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 العاملھ في الشركات  Target	or	Quotaللبائع  العملیھكیفیة حساب األھداف 
 (سنغطي الموضوع للشركات الناشئھ في مقال قادم بعون هللا)

 
 (مقال مفصل یضم المكونات الھامة في اقسام المبیعات، یفضل طباعتھ وقراءتھ بإمعان)

 
 

 
 مقدمھ

 
هللا على نعمة األصدقاء و المتابعین الذین ابدأ مقالي ھذا بأن احمد 

یمطروني دائماً باھتمامھم للحصول على نسخ مما اكتب في موقع 
LinkedIn   خاصةً ھذا المقال الذي وصل عدد المشاھدات لھ الى ،
و وصل عدد من ارسلوا لي  عناوین  عدة ایاممشاھده في  ٥١،٤٠١

 عنواناً. ٥٧٧االیمیل الخاصة بھم الى 
 

بسبب احساسي  ادتي بھذا العدد لھ جزء شخصي ال أالم علیھسر سع
شعوري بأن اإلنسان العربي عنده و الجزء اآلخر بقیمة ما اكتبھ، 

ھ، و یحتاج ان توفر لھ المحتوى المناسب الذي یعطیھ ما للقراءةاستعداد 
 الخاصةطرق علمیھ للتعامل مع المسائل  ال یحتاج معرفةمنا  من

 بالمبیعات؟
 

سئلة العدیدة التي تتردد في دنیا االعمال: ھل البیع فن ام علم؟ او من األ
ھل البیع حرفھ ام مھنھ؟ كنت قد كتبت مقاالً سابقاً عن ھذا الموضوع 
وضربت مثاالً بمھنة المحاسبة و كیف انھ یمكن لمحاسب برازیلي ان 

یرھا من قبل محاسب ھندي او یقرأ و یفھم میزانیة شركھ تم تحض
 .العكس
بب في ھذا ھو نضج المعاییر التي تحكم مھنة المحاسبة التي تم تطویرھا والعمل علیھا لعشرات من السنین، على عكس الس

مھنة البیع التي یصر مزاولوھا انھا فن وانھا تعتمد على المعارف و الصالت، و ال یدرون انھم بھذا الكالم یضرون المھنة 
ترقى الى ان یكون لھا درجات علمیھ. من ال یصدقني فلیحاول ان یحصي  ضرراً بالغاً و یحصروھا في كونھا حرفھ ال

و یقارنھا باألخرى التي لدیھا درجات علمیھ في التسویق   salesعدد الجامعات التي لدیھا درجھ علمیھ في المبیعات 
marketing  

 
 التحدیات التي تواجھ مدیري المبیعات

 
قین الى وظیفة مدیري مبیعات وكأنھا خطوه طبیعیة في السلم الوظیفي ودون مراعاة من الدارج ان تتم ترقیة البائعین المتفو

المھارات المطلوبة واالستعداد الالزم من الشخص الذي سیتولى ھذه المسئولیة. المشكلة في ھذا الوضع ھو ان المدیر 
الخاص  هبیعیھ التي یمر بھا موظفوه من منظورالجدید ال یتلقى تدریباً مناسباً لیؤھلھ للقیام بوظیفتھ فیتعامل مع المشاكل ال

كأن تفكیره سیكون " ماذا كنت سأفعل لو كنت في ھذا الموقف؟" بدالً من ان یقول " ما الذي یمكنني مساعدة البائع من و
 لیتغلب على ھذه المشكلة فال یقع فیھا في المستقبل؟" في ھذا الموقف فریقي

 
ى مدیر مبیعات ھو انھ یتحول الى "منصب" مدیر باالسم فقط (فھو ال یعلم المطلوب ما یحدث عند ترقیة البائع الماھر ال

یتذكر مشاھدة مدیرین آخرین و یحاول تقلیدھم). بعد فترة من الزمن یجد انھ تحول الى حالل مشاكل بدرجة ولكنھ منھ 
 لتالي فھو یقوم بعمل البائع الذي یعملمدیر و یجد انھ یحل المشاكل بطریقتھ التي تعلمھا و مارسھا على مدار سنوات و با

مع الوقت یتكرر الوضع مع بائع آخر و بائع ثالث و یجد صدیقنا مدیر المبیعات انھ تحول الى سوبر بائع و سوبر . معھ
 حالل مشاكل و لكنھ ابعد ما یكون عن كونھ مدیراً او قائداً ناجحاً.

   
یھ لمدیري المبیعات وایضاً بساطة المناھج التدریبیة لمدیري المبیعات السبب في ھذا ھو عدم االھتمام باإلعداد والتوج

 المستوحاة من برامج التدریب على فن اإلدارة العامة دون مراعاة لخصوصیات الوظیفھ و تأثیرھا في نجاح الشركات.
 



	

	

حقیق ا في ادرة عملیة البیع لتالتي تمكننو عالم المبیعاتداخل  المختلفة او المجاالت النطاقات بتعریفنبدأ في اول األمر 
التي یصبو الیھا اصحاب العمل (شركھ/مصنع/مستشفى/مزود خدمھ.. الخ) والتي    business resultsأھداف العمل 

األھداف في العادة اھدافاً مالیةً (اال في العمل غیر الھادف الى الربح) و  یظن البعض انائتمنت علیھا إدارة قسم المبیعات. 
فر جھود مجموعھ من األشخاص یعملون بأسلوب عمل و أدوات مساعده تمكنھم من الوصول الى نمو ربحي تتحقق بتضا

 لكن واقع االمر ان األھداف تنقسم الى ثالثة أنواع سنتكلم عنھا بالتفصیل. مستدام.
 

 :ألقسام البیع اإلداریة /المجاالتالنطاقات
 
 في أربعة مجاالت: النطاقات تتلخص 
 

ُ  	Management	Territoryق البیعیھ إدارة المناط .1 في الغالب بأنھا  	Territory البیعیھ المنطقةف عرّ حیث ت
الل بائع واحد او مجموعة بائعین تضم مجموعةً من العمالء یتم التعامل البیعي معھم من خ جغرافیةمنطقھ 

	.من ھذه المنطقھ للعمل نمو ربحي مستدامغرض توفیر ب
	

سند الیھ ھذا الحساب یو ذلك من خالل بائع  	Management	Account العمالء اتحسابمع عالقة الدارة إ .2
الحساب/العمیل على المدى الطویل (من خالل تكرار  منبغرض تعظیم القیمھ المالیھ المكتسبھ او الحسابات 

 الشراء)
	

 الفرصةحدید و ذلك بإدارة العملیھ البیعیھ بدءاً من ت	Management	Opportunity	إدارة الفرص البیعیھ  .3
الى اقفالھا و تورید المنتج او الخدمھ و تحصیل المقابل المالي و نھایةً بتوفیر فرص مستقبلیھ للبیع  ،و جدواھا

الغرض من ھذا المجال ھو إیجاد آلیھ متفق علیھا تحتوي على المراحل المتتابعة المثلى  .في نفس الحساب
	 Stages	Process	Salesلتكرار النجاح  الالزمة

 
ویختص بالتخطیط الالزم لكل مناسبات التواصل مع العمالء 		 Management	Callإدارة التواصل البیعي  .4

	(وجھاً لوجھ، برید الكتروني، عرض او ایجاز فني، الخ)
 

 أنواع األھداف البیعیھ 
 

 تطویرھا فيینھا والتي یجب ان یعمل على تحس المجاالتوالھیكل األساسي لعمل مدیر المبیعات  رسمنابعد ان اآلن و
 منھا عن اآلخر و تساھم جمیعھا في نمو التي تنقسم الى ثالثة أنواع ال غنى أليعونا نتحدث عن األھداف البیعیھ ودفریقھ؛ 

 االعمال من ناحیة زیادة المبیعات و األرباح:
 

	االرباح.مثل االیرادات و محاسبیھ	نتائجھي و  	Results	Businessنتائج العمل  .1
	

 فیما الشركة ألداء ا مقیاسوھي امر ھام جداً ألنھ Results	share	Market السوقیة بالحصةعلق نتائج تت .2
 .بینھا و بین منافسیھا للمقارنةو بالطبع  من السوق ھانصیببیتعلق 

 
انتشار شبكات  ، و ھو امر اصبح جلیاً بعدResults	Satisfaction	Customerنتائج تتعلق برضاء العمالء  .3

 و تأثیره السلبي على العمالءمن عدم رضاء  الناتجة السلبیةو تأثر الجمھور بالمالحظات 	جتماعيالتواصل اال
  .الشركات

و یتراجع   Business Resultsعلى المقیاس االول  المؤسساتلألسف ینصب التركیز في قسم المبیعات في معظم 
بحث مثل انخفاض االیرادات، فیبدأ الحدیث عن ، اال في حالة حدوث مشكلھ تستدعي الفي االھمیھ المؤشران اآلخران

 .الحصھ السوقیھ و حجم السوق المتاح و المقارنھ بین الشركھ و منافسیھا، الخ
 

فیما  رقم معینتحقیق على  االعتمادقبل ان نتكلم على المؤشرات المرتبطة بكل من ھذه األھداف البیعیھ یجب ان نذكر ان 
 او المتأخرة البعدیةول الى ھذا الرقم من عدمھ ھو ما یسمى بالمؤشرات و متابعة الوص Quota/Targetیسمى 

Lagging Indicators  یحقق الھدف المسند الیھ لن لمحدوث االمر، و بالتالي معرفتنا ان البائع فالن  بعدأي التي تأتي 



	

	

 Leadingاو المتقدمة  القبلیةیخدم مدیر المبیعات و لن یصلح الوضع. اذا ما قارنّا ھذه المؤشرات بالمؤشرات 
Indicators   في مدیره  تدخلقق الرقم المسند الیھ و بالتالي یأن البائع الفالني قد ال یحدلیالً على تعطي فإننا سنجد انھا

 الوضع إلصالحالوقت المناسب 
 

	  	Results	Businessنتائج العمل 
 

 . Sales Pipelineاو  تدفقات البیعیھالبالى مؤشر یتعلق  باإلضافةإیرادات و أرباح من  المالیةھي كما اسلفنا النتائج 
 

 :Revenueامثلة على مؤشرات نتائج العمل الدالھ على االیرادات  •
 

	الیرادات المفوتره حتى تاریخھااجمالي  -
	حتى تاریخھ لكل بائعالمحققھ االیرادات  -
	ربع  سنھ)نھ/شھر او ربع سالمقاَرن (شھر/نمو االیرادات الفصلي  -
	اإلجمالي للبائعینالى العدد  الفصلیةاالیرادات  نتائج د البائعین الذین حققوا نسبة عد -

 
	:Profitعلى االرباح  الدالةامثلة على مؤشرات نتائج العمل  •

	
 الربح اإلجمالي حتى تاریخھ -
الفرصھ و فوترتھا  إلقفاللكل بائع مقارنةً بالوقت المنقضي 	 Profit	Grossالربح اإلجمالي  -

و یحسب بقسمة  	ROTI	Invested,	Time	on	Returnعلى الوقت المستثمر  یسمى العائد
الفرصھ و فوترتھا   إلقفالالربح اإلجمالي من الفرصھ البیعیھ مقسوماً على الوقت المنقضي 

Gross	Profit/	Time	spent	to	close	and	invoice	the	contract  .	
	

	 Pipeline	Salesقات البیعیھ امثلة على مؤشرات نتائج العمل الدالھ على التدف •
	

 كلھ. (أسبوع/أسبوع، شھر/شھر، الخ) للبائع و للفریق فقات البیعیھنمو قائمة التد -
	

. فالنسبھ Quotaالى الھدف البیعي المسند لكل بائع  pipelineنسبة االیراد المتوقع الوارد في ال  -
تحقیق ملیون دوالر في فترة ، فإن كان الھدف البیعي ھو  ٣:  ١الصحیھ تكون على األقل نسبة 

ً قیمتھا محاسبیھ معینھ، یجب ان یكون لدى البائع على األقل ملیون دوالر في التدفقات  ٣ فرصا
	البیعیھ 

 
	Process	Salesالوزن النسبي للفرص مقارنة بالمرحلة التي وصلت الیھا في الدورة البیعیھ   -

 
  



	

	

	  	Share	Market السوقیةالحصھ 
 

	ت الحصھ السوقیة:امثلة على مؤشرا •
	النسبة المئویة للحصھ السوقیة للشركة -
	النسبة المئویة لحصة الشركة مقارنة بمنافسیھا في السوق -
ات السوقیة عالقطاالمناطق البیعیھ او داخل  السوقیة والحصھالنسبة المئویة للحصھ السوقیة للمنتج او  -

 المختلفة
 

 Results	Satisfaction	Customerرضاء العمالء 
 
 :Customer Satisfaction Resultsمثلة على مؤشرات الحصھ السوقیة رضاء العمالء ا

	معامل رضاء العمالء (عدد العمالء الراضین مقسوماً على العدد اإلجمالي) -
	تقدیرات رضاء العمالء   -
	Referralعدد الفرص البیعیھ الناتجھ عن إحاالت تمت من عمالء  -
	لتقدیم الشركھ الى عمالء آخرین و التحدث عنھا بإیجابیھ نسبة العمالء الذین لدیھم استعداد  -

 
 خالصة الفقره 

 
نخلص ھنا الى ان قیاس نجاح البائع و الفریق یكون بقیاس المؤشرات الدالھ على تحقیقھ النتائج المالیھ و على التفقات 

 البیعیھ الموجوده. كذلك المؤشرات الدالھ على الحصھ السوقیھ و على رضاء العمالء
 
 
  



	

	

  حساب األھداف المالیة للبائععناصر 
 

 تحدید المناطق البیعیھالعنصر األول: 
 

لنصل الى تحدید األھداف المالیة لكل بائع یجب ان نبدأ من اول السلم. تكون البدایة دائما من الشركاء و حاملي األسھم 
ق اھداف تحقیالذي یطلبون من فریق اإلدارة ھ والذي قاموا بتأسیسكیان التجاري العائد الذي یبتغونھ من الالذین یحددون 

وقیھ و من س دراسات. كیف یتم حساب ھذه المبالغ؟ في العادة یأتي الرقم من صافي الربح مبالغ تشكل العادةتكون في  مالیھ
 .باالستثمارات األخرى و الفوائد على االستثمار في مجاالت أخرى المقارنة

 الربح االجماليھامش لتحقیق  Revenue ایرادات یجب تولیدھا من السوقالى لونھ ویحوھذا الرقم  اإلدارةیأخذ فریق 
Gross Margin  الربح الصافيالذي سیصبح Net Profit  بعد خصم المصروفات. ھذا ھو الرقم الذي یطمح الیھ
 مالكي األسھم.أصحاب العمل و

 
مى تحققھا مناطق البیع المختلفة او ما یس مختلفةالى ارقام ه الى قسم المبیعات الذي یحولھ لالیرادات  اإلجمالي یصل الرقم 

و الذي شرحناه معناه سابقاً. السؤال الذي یحتاج الى اجابھ: ھل كل المناطق متساویة؟ سنضرب مثاالً  Territoryبال 
ملیون جنیھ ،  ١٠٠للدولة ھي   Quota/Targetو نبدأ بمصر. لو ان الحصھ البیعیھ  السعودیة العربیة وبالمملكة بمصر 

 : كیف سیتم توزیع الحصھ البیعیھ على المناطق التالیھ
 

	)المدینتین (القاھرة الكبرى واإلسكندریة •
	مدن الدلتا •
	الصعید والمثلث الذھبي •
	مدن ومحور قناة السویس •
	المنطقة الغربیة (التجمعات السكانیة المستقبلیة في العلمین الجدیدة والضبعة) •

 
 ١٠٠الكبرى واإلسكندریة ستستأثران بحصة األسد في المبیعات و بالتالي من العبث ان نقسم ال من الواضح ان القاھره 

و التي   Territoryملیوناً فقط. اذن ما ھي العوامل التي تؤثر في المنطقھ  ٢٠و یكون نصیب كل منطقھ  ٥ملیون على 
 یجب اخذھا في االعتبار؟

 
زمات االمن الصناعي او إن كان عملنا في بیع األثاث او مستلف .Revenue المنطقةمن  المتوقعةاالیرادات  .1

و  المنطقةوجب ان نعرف الكمیات التي یشتریھا العمالء في ھذه ، الخ المحمولة ھاتفیة خدمة كنا مزودي
. نحصل على ھذه المعلومات من الغرف للحصول على المنتج او الخدمة التي نبیعھا المبالغ التي یدفعونھا

	التي تقدم ھذه االحصائیات. المتعددةشركات أبحاث التسویق والمواقع  او التجاریة
	

. ھل زاد عدد العمالء، ھل حدثت عملیات Growth	Market السابقةخالل السنوات  المنطقةالنمو السوقي في  .2
	المنطقة؟ ھل ھناك مشروعات جدیده؟اندماج و استحواذ في 

	
محتملین، ھل ھناك عوامل موسمیھ تحدد الطلب في أوقات . للعمالء الHistory	Buyingالتاریخ الشرائي  .3

	السابقة الثالثةبصناعات معینھ؟ و من اشترى ماذا خالل السنوات معینھ؟ ھل ھناك منتجات لھا عالقھ 
	

ن نفس عن المنافسین الذین یقدمو المتاحة. من المھم جداً معرفة كل المعلومات Competitionالمنافسة  .4
	ي تبیعونھ او المنتج الذ الخدمة

 
. و یعرف بكونھ الطریقھ التي یشتري بھا العمالء المحتملین البضائع 	Behavior	Buyingالسلوك الشرائي  .5

و القطاع العام) ام ان العمالء  الحكومیةاو الخدمات التي تقدمونھا. ھل یعلنون عن مناقصات عامھ (الجھات 
یدعون فیھا موردین تم  محدودةره او مناقصات الذین تستھدفونھم ھم شركات خاصھ تقوم باتفاقیات مباش

 مختلفةال لألقسامتقوم بالشراء مركزیاً ام ھناك درجة حریھ  المنطقةتأھیلھم من قبل. ھل الشركات الكبرى في 
عدیده یجب دراستھا حتى یتسم توزیعنا للمناطق  شرائیةلشراء ما یحتاجونھ، الخ. الحقیقة ان ھناك سلوكیات 

	.باإلنصاف



	

	

 
. العمالء الكبار یطبقون نظام cycle	life	Purchasingعمالء المنطقة  التي یتمیز الشرائیة ة الدورةطبیع .6

مركزي ألسباب عدیده، فتجد ان دورة الشراء تطول عمن لدیھم نظام غیر مركزي یتیح حریة  تمشتریا
	 سابیع قلیلھ. عند الحاجھ مما یقصر مدة الدوره الشرائیھ الى أبالموردین و طلب كمیات  االتصال

 
فما تبیعھ و ما  	Sales	Post	Serviceأخیراً ھناك عامل ھام جداً و ھو متطلبات الخدمة البیعیھ بعد البیع  .7

تریھ العمالء یختلف من منطقة ألخرى و بالتالي یحتاج بعض العمالء الى تردد البائع علیھم بعد البیع، مما شی
و غیر ملحھ، على عكس بعض العمالء اللحوحین الذین یطلبون  قطعةمتیعد امراً مقبوالً ان كانت الحاجة الیھ 

	مما یجعل ھذا البند امراً یجب االلتفات الیھ عند توزیع البائعین على المناطق متعددةتواجد البائع في اجتماعات 
 

غرافي الى التقسیم الج تفرض الشاسعة الجغرافیة الطبیعةسنجد ان  السعودیة العربیة المملكةان طبقنا الطریقة ذاتھا على 
مكننا في ھذه المناطق ی ھائلةحسابات عمالء و . لكن بسبب وجود الجنوبیة، و الشمالیة، الغربیة، الشرقیةالوسطى،  المنطقة

سابك أرامكو او خاص بشركة  Territoryان نؤسس مناطق فرعیھ داخل المناطق السابق ذكرھا، فتكون ھناك منطقھ او 
    ، الخالعمالقة الصناعیةبع او المناطق او ین الجبیلاو 

 
 ھذه ھي العوامل التي یتعین علینا اخذھا في االعتبار قبل ان نحدد األھداف البیعیھ للبائعین (مالیھ او غیر مالیھ).

 
 

 تكوین و تنظیم قسم المبیعاتالعنصر الثاني: 
 

و ل بھا مثل التصنیع او التوزیع او االستشارات اتختلف اقسام المبیعات حسب طبیعة الشركات و حسب الصناعة التي تعم
 الخدمات. في الجزء التالي سنستعرض التكوینات المختلفھ القسام المبیعات:

 
. حیث یقسم العمالء حسب االیرادات الناتجھ منھم و یوضعون في شكل Stratificationالتقسیم بالشرائح  •

یھم العمالء األقل في االیرادات الى ان نصل لقاعدة الھرم ھرمي قمتھ العمالء الذین یولدون إیرادات عالیھ یل
و الذ ستتكون من عشرات او مئات من العمالء، بینما یتربع على قمة الھرم عدد قلیل من العمالء ممن یولدون 

	إیرادات عالیھ للشركھ
	

یل، ھل ھو . و ھو تقسیم یعتمد على طبیعة العمaccounts	Hunting/Farmingتقسیم القناص و المزارع  •
عمیل جدید یحتاج لبائع من صفات خاصھ (قناص) لكي یقفل اكبر عدد من الفرص، انھ عمیل موجود بالفعل 
و بالتالي یحتاج لمن یرعى لعالقة و ینمیھا لتعظیم االیرادات من ھذا العمیل. في ھذا التقسیم یبد التعامل مع 

رصھ ذات قیمھ، یحال العمیل الى فریق المزارعین و العمیل الجدید من خالل بائع قناص، ثم بعد اقفال اول ف
یتم التعامل معھ من خالل مزارع مؤھل لبذر البذور و حصد الفوائد (فرص متعددة و كبیره و طویلة المدى 

	ینتج عنھا إیرادات مستقبلیھ).
 

تر . یحضرني ھنا مثال على شرمة تبیع فالSpecialization	Product متخصص لمنتجات معینھتقسیم   •
صناعیھ متخصصھ، تبدأ بفالتر للمداخن الصناعیھ و أخرى للمنتجات الغذائیھ و ثالثھ للصناعات الدقیقھ مثل 
غرف عملیات المستشفیات. في ھذه الحالھ ینقسم فریق البیع الى افراد متخصصین في المنتجات المختلفھ، فمن 

ً لألسمنت و ی یبیع فالتر لغرف العملیا في المستشفیات ال یستطیع ان یتعامل حتاج مع عمیل یمتلك مصنعا
	لفالتر متخصصھ لصناعة االسمنت

 
. یكون ھذا التقسیم في العاده في المكاتب Specialization	Roleتقسیم مبني على الوظائف لدى العمالء  •

	Supply او مع إدارة سالسل االمداد 	CFO’sاالستشاریھ التي یتعامل البعض منھا مع المناصب القیادیھ المالیھ 
Chain الى آخره. نظراً للطبیعھ المتخصصھ للشخص الذي تبیعھ المنتج او الخدمھ، یحتاج البائع ان یكون ،

	متخصصاً للتعامل مع المسئولین في نطاقھم و ان یجید التحدث بلغتھم 
 



	

	

ل جم العمی. و ھو تقسیم بسیط ال یعتمد اال على النطاق الجغرافي و ال یأخذ حGeographicalتقسیم جغرافي  •
المالي في الحسبان. یصلح ھذا التقسیم عندما یتساوى نمط الشراء لدى العمالء من حیث الكمیھ و سرعة اقفال 

	الفرصھ، الخ
 

. وھو تقسیم ھام في حالة ما كان Verticals	Industryتقسیم یعتمد على القطاعات الرأسیھ في الصناعھ  •
لقطاعات متعدده مثل برامج المیكنھ العامھ مثل برامج المخازن او المنتج الذي تبیعھ منتجاً عاماً یمكن بیعھ 

التي یختلف تطبیقھا في مستشفى عن سلسلة مطاعم على سبیل المثال. في  Chain	Supplyسالسل االمداد 
ھذه الحالھ یكون في القسم بائعون متخصصون في البیع لشركات البترول و آخرون یبیعون في قطاع الفندقھ 

	ت الصحیھاو الخدما
 

	من التقسیمات تضم نوعاً او اكثر مما ذكرنا Hybridالقسم األخیر ھو أنواع مختلطھ  •
 
 

	الطبیعة الشخصیة و االحترافیة للبائعالعنصر الثالث: 
  
یتم ففي العادة  ،من العوامل التي ال تأخذ االھتمام الكافي في معظم اقسام المبیعاتللبائع  االحترافیةالشخصیة و الطبیعةعد ت

توظیف البائعین من خالل العالقات الشخصیھ بعد مطالعة السیره الذاتیھ لھ، او من خالل مكاتب توظیف تفعل الشیئ ذاتھ. 
  یھ التي حققھا او یدعي انھ حققھا.عند المقابلھ تكون االسئلھ متسمة بالعمومیات و تتأثر بالنتائج المال

 
مثل الرفض و للعدید من المواقف الضاغطھ على االعصاب  یمل بھا ت عن غیرھا النھا تعرض منتختلف مھنة المبیعا

 ، سیةالتناف القدرة ، اإلنجاز إلى الحاجة الخساره لذلك یجب ان یتسم البائع الناجح بثالثة سمات في شخصیتھ و ھي 
ى السمات اكثر ال. بعد ان نستعرض االنواع المختلفھ التي تمیز البائعین سنتطرق الى تفاصیل )التفاؤل/  والمثابرة

 الشخصیھ السابق ذكرھا.
 

 )العامة السمات( القناص •
o ذئب منفرد	
o  متفائلو  العاطفيلدیھ قدره على التحكم	
o  یستطیع ادرة مھام متعددة في نفس الوقت	
o يالذات تحفیزلدیھ قدره على ال	
o المضافھ في وقت قصیر القیمة إیصال ف یستطیع 
o المصلحة أصحاب إدارة في مھارة أكثر Stake	Holder	
o إنتھازي	

	
• Challenger	 (سمھ فرعیھ للقناص):  المتحدي	

o و یستطیع مناقشتھا بأریحیھ للعالم مختلفة نظر وجھة لدیھ	
o یستثمر وقتھ في دراسة البیئھ العملیھ لعمالئھ	
o الھدف و یستعد لھ النقاش یحب	
o ھائیھلدیھ طرق متعدده لدفع العمیل ألن یفكر في المخاطر و العائدات العملیھ الن	

 
 
  



	

	

 
	)العامة السمات( المزارع •

o  یجید اللعب في فریق 	
o یھتم بالتفاصیل	
o  یجد نفسھ في إدارة مھمھ واحده متكاملھ عوضاً عن مھام متعددهMonotask	oriented	
o صلب و ال ییأس	
o یعتمد علیھ	
o  لعمیلل الخدمات المضافھ قیمة شرح یحتاج وقتاً و مساعده في	

 
	)مزارعلل فرعیة سمة( المشاكل حالل •

o موثوق بشكل یستجیب	
o حلھا یتم التي المشاكل جمیع یضمن س	
o الموجھة التفاصیل س	

 
	)للمزارع فرعیة سمة( العالقات باني •

o  یجید بناء تحالفات و خلق مناصرین داخل عمالئھ	
o اآلخرین لمساعدة الوقت إعطاء في سخي	
o الجمیع مع یتفق	

 
 

 :بط بینھا و بین أنواع البائعیننعود اآلن الى السمات الشخصیھ السابق ذكرھا و نر
 

 )القناصین في عالیة( اإلنجاز إلى الحاجة •
	)كلیھما في عالیة( التنافسیة •
	)القناصین في جداً  وعالیھالمزارعین  في عالیھ( والمثابرة التفاؤل •

 
في البیئة  تى یعمللكل منھم ح الشخصیة واالحترافیةالبیعیھ على البائعین بأخذ السمات  المنطقةیتم توزیع العمالء في 

 لھ كما ھو مبین في الجدول التالي: المناسبة
 

 لھ المناسبةشخصیة البائع  نوع العمیل/ الحساب
 قناص عمیل جدید

 مزارع لدیھ احتیاجات متعدده في اقسام مختلفھعمیل حالي 
 متحدي قناص دمج او استحواذ یمر بفترةعمیل 

 اني للعالقاتمزارع و ب عمیل یمر بفترة تغییر قیادات 
 قناص متحدي عمیل بدأ في التفكیر في التعامل مع المنافسین 

 مزارع و حالل المشاكل عمیل یمر بتحدیات سوقیھ  
 

  الفقرةخالصة 
 

الجزء بوجوب ان یكون لدینا علم تام بالتكوین البنیاني لقسم المبیعات و كذلك بالمناطق البیعیھ  نخلص من ھذا
Territories رادألفو العوامل التي تؤثر على ھذه المناطق و اخیراً الطبیعة الشخصیھ و العملیھ سم بھا السوق التي نق 

 الفریق الذي نقوده 
 
  



	

	

 التاليكیفیة تحدید الھدف المالي للعام 
 

	 Quota/Targetالجدول التالي یبین طریقتین أساسیتین لتحدید الھدف المالي او الحصھ البیعیھ  •
 
 

 
 بیعي یبدأ من اإلدارة العلیا نزوالً الى المستوى التشغیليتحدید الھدف ال

 
  أھمیتھ كیفیة حسابھ

و ا الثالثھ الماضیة السنوات متوسط حصص
اإلیرادات التي تحققت في الثالثة سنوات 

  السابقھ
 
 

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

 . المقبل
ل یشك ، الشركات من دیدللع بالنسبة

ھذا المعیار الركن األساسي لتحدید 
حصة العام المقبل للشركھ ككل، و من 

 ثم للمناطق البیعیھ التي تم تحدیدھا 

 السابق التاریخي األداء
 لإلیرادات

التقاریر السوقیھ و الصناعیھ او خبراء 
كلما كانت  التحلیل السوقي و شركاتھ 

ثوقیھ في المعلومات دقیقھ زادت المو
الوصول الى توزیع واقعي و عادل یؤدي 

 الى نمو ربحي مستدام

من المعاییر التي المستخدمھ في 
األسواق الناشئھ التي لم تُبنى فیھا  

 احصائیات تاریخیھ بعد

 السوق في النمو نسبة

في سوق المال  لو كانت الشركة مدرجيً 
فالمحللین ھم من یقررون ارقام األداء التي 

 المصلحةھا المالك و أصحاب سیطالب ب
Stake Holders 

ان لم تكن مدرجھ فیصبح االمر خاضعاً لما 
 یقرره صاحب او أصحاب العمل  

 لھذا السبب كانت معرفة المنافسین و االنداد
competitors and peers   ً  امراً ھاما

 للوصول الى ارقام موثوق بھا 

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

 .یھم ما كل القیاس ھو ھذا یكون

 المالك او المالك توقعات
 المالیھ االوراق سوق او
 مدرجھ الشركھ كانت ان

  



	

	

 
 تحدید الھدف البیعي یبدأ من المستوى التشغیلي صعوداً الى اإلدارة العلیا

 
 معیار القیاس أھمیتھ كیفیة حسابھ

اقسام  الممارسات في إدارة أفضلمن 
الصورة االفتراضیة المبیعات ما یسمى 

، Ideal Customer Profile لعمیل المثاليل
و ھي طریقھ یتدرب علیھا البائعون حتى ال 
یقضون وقتھم في مطاردة فرص بیعیھ غیر 

مثمره. في المناطق الجدیده على عكس 
 Matured or existingالمناطق الناضجھ 

Territory  لمثالي" یكون تصور "العمیل ا
واضحاً، لذلك یجب العمل على مقارنة 

العمالء الجدد  في المناطق الجدیده بمثیلھم 
 الناضجةفي المناطق 

 

یجب مالحظة ان المناطق الجدیده 
New Territories  التي تضاف الى

قسم المبیعات سیحدث فیھا نمو سریع 
مقارنةً بالمناطق الحالیھ. على سبیل 

محور القناه المثال عند بدأ العمل في 
كمنطقھ جدیده سنالحظ ان المبیعات 

بدأت في النمو من الصفر (ألن 
جدیده) و ستزید  ناشئةالمحور منطقھ 

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.

 لمنطقھ البیعیھ ا إمكانات
 

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

عن اختیار المنتج المناسب للسوق. عند 
تحدید الھدف او الحصھ البیعیھ 

Quota/Target  یتوجب علیك تكوین
صوره كاملھ مع قسم المنتجات و التأكد من 

لفریق البیع العوامل التي قد تكون مزعجة 
فیما بعد (مثل إمكانیة الترقیھ الى اصدار 

 مختلف من المنتج، الخ)
تأكد من ان القسم سیكون مسئوالً  متضامناً 

  معك في بیع ھذا المنتج

و  المالیة دائماً ما تختلف األھداف 
، فالمنتجات من منتج آلخر الكمیھ 

الموجوده بالفعل من الممكن التنبؤ بنمو 
العمالء، على عكس مبیعاتھا عند 

  الجدیدةالمنتجات 
الى  اإلدارةفي بعض الحالالت تمیل 

اسناد اھداف مالیھ او كمیھ لھذه 
 المنتجات

 المنتج أھداف
 

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

 حصاءاتاإل و ستطالعاتالمعلومات من اال
 )مرارباست تحدیثھا یتم التي للمنتجات خاصة(

 

كما ذكرنا، معدل نمو المنتجات 
في السوق لسنواٍت عدیده  الموجودة

او  الحدیثةیكون اقل من المنتجات 
 "الولیده 

 المنتج نضج
 

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

 عبالمناطق المتروكھ للوصول الى قرار بدف
 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  لتغطیة ھذه 
ناطق بدالً من ترك الفرص الم

 فیھا تذھب الى المنافسین  الموجودة

المھملھ و المناطق البیعیھ 
 المتروكھ بدون تغطیھ 

 

  



	

	

داوم على إجراء مقابالت دوریھ مع البائعین 
 لتحدید مستوى كفاءتھم 

و تخلص ممن  األداءو جھز خطط لرفع 
  إصالحھیشكلون عبئاً ال یمكن 

ن البائعی مستوى في التغییرات االیجابیھ
 .اإلیرادات زیادة علىلھا تأثیر  سیكون

 

اثبتت الدراسات ان البائعین من 
المستوى االول او ما یطلق علیھ 

“A” players   یحققون نتائج افضل
من بائعي المستوى  ٪١٠٠ - ٪٥٠ب 

 C” Players“الثالث 
یستحسن متابعة مستوى القدرات و 
النتائج لفریق البیع و التخلص ممن 

 یشكلون عبئاً مالیاً على القسم و
 استبدالھم بآخرین 

 افراد فریق البیع مستوى
 

قم بجلسات تخطیط للعمالء االستراتیجیین 
(یحضرھا فریق العمل بالشركة او جلسات 

 بصفھمشتركھ في حضور العمیل ان امكن) 
كبیره جداً و ال یدركھا الكثیر  فالفائدةدوریھ، 

 من اقسام البیع 
 

عند العمالء  القیمةالعقود عالیة   في
ط بالتخطییجب االھتمام  جي ستراتیاال

الواعي لھم و معھم و دراسة أنماط 
 الشراء لدیھم 

لھؤالء  الدراسةیساعد التخطیط و 
العمالء في الوصول الى ارقام 

األھداف المالیھ و الحصص البیعیھ 
Quota/Target   بطرق منھجیھ  

التخطیط للعمالء 
 االستراتیجیین 

 التي عاتالسا من المئویة النسبةاحسب 
 .یقضیھا البائع في عملیات البیع 

یتناسب الوقت الذي یقضیھ البائعون 
في عملیات البیع مع االیرادات 

المحققھ. تعاني بعض الشركات من 
طرق عمل تضع أعباء اداریھ على 

البائعین و تقلل من الوقت الفعلي الذي 
 یقضیھ البائع في انشطھ بیعیھ

 قدرة فریق البیع 

 
ونحدد أنواع االیرادات المطلوبة من مناطق البیع المختلفھ (قبل ان نتكلم عن الحصھ نبدأ الحدیث عن األرقام اذن دعونا 

 البیعیھ لكل بائع):
 

 إیرادات المنطقة تتساوى مع إیرادات العام  السابق .1
 )٪١٥-١٠العلیا و تكون في حدود  اإلدارةإیرادات خاصھ بالنمو السوقي (تحددھا  .2
 النمو السنوي للعمیل)احتیاجات االستمراریة (مثل الصیانة وإیرادات خاصھ ب .3

 
مع األسف وجدت العدید من الشركات لیس لدیھا النوع الثالث من االیرادات، فھم یبیعون منتجاتھم او خدماتھم دون خلق 

 بالطبع ول؛ المطلوب للعمیقیمھ مضافھ تستدعي وجود اتفاقیات سنویة للحفاظ على استمراریة خدماتھم في المستوى 
 لھم (و ھذا حدیث آخر).لتولید إیرادات إضافیة 

 
في الصفحة القادمة سنورد جدوالً بھ طریقھ بسیطة لحساب الحصھ البیعیھ للمنطقھ (و لیس البائع) و نبین فیھا ما یجب 

 بیعھ من وحدات بناًء على مبیعات العام السابق
 
  



	

	

 لحساب اھاف العام التالي المبسطھالطریقھ 
 

 
مبيعات السوق في 

 الفتره السابقه 

ركه مبيعات الش

 في الفتره السابقه
 الحصه السوقيه 

وحدات 

مباعه من 

طرف 

 منافسين

نسبة االختراق 

 الى اإلجمالي 

 نسبه مئويه وحده نسبه مئويه وحده وحده 

      

 %46  9,000 %10  1,000  10,000 المنطقه "أ"

 %33  6,500 %13  1,000  7,500 المنطقه "ب"

 %21  4,000 %33  2,000  6,000 المنطقه "ج"

       

 %100  19,500   4,000  23,500 اإلجمالي

      

      

معدل نمو المبيعات السنوي 

 المطلوب
10%     

      

 
مبيعات الشركه 

 الفتره السابقه 

مبيعات لتحقيق 

 هدف النمو 

اجمالي الهدف 

 تحقيقه الواجب
  

   وحده وحده وحده 

      

    1,185   185  1,000 المنطقه "أ"

    1,133   133  1,000 المنطقه "ب"

    2,082   82  2,000 المنطقه "ج"

       

    4,400  400  4,000 اإلجمالي

 
والمنطقھ ال یتساوى بین المنطقھ "أ "  ٪١٠كما تالحظون ان عدد الوحدات المطلوب بیعھا بعد زیادة نسبة النمو المقدرة ب 

عامل اختراق المنافسین في المناطق المختلفھ و بالتالي وجب علینا تحقیق نتائج افضل في  ، و ذلك ألننا ادخلنا“ب “
 المناطق التي تتراجع فیھا الحصھ السوقیھ و ھي المنطقھ "أ".

التي یجب اخذھا في االعتبار مثل التركیز على منطقة بعینھا او على البعد عن المالحظ اننا لم نأخذ في االعتبار العوامل 
 او غیرھا من العوامل المختلفة.  األسعارالمنافسھ خشیة حرب 

املھ لحساب اھداف العامل التالي سنورد طریقھ لوضع ثالثة عوامل في الحسبان مما سینعكس ما اسمیناه الطریقھ الشفی
  على طریقة حسابنا للھدف البیعي من المناطق المختلفھ

 
 



	

	

 لحساب اھاف العام التالي الشاملةالطریقھ 
 

جیھ مع ستراتیللشركھ. تتغیر االالبیعیھ  االستراتیجیةالعوامل التي یجب حسابھا لتطبیق یقة نأخذ في حسباننا رفي ھذه الط
. )االقتصادیھ و السیاسیھ و االجتماعیھ و التقنیھ و التشریعیھ و البیئیھ (  PESTEL تتلخص في التي تغیر ظروف السوق

 في ھذا المثال سنفترض ان الشركھ تضع وزنا نسبیاً لثالثة عوامل كالتالي:
 

ً قیمتھ المحافظھ على المبیعات السابقھ .1 ً نسبیا من اجمالي النمو في المبیعات  ٪٣٠. یشكل ھذا العامل وزنا
 المرغوبھ

. ألھمیة ھذا العامل فقد قررت الشركھ وضع قیمھ نسبیھ عالیھ قدرھا سوقیھ من المنافسین حصةاالستیالء على  .2
 من اجمالي النمو في المبیعات المرغوبھ ٪٦٠

 فقط ٪١٠. القیمھ النسبیھ لھذا العامل ھي عمیل) ١٢اختراق العمالء االستراتیجیین، عددھم ( .3
 

وحده. في العام الجدید ترغب الشركھ في نمو قدره  ٧٠٠العام الماضي كان المباعھ في  الكمیةالحظ ان اجمالي 
باستخدام ھذه الطریقھ سنصل الى عدد الوحدات . وحده ١٠٠٠بیعھا  المرغوبلیصبح عدد الوحدات  ٪٤٢

 االستراتیجیھ التي تتبناھا الشركھ  في االعتبار العوامل تأخذالمطلوب بیعھا و لكن بطریقة 
 

	العامل الثالث   العامل األول العامل الثاني
اختراق العمالء االستراتيجيني، 

	عميل) ۱۲عددهم (

االستيالء على حصه سوقيه من 
 املنافسني 

  احملافظه على املبيعات السابقه

االختراق 
	النسبي

النسبه مقارنة 
 باإلجمالي

احلصه السوقيه  وحده
 للمنافسني

  احلصه السوقيه  وحده

       

4		 33%	 900		 13%	 100		 14%	 	املنطقه "أ"
3	 25%	 1,600		 23%	 200		 29%	 	املنطقه "ب"

5	 42%	 4,500		 64%	 400		 57%	 	املنطقه "ج"

       

12		 100%	 	7,000		 100%	 700		 100%	 	اإلجمالي

       

10%	 60%	 30%	 	الوزن النسبي للعوامل املؤثره 

       

     1,000		 الهدف السوقي اإلجمالي املرغوب 
 ٪٤۲قدرها  بزيادةوحده  ۱۰۰۰

	وحده) ۷۰۰( السابقعن العام 

  



	

	

الهدف البيعي  
	اجلديد 

النسبه املئويه 
بعد اخذ 

العوامل الثالثه 
 في احلسبان

كيفية حساب  
	الهدف اجلديد

  

	وحده       نسبه مئويه

       

 153		 15%	 	14%	X	.3	+	13%	X	.6	+	33%	X	.1		 	املنطقه "أ"

 248		 25%	 29	X	.3	+	23%	X	.6	+	25%	X	.1	 	املنطقه "ب"

 599		 60%	 57	X	.3	+	64%	X	.6	+	42%	X	.1	 	املنطقه "ج"

       

 	1,000		 100%	 	 	الهدف اجلديد جماليإ  
 
 
 

  الفقرةخالصة 
 

تحویل الھدف من المنطقھ حتى ال اطیل علیكم و لغرض ارسال المقال دون تأخیر فقد قررت ان اؤجل الجزء القادم وھو 
 لمقال القادم و بعد استقبال مالحظاتكم على ھذا المقال.سیكون موضوع ا وھو ماالى البائعین    Territoryالبیعیھ 

 
الخاصة بي   LinkedInفي صفحة   Recommendationكتاباتي رضاكم و اطمع في ان تتفضلوا بكتابة  ان تنال أتمنى

  8995a031/-osman-https://www.linkedin.com/in/ashraf و التي یمكن الوصول الیھا من خالل الرابط التالي:
 

 ٢٠١٨اشرف عثمان، القاھره یولیو 
 


