج من:

 
	الھدف الذي یضعھ مجلس االداره او المالكین او حاملي األسھم  •
	القدره الشرائیھ الموجوده في السوق و نسبة نموه  •
	وقیھ)النمو لدى المنافسین (مما یعني وجود قوه س •
		PESTELتغیرات اقتصادیھ و سیاسیھ و اجتماعیھ و فنیھ و تشریعیھ و بیئیھ  •

 
 تحلیل الجدول الخاص بھذا العام:  

 
 الحقیقة ان ھذا الجدول یحتاج لتعلیق صوتي خاص بھ و لكن سأدون بعض المالحظات المفیده مثل:

ملیون في العام السابق و األسباب  ٣٠ملیون بدالً من  ٣٦الھدف الجدید في اعلى یسار الصفحھ ھو  •
 ً 	ذكرناھا سابقا

	:كاآلتينسبة مساھمة كل مصدر من مصادر تدفق االیرادات تم تعدیلھا  •
o  مصدر تدفق اإلیراداتRevenue	Stream	  ٤٥الى  ٪٤٠:من  ١رقم٪	
o  مصدر تدفق اإلیراداتRevenue	Stream  ٥٢الى   ٪٥٠: من  ٢رقم٪	

	(لم تتغیر) ٪٤٠مبیعات رخص البرامج  §
	(لم تتغیر)  ٪٦٠مبیعات تجدید رخص البرامج السابقھ  §

o  مصدر تدفق اإلیراداتRevenue	Stream  ٣الى  ٪١٠: من  ٣رقم٪ 	
 

راق في اختیكون السبب في العاده توجھات االداره لبیع منتجات عالیة الربحیھ اكثر من غیرھا او الرغبھ 
 األسواق بمنتج معین، الخ

 
). بالطبع لو حدث تغیر ما لألفضل ٪٢٥و  ٪٥٣مازلنا نستخدم نسب التحول و االقفال مثل العام السابق ( •

	فاننا سنأخذ النسب الجدیده في العام الذي یلیھ
ھا او بمعنى یالحظ اننا استخدمنا ھذه النسب الستنباط عدد الفرص البیعیھ التي یتوجب علینا الحصول عل •

	. Prospectsآخر العمالء المحتملین 
ملیون ثم قسمناه على مصادر االیرادات (بناء على النسب  ٣٦بدأنا بإدراج الرقم اإلجمالي للھدف و ھو  •

	التي ذكرناھا سابقاً) و بالتالي وصلنھ الى رقم اجمالي یراد تحقیقھ
سط قیمة كل عقد في مصادر االیرادات المختلفھ لكي نحول ھذا الرقم الى عدد من العقود، لجأنا الى متو •

	(من العام الماضي).
لكي نحصل على عدد العروض،  	Rate	Closingبعد ان حصلنا على عدد العقود استخدمنا نسبة االقفال  •

	 .Prospectsلكي نحصل على عدد ال  	Rate	Conversionثم نسبة التحول 
 

ضوء على طرق علمیھ لتحدید األھداف، و بالتالي یسھل علینا ختاماً ارجو ان أكون قد وفقت الى القاء ال
متابعة التقدم في التوصل الى الھدف على مستویات متعدده (مصدر االیرادات (المنتج) ، و المنطقھ ، 

 واخیراً البائع نفسھ... ملحوظھ: الجدول في الصفحھ التالیھ
 

 ٢٠١٨اشرف عثمان، القاھره 
 



	

 
 
 
 
 
 

 


