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 Sales Planكیفیة بناء الخطھ البیعیھ 
 

 مقدمھ
 

لألصدقاء و المتدربین و أوفي بوعدي الذي قطعتھ سابقاً و الذي و   LinkedInابدأ بالشكر الجزیل لكل من یتابعني على 
 .Sales Planیفیة اعداد خطة البیع او تأخر بسبب ضغط العمل و ھو ك

كما أقول في العدید من المناسبات ھناك فرق بین الشركات الموجوده بالفعل في السوق و بین الشركات المؤسسھ حدیثاً او 
التي في طور اإلعداد او تحت التأسیس حیث ال تكون ھناك قائمھ موجودة بالفعل للعمالء السابقین. سأحاول قدر 

ي . كذلك ھناك فرق بین عمالء البیع المؤسسالتمییز بین الوضعین خالل المقال بحیث یختار القارئ ما یناسبھالمستطاع 
B2B   و البیع الفرديB2C  

لتي ا باألمنیاتجدیر بالذكر ان خطة البیع لھا أسس و متطلبات معلوماتیھ اساسیھ البد من توافرھا و اال أصبحت قائمھ 
 . و سیدخل الجمیع في طاحونة العمل الیومي  Pipelineالبیع  ستتحول الى قائمة تدفقات

في كتابة ھذا المقال حرصت على أال یكون عباره عن نموذج من النماذج و الجداول التي تمأل فراغ اإلنترنت و التي ال 
 تتعدى رؤوس مواضیع  موضوعھ في جداول، و لكني حرصت على شرح كل عناصر اعداد خطة البیع بالتفصیل و

، فإذا كان لدیك جدول سایق اإلعداد فیمكنك Sales Planأدرجت اسئلھ یجب اإلجابة علیھا لملئ وثیقة خطة البیع 
 إستخدامھ و إن لم یكن لدیك فستجد جدوالً مقترحاً یمكنك إستخدامھ.

 
 البدایھ

 
لین في بات العمالء المحتمدعونا نراجع تعریف عملیة البیع لنتفق على بعض األساسیات. البیع ھو عملیة توفیق متطل

التي تتلخص في كونھا منتجات او خدمات یحتاجھا ھؤالء العمالء لجلب منفعھ او لدفع ضرر. تكون و سوق من األسواق
نفعھ یل من تحقیق الممیمنع الع شيءمالي/مادي، و یكون الضرر متمثل في أي  دة في معظم األحیان متمثلھ في عائالمنفع

 .المرجوه
لنلم بالصوره الكاملھ و لنكون جمیعاً على   Sales Planningال التفصیلي سنتكلم عن التخطیط البیعي في ھذا المق

. سنراجع العدید من المصطلحات و المفاھیم التي یجب Sales Planنفس الموجھ قبل ان نصل الى إنشاء الخطھ البیعیھ 
بیانات اإللمام بھا قبل ان یبدأ في ملئ جدول  Elite Sales Professionalعلى أي محترف بیع من مستوى النخبھ 

  و ما أكثرھم. ”How To Prepare A Sales Plan“تم تنزیلھ من محرك بحث 
 

   Segments/Sectorاألسواق و القطاعات
 

و ھو أمر أساسي و یحتاج التحدید قبل ان نفكر ماذا    .segment/sectorاآلن نبدأ باألسواق و بالقطاعات السوقیھ 
یاجات و الرغبات، اذن دعونا ھو مجموعھ من المشترین لھم نفس االحت  segment or sectorع. بما أن القطاع سنبی

و ال نتكلم عن   B2Bنتعرف على أنواع القطاعات الموجوده في السوق المصر (الحظوا اننا نتكلم عن البیع المؤسسي 
 .B2C or Retail التجزئھالبیع الشخصي او بیع 

 الیھ بھا عشرات القطاعات الموجوده في السوق المصري :القائمھ الت
 

  الحكومھ و القطاع العام .1
 الفاع و الطیران .2
 (مستلزمات و آالت) الزراعھ .3
 الھندسي و المعماريالقطاع  .4
 السیارات و النقل .5
 تصمیم و انشاء المباني و التطویر العقاري .6
  الكیماویات و البتروكیماویات و المركبات الصناعیھ  .7
 البناء و المعدات الثقیلھ معدات .8
 التجزئھبضائع استھالكیھ و قطاع  .9

 التعلیم بأنواعھ المختلفھ (عادي و صناعي و تجاري و تعلیم عالي) .10
 صناعات الطاقھ .11
 البیئھ تكنولوجیات .12
 الخدمات المالیھ .13
 تصنیع االغذیھ و التعلیب .14



 الخدمات الصحیھ .15
 تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت .16
 التصدیر و االستیراد .17
 الطباعھ و النشر .18
 الصناعات البحریھ .19
  األمن و المراقبھ .20
 الغزل و النسیج .21
 السفر و السیاحھ .22

 
 كماو خدمات كمالمنافع التي تتحقق عن طریق شراء منتجات

 
او المنافع المرغوبھ (مع االتفاق على ان المشكلھ ھي كل ما یمنع من تحقیق الواجب تفادیھا بعد ذلك ننتقل الى المشاكل 

في القائمھ التالیھ أدرجت عینھ من ھذه المنافع التي یتمناھا العمالء والتي سیدفعون لكم مبالغ مالیھ للمنتج او . منفعھ)
 الخدمھ التي تقدمونھا لتحقیق ھذه المنافع:

 
 تقلیل الفاقد أو المرتجع •
 تقلیل نفقات التشغیل •
 تقلیل زمن القیام بمعاملھ أو عملیھ •
 تقلیل األخطاء •
 الناجحین زیادة عدد الطلبھ •
 زیادة المبالغ المحصلھ •
 معینھ  ھالحسابات المفتوحھ في فتره زمنی زیادة عدد •
 تقلیل شكاوى العمالء •
 العمیلزیادة المبیعات لنفس  •
 تحسین رضاء العمالء •
  تقلیل عدد أیام المخزون •
 %10زیادة المبیعات السنویھ بنسبة  •
  تحسین ریادة العالمھ التجاریھ  •
 یلالعمتقلیل زمن إنتظار  •
 %40زیادة حجم الطلبیھ الواحده بنسبة  •
 الدخول الى أسواق جدیده •
 زیادة الحصھ السوقیھ •
 أسابیع 6أشھر الى  3تقلیل وقت البیع من  •
  تقلیل نسبة ترك الخدمھ للموظفین •
  تحقیق الرجوع الى العمیل في نفس الیوم •
 زیادة إنتاجیھ الموظفین •
 بضائع منتھیة الصالحیھ %0تحقیق نسبة  •
 على شھادة رقابھ قیاسیھ الحصول •
 %50عدم دفع, أو تقلیل الغرامات بنسبة  •
 تقلیل مخاطر أعطال األجھزه •
 تقلیل قیمة بولیصة التأمین على األجھزه •
 تحسین القدره على حمایة المعلومات •

 
ي یبدأ فكیر الذقبل ان اذكر المنتجات التي تبیعونھا، اذ أن التثم المشاكل و المنافع  القطاعاتالسوق و تعمدت ان اذكر 

 قاصر و بالذات في مرحلة التخطیط. بعبارة " ماذا سنبیع الیوم" ھو تفكیر
  



 
   Value Propositionالقیمھ المضافھ عرض 

   
لمؤسستھ. ھذه القیمھ ل لحل مشاكلھ او لجلب منفعھ لھ وات او خدمات بقدر ما ھو قیمھ مضافھ للعمیما نبیعھ لیس منتج

بالسوق الذي یعمل فیھ اعھ التي یعمل بھا وعمل الصنوبطریقة عملھ  إلماممعھا ت او الخدمات ومجموعھ من المنتجاھي 
 الموارد، الخالمال وت التي یواجھھا من ناحیة الوقت وبالتحدیاو

التي تجمع العدید و ٢٠٠٨ر في دالتي ابتكرھا الكساندر اوستروال BM Canvasالحقیقة انني من المتحمسین لمنھجیة 
السوق و قطاعاتھ ثم  ;رناھان المكونات العملیھ في لوحھ واحده سأضع صورتھا لتوضیح العالقات بین األشیاء التي ذكم

 )افع (في صورة عرض القیمھ المضافھاكل و المنالمش
 
 

 
 
 

قیمھ  رضفي المنتصف المنتجات او الخدمات في شكل عمربع السوق بقطاعاتھ المختلفھ و كما ترون في الجانب األیمن
كون اكثر من م اللوحةبالطبع تشمل  المشاكل،و لیس كمنتج موجود على الرف و لكن كفائده عملیھ تحسن األداء و تحل 

 و لكنھ حدیث آخر في یوٍم آخر.
  



 
  Market Analysisي تحلیل السوقال
 

 تعریفات ھامھ:
 

الذي تعمل في الشركھ. یحدث ھذا التحلیل في  ھو تحلیل السوق Sales Planئ یجب القیام بھ في أي خطھ بیعیھ اول ش
المره االولى بعد انشاء الشركھ و تتم مراجعتھ بین الحین و اآلخر عند حدوث متغیرات و احداث تؤثر على السوق  

 الذي ذكرناه في مقاالت سابقھ).  PESTEL(نعرف  ھذه المتغیرات باستخدام نموذج 
 

 ینامھ یننبدأ باصطالحاللعب الذي سنشارك فیھ (السوق). سو مجال أد الملعب یجب القیام بھ ھو تحدی نشاط اذن فأول 
و ترجمتھ السوق اإلجمالي المتوفر و  Total Addressable Market, TAMفي عالم التسویق و البیع و ھو 

القابلھ للخدمھ ، و سأعطیكم في الجزء  و ترجمتھ السوق  Serviceable Available Market, SAMاصطالح 
 . TAM/SAMالتالي مثاالً واقعیاً یقرب مفھوم ال 

 
منذ سنوات انكسرت شاشة ھاتف ابنتي و التي تعمل في وظیفة ملحھ ضاغطة من حیث الوقت. علمت بعد ذلك انھا 

و التي تقوم بإصالح شاشات الھواتف المتشققھ و المكسوره من نوع    i-Fixاصلحت الھاتف عن طریق شركھ تسمى 
iPhone ید انھم یقومون باصالحھ عند العمالء، أي یقومون بزیارتكم في المنزل او العمل .و الجد 

 فني مؤھل بزیارتك أینما كنتفیھ االتصال بھم أو حجز موعد على موقعھم اإللكتروني ، حیث یعطونك موعدًا یقوم  یتم. 
ترك خصوصیة معلوماتك بدالً من لى ، مما یمنحك فائدة الحفاظ عأمامك) وإصالح الشاشة المكسورة المنزل(العمل أو 

 كل صورك ومعلوماتك الحساسة التي تتعرض للقرصنة. و علیھھاتفك في ورشة العمل 
 

و الذي یمكننا حسابھ من خالل  في السوق المصري iPhoneكل مالكي أجھزة  ھنا ھو TAMالسوق اإلجمالي المتوفر 
قول موقع حیث ی ٢٠١٧معرفة عدد الھواتف الذكیھ في مصر و لنأخذ 

egypt/-in-users-smartphone-of-https://www.statista.com/statistics/467747/forecast   
 
 ٨.٥ھو   TAMالمختلفھ. ھل ھذا یعني ان ال بمودیالتھ    iPhoneملیون، ثلثھم من نوع  ٢٦ان عدد الھواتف حوالي  

 ملیون على احسن تقدیر. ١،٧لن یتعدى   TAMلوجدنا ان ال  ٨٠/٢٠ملیون ھاتف؟ بالطبع ال ألننا لو طبقنا قاعدة ال 
 

، العمر ،  الموقعحسب  TAMلـ ا قطاعاتقسیم تو ذلك ب للخدمة  القابلھأو السوق  SAM ال تحدید اآلن ننتقل الى 
و  سنجد في النھایة اننا لو قررنا خدمة القاھره فقط . في السوق  iPhoneطرازات و لتعلیم ، وجنس المستخدمین وا

و خدمة شریحھ اجتماعیھ و سنیھ معینھ (الشباب من سن  و ما یلیھا  iPhone 5و لتكن مودیالت  خدمة مودیالت معینھ
الف عمیل ممن سیقدرون  ٣٠٠ضعة مئات من اآلالف و لتكن سیقل الرقم الى ب ) في مناطق معینھ من القاھره ٣٠-١٨

 الخدمھ و سیدفعون مقابلھا للحفاظ على وقتھم و خصوصیة معلوماتھم. 
بإستخدام الشبكات االجتماعیھ " الشبابیھ" و سنستخدم طبعاً سنصل الى شرائح عمالئنا من خالل تسویق موجھ  

 ھ و كمیة قطع الغیار التي سنشتریھا و نخزنھا، الخ. المعلومات في تحدید أماكن تواجد سیارات الخدم
 

 :تحلیل السوق منلإلنتھاء  یجب اإلجابة عنھا أسئلة
 

یجیھ للوصول الى تحلیل السوق الذي تبیع فیھ و بالتالي وضع استراتفیما یلي قائمة باألسئلة التي تحتاج إلى اإلجابة علیھا 
 ھذه االستراتیجیھ : التي ستحقق   Sales Planو من ثم خطة البیع 

 
 ما ھي العوائد التي حققتھا خالل السنة المالیة الماضیة (المخطط لھا مقابل تحقیقھا)؟ .1
 الزیادة ھذا العام؟ ھيماذا  .2
   SAMال  (السوق اإلجمالي المتوفر) و Total Addressable Market, TAMھل نعرف  .3

Serviceable Available Market   ؟السوق القابل للخدمھ 
 SAMو ال  TAMا ھي نسبة النمو في ال م .4
 ؟ SAM إلى التي سنصل بھا  قنوات البیعما ھي  .5
 في عدد العمالء التي تبیع لھم؟ و للمنتجات التي تبیعھا؟ نسبة النمو ھل تعرف .6
 ؟ SAMھل تعرف حصتك السوقیھ في ال  .7



 ؟نسبة نمو المبیعات لدیھم حصتھم السوقیھ؟ ھل تعرف منافسیك؟  .8
؟ من خالل بیع المزید للعمالء الحالیین أو عن طریق  Target/Quotaالھدف البیعي ق كیف تخطط لتحقی .9

 البیع لمزید من العمالء؟
 ؟منطقھ او قطاعفما ھو العدد لكل  البائعین؟ اذا كان األمر كذلك ھل تخطط لتوظیف المزید من  .10
 توجد عوامل سوقیھ مؤثره في زیادة الطلب؟ في أي منطقھ/قطاع سوقي؟ ھل  .11
 ؟)(CACالعمیل أو  االستحواذ علىنعرف كم ھي تكلفة الحصول على عمیل جدید تكلفة  ھل .12
 ؟CLTVھل نعرف القیمة الزمنیة لعمالئنا أو  .13
 ؟قطاعلكل  CLTVو  CACھل نعرف  .14
السوق) أو من عرض  تنمیة(تنمیة األسواق الحالیھ التي نعمل فیھا ھل سنحقق ھدفنا الجدید من العائدات من  .15

(االستحواذ على من منافسینا  أعمال) أو من أخذ ألسواق و منتجات جدیده(التعرض جدیدة  ات منتجات/ قطاع
 جزء من حصصھم السوقیھ) 

 
التي نعمل بھا او نرغب في ألسواق ل و تحلیل مناسبتعریف  نكون قد انتھینا منمن خالل اإلجابة على ھذه األسئلة 

 العمل بھا. 
 
 
 Accounts Analysisالعمالء عالقات /حلیل حساباتت

 
الذین  عمالءالالمالیة القادمة ، لذلك سنبني تحلیالتنا على  الفترهتذكر أن ھدفنا ھو زیادة اإلیرادات إلى الحد األقصى خالل 

نتوقع ان ینفقوا مبالغ من المال في الفتره المحاسبیھ التي نقوم بخطة المبیعات لھا (خطھ سنویھ او ربع سنویھ، الخ). كیف 
السابق شرحھ في مقاالتي السابقھ و   CHAMPالء العمالء؟ من قائمة الفرص البیعیھ السابق تأھیلھا بنموذج نحدد ھؤ

او المشكلھ التي یرید العمیل حلھا، من ھم   Challenge, Authority, Money, Priorityالكلمات   الذي یلخص 
 ا ھذه المشكلھ بین المشاكل األخرى لدى العمیل.صناع القرار، المیزانیھ المرصوده و أخیرا األفضلیھ التي تحملھ

 
تذكر اننا سنركز جھودنا في الفرص البیعیھ التي یمكن إقفالھا و تحویلھا الى إیرادات و سنترك الفرص األخرى الى وقت 

ن مان تصبح جاھزه و مواتیھ لإلقفال. فالعمالء لیسوا متساویین بنفس الدرجھ في لحظھ زمنیھ معینھ، بعضھم یعاني 
ض اآلخر یتعایش مع ھذه المشاكل رغم علمھ بتأثیرھا السلبي، لذلك مشاكل و على استعداد لحلھا و دفع قیمة الحل، البع

 أكبر عدد من الفرص. إلقفالیجب ترتیب العمالء من األفضل الى األسوأ (في ھذه الفتره المحاسبیھ) 
 

 السنھ، الخ) ھذه الفتره البیعیھ (السنھ او ربعالعمیل المثالي  من ھو
 

لیس دارجاً عند  لكنھ یستخدمھ محترفو التسویق ومصطلح   Profile, ICP  Ideal Customerالعمیل المثالي او
ترجمتھا و  Ideal Account Profileمصطلح   B2Bفي الحقیقھ سنستخدم في عالم ال . محترفي البیع رغم أھمیتھ

 الحساب المثالي. 
 

  B2Cھلك تفي البیع المباشر للمس  r Profile , ICP Ideal Customeالعمیل المثالي
 

 Win/lossالمثالي؟ اإلجابھ ھي "من سجالت المبیعات التي تم ربحھا"  للحسابكیف نبدأ في تشكیل الصوره العملیھ 
Reports  ي بالطبع) فأنتم ف واألسبابھا (ومو األخرى التي خسرت ربحتموھاإن لم یكن لدیكم سجالت للعملیات التي

 قسم مبیعات ناجح و على مستوى افضل الممارسات. لیكون لدیكم المأمول (أي وضع سیئ) وضع یقل عن 
 نكون الصوره العملیھ للعمیل المثالي بسؤال أنفسنا ثالثة أسئلھ:   B2Cفي حالة ال 

 
 ؟وخدماتنا منتجاتنامن یشتري  .1

مھنتھم؟ مسماھم ؟ ما ھو جنسھم؟ كبار السن ، في منتصف العمر ، أو ابدأ بالفئة العمریة ، ھل عمالؤك من الشباب 
كیف یقضون اوقاتھم؟ ما الذي یؤثر علیھم؟ ھل یشتركون في آراء ومواقف  المستوى التعلیمي؟ الوظیفي في عملھم؟ 

 مشتركة؟ ما الذي یضعون لھ قیمھ في حیاتھم ؟ وھل یشتركون في أھداف مماثلة؟
 

 ؟امنتجاتنلماذا یشترون  .2



لوقت اھذا ھو  ؟منتجات مماثلة بدالً من منتجاتكمھو لماذا یشترون  بصددهأسباب الشراء بشكل عام كثیرة، ولكن ما نحن 
الذي نولي فیھ اھتمامنا الى ما یوفره منتجكم لحل مشكلھ ما اكثر مما یقوم بھ المنتج المنافس. العمیل المثالي ھو من یولي 

 نتجكم على غیركم من المنافسین.ھذه القیمھ اھمیھ تجعلھ یفضل م
 

 ن أین یحصلون على معلوماتھم؟م .3
ما نوع المحتوى الذي یستحوذ  ، الخ. االجتماعیھالشبكات ،  االنترنت(الصحف ، المجالت ، مواقع  یقرؤونھما الذي  ⁃

ن للدراسات الحدیثة ، أ (مقاطع الفیدیو ، أو الكتب اإللكترونیة ، أو الندوات عبر اإلنترنت) ، تذكر وفقًا معلى اھتمامھ
 من المشترین في العمل یقومون ببعض أشكال البحث عبر اإلنترنت قبل اتخاذ قرار بشراء السلع أو الخدمات. 94٪

او بعد من  قربقیاس لتحدید مدى  معیار لدینامثالي ، العمیل التعریف  صورةأو  ICP صورةببناء  قمنااآلن بعد أن 
او  Prospectingو الذھنیھ العمیل المثالي، و بالتالي ستتركز جھودك في مرحلة ال  تعمل معھم عن الصوره العملیھ

 ICPالبحث عن عمالء محتملین في شریحھ یوجد فیھا عمالء قریبین من العمیل المثالي 
 

  B2Bفي البیع المؤسسي   Ideal Account Profile, IAP الحساب المثالي
 

ت قرارات الشراء من قبل األفراد و بالتالي لن نغفل العوامل السابق ذكرھا في تتخذ الشركا B2Bرغم أنھ  في حالة ال 
 : B2Bالثالثھ ستختلف في حالة البیع المؤسسي  األسئلةفي الفقره السابقھ. إال ان نوعیة  ١النقطھ رقم 

 
 من یشتري منتجاتنا وخدماتنا؟ .1

یتعلق بالمؤسسات (الكیان القانوني ،اإلرباح ،  او ما Firmographicالعوامل الفیرموغرافیھ ھل ھم متشابھون في 
جغرافیة منطقھ ؟ ھل یتجمع ھؤالء العمالء في ، الخاإلداریةمعدل النمو ، عدد الموظفین ، الصناعة ، الموقع ، البنیھ 

 .ماھي الصوره التكنولوجیھ لدیھم (استخدامھم للتكنولوجیا في أعمالھم بصفھ متكاملھ) معینة؟
 

 تجاتنا؟لماذا یشترون من .2
ھل نعلم استراتیجیة الشراء   ھل یتشابھون في التحدیات و المشاكل التي یواجھونھا (تسمى في بعض األحیان نقاط األلم)؟

ھل لدیھم دوافع ملحھ  للتغییر(االندماج واالستحواذ ، تغییرات تشریعیھ یجب االمتثال لھا ،الخ). ھل یقدرون مبدأ  لدیھم ؟ 
جحنا في ایصالھ لجمیع مستویات الشراء (المشتري، المستخدم، المساعد في إیصال القیمھ، القیمھ المضافھ ؟ و ھل ن

 المنتفع، المؤثر)؟
 

 من أین یحصلون على معلوماتھم؟ .3
  

، الخ.  ما نوع المحتوى  LinkedInمثل  االجتماعیھ(الصحف ، المجالت ، مواقع االنترنت ، الشبكات  یقرؤونھما الذي 
تمامھم (مقاطع الفیدیو ، أو الكتب اإللكترونیة ، أو الندوات عبر اإلنترنت) ، تذكر وفقًا للدراسات الذي یستحوذ على اھ

من المشترین في العمل یقومون ببعض أشكال البحث عبر اإلنترنت قبل اتخاذ قرار بشراء السلع أو  ٪94الحدیثة ، أن 
 الخدمات.

 
،   IAP مثاليلا الحسابتعریف  صورةعد أن قمنا ببناء بر للمستھلك و كما ذكرنا من قبل في الفقره الخاصھ بالبیع المباش

معیار قیاس لتحدید مدى قرب او بعد من تعمل معھم عن الصوره العملیھ و الذھنیھ العمیل المثالي، و بالتالي  لدینا
ء قریبین من او البحث عن عمالء محتملین في شریحھ یوجد فیھا عمال Prospectingستتركز جھودك في مرحلة ال 

 ICPالعمیل المثالي 
 
 

 :من تحلیل حسابات/عالقات العمالء لالنتھاء أسئلة یجب اإلجابة عنھا
 

  ؟ و ھل تعرفون مدى قرب او بعد عمالئكم الحالیین عن الصوره المثالیھ ؟ IAPاو  ICP بإعدادھل قمتم  .1
 ؟ممنكحالي او محتمل . ما مدى احتمالیة شراء كل عمیل 2 .2
 ؟من واقع المیزانیھ المحدده للفتره المحاسبیھ التي تخطط لھا ق المحتمل لكل عمیل / عمیل محتملما ھو اإلنفا .4
 ؟عمیل داخل كل حسابالعام  اإلنفاق من  مصتكون حھل تعرف .5
 )؟عمالئكممن  ٪20تأتي من  عائداتكممن  ٪80(بمعنى ، ھل من المنطقھ البیعیھ   متركیز إیراداتكو ما ھ .6
وظفیكم لتغطیة العمالء المرجح ان یقوموا بالشراء في الفتره المحاسبیھ التي تخططون تستخدمون افضل م ھل .7

 ؟لھا



تعتبرون ان عمالئكم ممن یرجح ان یقومون بالشراء على درایھ كاملھ بمحفظة المنتجات و الخدمات ھل  .8
 الخاصھ بكم و بمقترحات القیمھ المضافھ لكل منھا؟ 

 
  Buyers Analysis تحلیل المشترین

 
راء قد تغیر الشعالم  " ھو أنفي البیع یعتمد على العالقات التقلیدیة " كل شيء العبارهالسبب الذي یجعلني أعارض دائًما 

 ي جداً في الواقع ھناك عبارة تعجبنفي السنوات الماضیھ و بالذات مع نمو المحتوى المعلوماتي في االنترنت.  بشكل كبیر
قال فیھا ان عدد أصحاب المصلحھ  The Challenger Saleى المسم Brent Adamsonكتاب وردت في 

Stake Holders    و عدل  ٢٠١٤كان ھذا عام  شخص ( ٥.٤ممن سیكون لھم أثر ھائل في اتخاذ قرار الشراء ھو ،
 )٢٠١٨شخص في  ٦،٨ھذا التقدیر الى 

 
صید رحالت في الغرب و  ولفمالعب الج یتم في جلسات اجتماعیھ مثل قبل عدة سنوات تم اتخاذ قرارات الشراء

تغیر الوضع ألسباب عدیده و أصبحت كلمة العالقات او العالقھ  ، أو في الشرق األوسط في نزھات محلیة إلخ. االسماك
مع العمیل تشمل العالقھ المؤسسیھ بین الشركھ البائعھ و الشركھ المشتریھ. كذلك زادت قوة اقسام المشتریات، بل و اطلق 

" و بالتالي اصبح من المھم أن یلم البائع بطریقة  Vendor Management "قسم إدارة الموردینعیھا اآلن إسم 
 الشراء و آلیة اتخاذ القرار و ھل الشراء یتم بطریقھ مركزیھ ام ال مركزیھ و ما تعریف الالمركزیھ؟

 
م ما لدیك من منتجات او خدمات ألنھ ھناك رقم مھم أود مشاركتكم فیھ: اذا تلقیت اتصاالً ھاتفیاً من العمیل یدعوك لتقد

من قرار الشراء! و بالتالي فقدرتك على التأثیر على  ٪٥٧یریدون شراء شیئ ما من شركتكم، فإعلم انھم وصلوا الى 
قرار الشر لصالح شركتك أصبحت ضئیلھ بالمقارنھ بحال لو كنت في الصوره مع العمیل في رحلة الشراء منذ الیوم 

 األول.
 

 :لإلنتھاء من تحلیل المشترین  اإلجابة عنھا أسئلة یجب
 

 ما ھي معاییر التقییم التي یستخدمھا المشترون عند اتخاذ قرار الشراء؟ .1
 ؟منافسیكمبالمقارنة مع  SAM الفي  مالعالمة التجاریة الخاصة بك قیمةما ھو  .2
 طاعقلكل  لھا المختلفةالشراء" و مراحرحلة "وصف  ھل تستطیعكیف یمكن للمشترین اتخاذ قرارات الشراء؟  .3

 .؟منتج لكل  السوق؟في 
 ؟ ام ال مركزي؟  بواسطة فریق الشراء المركزي م أو خدمتك مقرار شراء منتجكیتم ھل  .4
 بین قطاع و آخر؟  عمالئكمھل تختلف عملیة الشراء لدى  .5
 ولماذا؟ منتجاتكمما ھي القنوات التي یفضلھا عمالؤك لشراء  .6
 ؟عمالئكممن قبل    Value Propositionالمضافھ  لقیمةمقترحاتك اتحققتم من قوة ھل  .7
 ؟البیع الخاص بشركتكمن فریق المشترو كیف یقیم .8
 ؟یكون ناجحاً لكي م ان یتفوق فیھ فریق مبیعاتك یحتاجما الذي یجب أن  .9

 ، ما ھي أسبابھم المعلنة لماذا؟ منافسیكم احدعندما یقوم المشترون باختیار  .10
  



 اتناؤسسداخل م تھودراسما نحتاج لتحلیلھ 
 

اتنا لنعرف من أین تأتي ایراد بعد االنتھاء من التحلیالت الخارجیھ، جاء وقت التحلیالت الداخلیھ في الشركھ او المؤسسھ
السابقھ و اكتشاف ما إذا كنا راضین عن مصادر ھذه االیرادات، أم أننا نحتاج الى إیجاد مناطق أخرى في السوق (أو في 

 یعفي خطة الب األساسلزیادة اإلیرادات. بالتالي نستطیع التخطیط لزیادة اإلیرادات و الذي ھو  حساب العمیل نفسھ)
 

 أنماط الشراء 
 

. راداتمصادر االیو ذات فائده في التخطیط للمبیعات. المصطلحات تتعلق بتعریف سأقدم لكم أربعة مصطلحات جدیده 
فإنك تبیع لقسم المشتریات في ھذه المؤسسھ،    Client Accountعندما تنجح في االستحواذ على حساب احد العمالء 

 . اآلن سنقسم جھات الشراء الى :  Buying Entityو لنسمي ھذا القسم الذي یبرم معك العقد جھة الشراء 
 

 Same Buying Entity, SBE 1 جھة شراء سابقھ
 Client Account 2 New Buying Entity, NBEفي نفس الحساب جھة شراء جدیده 

 Competitive Buying Entity, CBE 3 جھة شراء تنافسیھ 
 New Name, NN 4 اسم جدید (أي عمیل لم یسبق لكم بیع أي شيء الیھ)

 
في الحاالت األربعة من وجھة نظر البائع و المشتري، و لكن ما یھمنا ھو اننا نود ان تختلف سفأن العملیة البیعیھ كما ترون 

، و السبب ھو ان النمو یأتي  SBEو كذلك نرید الحفاظ على تدفق الطلبیات من ال   CBE, NN,NBEنرى الكثیر من 
سواء كان قسماً من اقسام العمیل لدیھ القدره على التعاقد و لیس لدیھ  األصلمن البیع الى جھات لم تكن تشتري منا في 

ماء ل یفضل الشراء من منافسیكم. كذلك یفضل إضافة أسافضلیھ في الشراء بینكم و بین الغیر، أو كان قسماً من اقسام العمی
 جدیده على جدول العمالء لم تكن موجودةً من قبل (و ھو البند الرابع في الجدول).

المالحظ في الشرق االوسط ان العدید من البائعین یتعاملون مع جھة شراء واحده حتى لو كانت الشركھ من كبریات 
 . الشركات

 
 الشراء  جھات

 
) بصفة المطلق، و یكون معناھا في العاده شخص في Customer or Clientدم الكثیر كلمة العمیل او الزبون (یستخ

المؤسسھ على عالقھ طیبھ مع البائع. لذلك اردت أن اشرح لكم المعنى الصحیح (حسب افضل الممارسات) لكلمة عمیل و 
 دمان بصفھ تبادلیھ.و اللذان یستخ  Clientو   Customerكذلك الفرق بین مصطلحي 

في حاالت بیع الخدمات االحترافیھ و في حالة وجود عالقھ طویلھ و عمیقھ. لذلك تستخدم في مكاتب   Clientتستخدم كلمة 
من قصر الوقت و  شيءتوحي بعالقھ فیھا   Customerاالستشارات و المحاماه و شركات الخدمات الكبیره، بینما كلمة 

 أرقى و أكثر تأثیراً .  Clientخصیاً أن إستخدام من تداول سلع، لذلك أجد ش
 

 ما ھي سلسلة القیمھ في العملیھ الشرائیھالعمیل ! من ھو؟  
 

 ھو كیان یتكون من الجھات التالیھ:
 

 (یسھل إجراءات عملیة الشراء، و یكون في العاده قسم المشتریات)  Buyerمشتري  -
 (من سیستخدم الجھاز او الخدمھ) Userالمستخدم  -
 (من سیساعد في توصیل القیمھ للمستخدم) Enabler المیّسر -
 و سیتأثر مالیاً او إحترافیاً من الخدمھ او المنتج) سیستفید( من  Beneficiaryالمستفید  -
ق  -  (من سیعتمد قرار الشراء) Approverالموقِّع/ المصدِّ

 
 مالي) الى شركة ما. سیكون العمیل ھنا ما یلي:(و لیكن النظام ال  ERPتخطیط الموارد عدیده و منھا بیع نظام  األمثلة

 
 (قسم المشتریات)  Buyerمشتري  -
 او اإلدارات التي ستسخدم النظام و أھمھا في القوه السیاسیھ ھو االداره المالیھ) اإلدارة( Userالمستخدم  -
 (إدارة الحاسب اآللي التي ستقوم بتركیب النظام و تشغیلھ) Enablerالمیّسر  -
 (المدیر المالي و كذلك رئیس مجلس اإلداره ) Beneficiaryالمستفید  -



ق  - البنك االوروبي للبحوث او  EBRD(قد یكون داخل الشركھ او خارجھا مثل  Approverالموقِّع/ المصدِّ
 غیرھا من الجھات المانحھ)

ل؟ ھ " ماذا تعني بكلمة العمیلذلك عندما نقول "العمیل" او عندما یقول البائع " عالقتي جیده جداً بالعمیل" فیجب أن نسأل
 Elite Salesھل ھو أستاذ فالن في قسم الحاسب اآللي او استاذه فالنھ في المشتریات"؟ البائع النخبوي 

Professional  یجب ان یعرف أوال سلسلة القیمھ في الشراء (ما سبق ذكره) و یجب ان یكون لدیھ عالقھ مثمره مع
 الالعبین في السلسلھ كلھا. 

 
   لتخطیط اإلیرادات المتوقعھة الھندسھ العكسیھ طریق

 
 ھي نسبة تحول الفرصھ الى فرصھ مؤھلھ و ترجمتھافي غایة األھمیھ: االولى  معلوماتعند وضع خطة البیع نحتاج 
Conversion Rate      و الثانیھ نسبة االقفالClosing Rate   سنتعامل في ھذا الجدول مع نسبة االقفال فقط ألننا .

. الثالثھ ھي )CHAMPفترض ان الفرص التي نتكلم عنھا ھي فرص ُمَؤھلھ بالفعل (راجع تأھیل الفرصھ بنموذج ن
 متوسط حجم الصفقھ مالیاً (حاصل قسمة الھدف المالي المتحقق مقسوماً على عدد العقود الموقعھ)

 
حاجٍة  آالف دوالر، اذن انت في ١٠و الفرصھ المالي ھ الف دوالر  و متوسط حجم ١٠٠لو ان المطلوب منك تحقیقھ ھو 

الى عشر فرص موقعھ (عقود). لو نظرنا نظرةً عملیھ و أخذنا في االعتبار ان بعض الفرص تلغى و تتأخر و وضعنا في 
لوجدنا اننا نحتاج  ٪٣٠و قدرنا ھذین العاملین ب  Over Achievementفي انجاز فوق ما ھو مطلوب  الرغبھإعتبارنا 

 الف دوالر. ١٠٠و البالغ   Quotaرصھ بیعي للوصول الى ھدفنا البیعي ف ١٣الى إقفال 
، ما یعني انك تغلق نصف الفرص التي تعمل علیھ و یتأجل الباقي  ٪٥٠ى نسبة االقفال و التي افترضنا انھا اآلن نصل ال

 فرصھ  ١٣و البالغ عدده فرصھ لتعمل علیھا و تغلق نصفھا  ٢٦أو یُلغى او تخسره الى منافسین. اذن فأنت تحتاج الى 
 

الموسمیھ التي شھر في السنھ كما نعلم، و لكن نظراً للعوامل  ١٢جي في السنھ البیعیھ. ھناك ااآلن دعنا نرى كم الوقت االنت
و االجازات السنویھ و المرضیھ، تتحول السنھ تؤدي الى تباطؤ وتیرة اتخاذ القرارات مثل رمضان و االجازات الصیفیھ 

 ٢٦كاملة االنتاجیھ (الرقم خاضع للمناقشھ). في ھذه الحالھ لو قسمنا عدد الفرص الواجب اقفالھا في السنھ ( اشھر ٩الى 
 .فرص) ٣فرصھ في الشھر (ما یقارب  ٢،٩٨اشھر ) لوجدنا انھ یتوجب علینا اقفال  ٩فرصھ) على عدد اشھر النتاج (

 
	الحصھ البیعیھ 100,000
	متوسط حجم الفرصھ  10,000

	العدد المطلوب من الفرص لتحقیق الحصة 10
	االنجاز فوق المطلوب وعدم اتخاذ قرارات 30%
	العدد الجدید من الفرص بعد ادخال العامل السابق 13

	االقفالمعدل  50%
	العدد المطلوب من الصفقات المؤھلة 26
	العطلة الصیفیة) باألشھر رمضان،(شھر والتباطؤ العوامل الموسمیة  2
	باألشھر والمرضیةالت الشخصیة العط 1
	وقت البیع الفعال باألشھر 9
	 	

	عدد الفرص التي یتعین اقفالھا شھریًا 2.89
 

 
  



 و سرعة تحرك الفرصھ للتدفق البیعي من البدایھ للنھایھ الخط الزمني
 

 و من ال یملك تاریخًا ال یملك مستقبًال، فالتاریخ یعطیك معلومات و بصیره تمكنك من التخطیط للمستقبل
 .و تكرار النجاح األخطاءتفادي 

 
في الشرق االوسط نقص حاد في التقاط   B2Bوجدت في عملي مع العدید من شركات البیع المؤسسي  فاألسمع 

المعلومات الھامھ خالل عملیة البیع و استخدامھا مستقبالً في تحسین أداء البائعین و الفریق ككل. من ھذه المعلومات الھامھ 
. في الصوره التالیھ  Sales Processراحل عملیات البیع جداً الوقت الذي تقضیھ الفرصھ البیعیھ في كل مرحلھ من م

 نعطي مثاالً عن شركة ما و نتناقش حول المعنى و التفاصیل:
 مراحل یقابل كل منھا وزن نسبي یحدد اقتراب الفرصھ من اإلقفال ٦م ھذه الشركھ خط تدفق بھ كما تالحظون، تستخد

 ٪١٠وزنھا  الوصول الى الفرص المؤھلھ و .1
 ٪٢٥األولیھ و وزنھا المقابلھ  .2
 ٪٥٠وزنھا  االحتیاجاتتحلیل  .3
 ٪٧٥إعداد الحل و عرضھ وزنھا  .4
 ٪٩٠التفاوض وزنھا  .5
 ٪١٠٠اإلقفال و تسلیم المنتج و الفوتره وزنھا  .6

 
أیام)،  كذلك  ٩من الفرص تنتقل من المرحلھ األولى الى الثانیھ (تقضى الفرص في ھذه المرحلھ  ٪٤٠نالحظ ایضاً أن 

 یوم)، و ھكذا. ١١الفرص من المرحلھ الثانیھ الى الثالثھ (تقضى الفرص في ھذه المرحلھ  من ٪٥٠تنتقل 
الى الثالثھ و  ٢٠الى المرحلھ الثانیھ و  ٤٠منھا فرصھ بیعیھ سینتقل  ١٠٠لو قمنا ببعض الحسابات لوجدنا أنھ لو بدأنا ب 

 الى السادسھ. ١٠الى الخامسھ و  ١١الى الرابعھ و  ١٣
في إعتبارنا ان اجمالي عدد االیام ألي فرصھ من البدایھ حتى اإلغالق، فإننا نستطیع الوصول الى العدید من  و إذا أخذنا

 المعلومات و الرؤى االستبصاریھ للتنبؤ بالكثیر لتحسن أداء فریق البیع و أداء افراده. 
 

فرق البیع و  إدارةصحیحھ في  إجراءات رأیت في بعض الشركات ممن طبقت اننيالسبب في ذكر ھذه الفقره ھو 
ترجم  األمر الذي ٪١٥بنسبة   Closing Rateمعدل االقفال عیار "سرعة تحرك الفرصھ" ان تزیدمبیق بتطاستطاعت 

 الى رقم عالي من الدوالرات. 
 

  



 
 

 األجزاءو تجدون المراجع الى   Sales Planفي الصوره التالیھ تجدون جدوالً بسیطاً ھو الناتج الرقمي لخطة البیع 
 ذكورهمالتي تأتي منھا األرقام ال

 

 
 خاتمھ

 
، رغم انھ كان ھ العدید ممن سیقرؤونویفید بالتفاصیل حتى یكون المقال تعلیمیاً  المليءالحقیقة أنني فضلت الطریق الصعب 

 بشرح رؤوس األعمده و أكتفى بھذا. أقوملموجوده على االنترنت و من السھل أن انشر جدوالً من مئات الجداول ا
و ھو حدیث آخر  Sales Strategyو ھو جزء من بناء إستراتیجیة البیع  Sales Planning ما كتبتھ ھو ما یسمى 

 .في وقت آخر
 

معاً و بذلك نبدأ  و أتمنى ان تبدؤون في تطبیقھ بطریقة متدرجھ فائدتھ رضاكم ووصلتقد نال  أتمنى ان یكون ما كتبتھ
 في إعطاء مھنة البیع األھمیھ التي تستحقھا.

 
 
 

  ٢٠١٨ القاھره أغسطسأشرف عثمان، 


