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تطبیق نموذج    SWOT	 و   	TOWS ق البیع التحلیلي على فر  
 

 مقدمھ
 

 :الذي یرمز الىو  SWOT ذج شھیر یسمىوسنتطرق في مقال الیوم الى نم
 

Strengths,	Weaknesses,	Opportunities,	and	Threats 
 

ً یظن البعض   : انھ نموذج ال یناسب العصر و ان ھناك نماذج أخرى احدث منھ، لكن ردي یكون دائما
 It	is	not	what	you	have	that	matters!	It	is	what	you	do	with	what	you	have.  ،لیس ما  ان المھم أي

	.لدیك ولكن المھم ھو ما تفعلھ بما لدیك
 

 ،سبابھاأنموذج تحلیلي تكون في نوع االسئلھ التي تستخدم و التي تكون مھمتھا البحث عن المشكلھ و الوصول الى  أيقوة 
ي عملي االستشاري لتحلیل نقاط القوه و الضعف و التھدیدات قائمھ باألسئلھ التي استخدمھا فلذلك في ھذا المقال سأعطیكم 

	الذي یحول التحلیل االولي الى خطة عمل  	TOWSو ھو 	 	SWOTعنصراً حدیثاً یكمل  سأضیفكذلك 	و الفرص.
Action	Plan	 : كما سنرى في الجزاء التالیھ  

	
 الجدول باللغھ االنجلیزیھ
 

Strengths	(internal)	 Weaknesses	(internal)	

	
1.	 What	is	it	that	your	sales	team	does	better	

than	anyone	else	in	the	market?	
2.	 What	do	your	current	customers	see	as	a	

benefit	they	get	from	working	with	your	
sales	people?	

3.	 What	strength	does	your	current	product	
line	offer	that	your	competitors	can’t?	

4.	 Do	you	have	unique	sales	process,	product,	
or	services	that	set	you	apart?	

	
1.	 What	do	the	competitions	see	as	your	biggest	

weakness?	
2.	 What	do	your	current	customers	see	as	a	

weakness	in	your	sales	style,	product,	or	
service?	

3.	 When	you	look	at	your	lost	sale	report,	why	
did	those	prospects	not	buy	from	you?	

4.	 What	is	it	that	you	try	to	avoid?	

Opportunities	(external)	 Threats	(external)	

	
1.	 What	do	you	see	as	a	good	opportunity	

that	will	strengthen	your	organization?	
2.	 In	what	segment	of	your	market	are	clients	

consistently	making	purchases?	
3.	 What	high	margin	products	or	services	can	

you	expose	to	a	broader	market?	
4.	 Have	you	noticed	a	change	you	can	exploit	

in	your	market?	
		5.	Is	there	a	market	you	can	enter	with	
greater	profits	potential	

	
1.	 Does	more	than	60	%	of	your	sales	revenue	

come	from	less	than	10%	of	your	customer	
base?	

2.	 What	reoccurring	challenges	do	you	sales	
people	face?	

3.	 Is	there	a	competitor	that	consistently	
beats	you	in	the	marketplace?	

4.	 How	much	bad	debt	are	you	carrying	
5.	 Are	sales	meeting	expectations?	

 
  

  



	

 العربیھالجدول باللغھ 
 

 

	الضعف (عناصر خارجيه) 	القوه (عناصر داخليه)

  
 ما الذي یعتبره منافسوك ضعفا في شركتك .1
 ةقطریالزبائن الحالیین ضعفا في یعتبره . ماذا  .2

 المنتج، أو الخدمة؟ ,  البیع
, ما السبب الذي  تقاریر الخساره تراجععندما  .3

 ؟خسارتك ھذه الصفقات  تظن أنھ أدى الى
 ؟نقاط الضعف التي تحاول تجنبھاما  .4

 

	
تك شركفریق المبیعات الخاص بالذي یتمیز بھ ما  .1

 ؟عن أي شركة أخرى
التعامل ما الذي یعتبره عمالؤك میزة في  .2

 ؟البیع لدیك ویقدرونھا لفریق
ما ھي نقاط القوه في محفظة المنتجات التي تبیعھا  .3

 منافسیك؟و التي ال توجد عند 
 منافسیك؟عن  منفردةھل لدیك منھجیة للبیع  .4

	

	(عناصر داخليه)	التهديدات 	(عناصر خارجيه)الفرص 
  

 %10من إیراداتك من  %25ھل تأتي نسبة  .1
 ؟ من عمالئك

المتكرره التي یواجھھا موظفو ما ھي التحدیات  .2
 ؟البیع لدیك 

ما یستمر في الفوز علیك في ھل ھناك منافس  .3
 ؟السوق

 ماھي قیمة الدیون المعدومة لشركتك؟ .4
 ؟كأنت راض عن مبیعات ھل .5

	

	
تعتبره فرصھ جیده للبیع ستؤدي الى تقویة ماذا  .1

 ؟موقف شركتك في السوق 
الذي یشتري من شركتك و القطاع السوقي ھما  .2

 ؟بصفة منتظمة
الربح اتي تحتاج لبیعھا في ما ھي المنتجات عالیة  .3

 ؟قطاعات عدیده من السوق و في أسواق أخرى 
معین في السوق یمكنك إستغاللھ ھل الحظت تغییر  .4

 ؟لزیادة مبیعاتك

	
 

  



	

 
	TOWSباستخدام نموذج  Plan	Actionكیفیة تحویل ما سبق الى خطة عمل 

 

	

	داخليهال القوه عناصر
1.	
2.	
	

	ارجيهاخلالضعف 	عناصر
1.	
2.	

 الفرص اخلارجيه
 1. 
2.	
		
	 

 
S-O (Maxi-Maxi) 

 
ما ھي الفرص الموجوده التي 

علیھا باستخدام  االستحواذیمكننا 
؟المتوفره لنا نقاط القوه  

 

 
W-O (Mini-Maxi) 

 
التي سنتبعھا  االستراتیجیاتما ھي 

 واستغاللنقاط الضعف تأثیر لتقلیل 
 الفرص الموجوده

 
	اخلارجيه التهديدات

1.	
2. 
 

 
 

S-T (Maxi-Mini) 
 

القوه الموجوده  نقاطكیف نستخدم  
 لدینا لتفادي التھدیدات الخارجیھ

 

 
 

W-T (Mini-Mini) 
 

التي سنتبعھا  االستراتیجیاتما ھي 
تفادي لونقاط الضعف تأثیر لتقلیل 

 التھدیدات 

 
 

 :ئج یستحسننتا أفضلللحصول على 
 

	ان یكون الفریق و االداره حاضران اثناء التدریب  •
	 	Facilitationان یقوم بھذا التدریب شخص مؤھل على عملیات التسھیل  •
	عالقھ سلبیھ او ایجابیھ بفریق البیع  ذا الشخصاال یكون لھ •

 
التي تتحول الى خطة عمل یقوم بھا مختلف االفراد من الفریق  األشیاءمبھره و تفتح العیون على العدید من  النھائیةالنتائج 
 ه في االیرادات.م دائماً الى زیادو تترج
في ثالثة افرع و  بائع ٧٠بھذا التدریب مع احدى الشركات التي كان عدد افراد فریق البیع فیھ اكثر من  قیامي أتذكر

النتیجھ النھائیھ نقاط قوه في احد االرع و احدى الدول لم یكن باقي الفریق یعلم عنھا، و عند تطبیقھا  أظھرتدولتین. 
 قلیلھ في خالل شھور  ٪٢٥تقارب ال  لمبیعات بنسبةارتفعت ا

 
 ان ینال ما اكتبھ رضاكم و ان تسارعون الى تطبیقھ لتنالوا الفائده و الى لقاء في مقال آخر. أتمنىختاماً 

 
   ٢٠١٨اشرف عثمان، القاھره 


