اإلدارة التجارية
دائرة مبيعات قطاع املستهلكني

إعداد وتقدمي  :هشام حممد الربغوثي
رئيس وحدة اإلدخاالت ودعم املنظومات
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اهليكل التنظيمي
• احملتوايت الشرحية
•
•
•
•
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يتم تقدمي املنتجات واخلدمات املقدمة عرب دائرة مبيعات قطاع املستهلكني من خالل األقسام التالية .
قسم ختطيط املبيعات .
قسم املبيعات املباشرة .
قسم املبيعات غري املباشرة .
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قسم ختطيط املبيعات
يقوم هدا القسم بتجهيز املواد التجارية ( البطاقات خيتلف أنواعها وابقاهتا ) وبطاقات التعبئة
كما يقوم القسم أبعداد التقارير للمبيعات ( يومي – شهري – سنوي )
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قسم املبيعات املباشرة
تقدم اخلدمات وبيع املنتجات عرب مركز اخلدمات واليت هي موزعة علي اغلب مناطق ليبيا عددها (  )30تقريبا

املنتجات واخلدمات اليت تقدم من خالل هذه املراكز ومنها علي سبيل املثال ال للحصر .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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االشرتاكات اجلديدة ( فوترة – دفع مسبق ) واالشرتاكات تنقسم لعدة أنواع منها األرقام النمطية – اخرت رقمك – ابقة األوائل – ابقة أوائل األوائل – األرقام
املكشوفة االختيارية ابقة الصفر وشرتاك العشوائي ونظرا لالهتمام شركة املدار ابجلهات العامة ورجال االعمال مت تفري اخلدمات عرب هده اإلدارة أبحسن الطرق ( الباقات
منها  -ابقة البياانت – ابقة اعمال – الباقة املغلقة – ابقة بياانت خاصة –نظام الفوترة أبنواعه –األرقام املكشوفة االختيارية – األرقام املتسلسلة ) .
خدمات يقدمها مركز اخلدمات علي نظام الفوترة والدفع مسبق * االتصال الدويل – التجوال العاملي  -بياانت االنرتنت يف اهلاتف – تغري رقم – تغري امللكية متوقف
حالياً – خدمة كشف املكاملات لنظام الفوترة فقط .
الرد علي استفسارات الزابئن واملراجعة عرب املنظومة .
سداد ديون رقم هاتف فوترة .
تعبئة كرت مكشوط .
خدمة استبدال بطاقة االشرتاك .
خدمة إعادة تفعيل بطاقة االشرتاك .
مبيعات بطاقات التعبئة فئات .40-20-10-5
ويقوم هدا القسم بتوزيع املواد التجارية علي مراكز اخلدمات واليت بدورها تقوم للموطنني والوكالء ابجلملة .
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قسم املبيعات غري مباشرة
يتم تقدمي اخلدمة وبيع املنتجات عن طريق كالً من:
• الوكالء االفراد عددهم حوايل ( ) 332موزعني حسب املوقع اجلغرايف والكثافة السكنية .
• وكالء جهات وشركات ( )120منها شركة بريد ليبيا وشركة البديل وشركة تواصل ليبيا ونقاط البيع املتفرعة منهم حوايل ( )2098نقطة بيع والدي من
خالهلم يتم بيع احلصة األكرب من االشرتاكات بنسبة  %80من االشرتاكات.
اخلدمات اليت يتم تقديها الوكالء هي :
• تقدمي خدمة إعادة تفعيل  -خدمة استبدال بطاقة االشرتاك  -اشرتاك تواصل  30كلها رصيد – اشرتاك تواصل  - 10خدمة تغري ملكية متوقفة
حالياً.
• وقريبا سيتم بيع األرقام االختيارية واألرقام النمطية من خالل الوكالء
• بيع بطاقات تعبئة ابجلملة .
• بيع ارصدة  (EVالشحن االلكرتوين تعبئة رصيد  .سداد فواتري هاتف – بيع االيصاالت اإللكرتونية )
• االيصاالت االلكرتونية ابجلملة  .علي سبيل املثال ( شركة تفاين للتقنية – شركة التداول – وشركة املسارات .اخل )
• كما يقوم القسم بدعم املنظومات العملة لدا دائرة املبيعات وهي ( منظومة  - CRMمنظومة الوكالء  -منظومة ) EV
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مركز اخلدمات والوكالء ونقاط البيع اجلديدة لسنة 2017
• مت افتتاح عدة مراكز جديدة هناية سنة  2015وبداية سنة 2016
• املراكز اجلديدة ( مركز غدامس – مركز مسالته – مركز الزنتان )
• وجاري جتهيز مركز خدمات بين وليد ومركز ترهونة
• ومت إضافة وكالء جدد لسنة 2016
• العدد ()49وكيل جديد ومزال ابب القبول مفتوح لزايدة انتشار الوكالء
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نبده عن املنتجات اجلديد املقدمة من شركة املدار2016
مت تقدمي عدة خدمات من شركة املدار اجلديد اإلدارة التجارية وهي كالتايل :
•
•
•
•
•
•
•
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بيع ابقة 910
الغاء رسوم االشرتاك خلدمة االتصال الدويل فوترة
بيع ابقة  500و مخسمينا
بيع األرقام النمطية بعد ختفيض سعر الفضي 1.2.3
ختفيض سعر خدمة إعادة تفعيل من  15ايل  5دينار
بيع سلسلة  091091و091092
مت ختيض خدمة إعادة التفعيل واالشرتاك العشوائي ايل  1دينار لكل خدمة
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شكرا

Thank you

8/6/2017

8

