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 :المقدمة

نشااااااااااا اح صيوااح تلرط عاتة الى الاو وصتى الووه لاى تفولة واه اااااااااات اتة   ة  تمثل التجارة اإللكترونية اليوم
تزا  اح  ع انتشااار اهنترنو والت ور المترااار  تد اتتواو التى ية وي اااليو الترااواا وا ااتووا  الجموور   ه ي  

ىاح لمأايير ويتواو الى ا  الخيري  ا يزاه فاصاااااااااااة تد    ىت ا  تلفرا تد تفولة والأمل   راىة يوثر تالاية وت
 هذه الص الة لتلىيا الأوائو المالية  ن فاللة.

 ااااااااااات اقة هذه الورقة الم ووم الأام لاتجارة اإللكترونية والت ةيىاو الخاصاااااااااااة لاى ا  الخيري و و  يهميتوا لة  
 و ت اباو تفوه الم ظماو غير الربلية لاتجارة اإللكترونية واتف اء المرتكبة.

 

 إللكترونيةمفهوم التجارة ا

قو نجو تأاراف عثيرة لاتجارة اإللكترونية  ه ي  ي راااااااااااااا وا ويوثرها تهلة ي  نأرتوا  ن فاله  ةونيوا  التجارة  
والتد تأ د لماياو بيع وشاااااااااااااراء الخو او والم تجاو  واإللكترونية التد تمثل الشاااااااااااااةل الذي تت  فاللة لماية 

 يهموا اهنترنو. التجارة هذه  ا تخوام الو ائط اإللكترونية و ن
 

 تطبيقات التجارة اإللكترونية للمنظمات الخيرية:

ه تىتصاار التجارة اإللكترونية لام ظماو الخيراة لاى ا ااتى ام المتةرلين لا يام  أماياو التةر   ااواء المباشاار يو 
نية لاى ينوا  جاه التةر  لامباتراو والمشااااااااااااااراع  بل ي بقد لم ظماو الى ا  الخيري ي  ت كر تد التجارة اإللكترو 

وبالتالد فيجو ي  يت  اه اااااااااااتثمار تيوا   راىة   وجية وبا اااااااااااتخوام وت أيل يت ااااااااااال    وارتها المالية لت ميةغ د 
 يتواتوا  و ن يبرز ت ةيىاو التجارة اإللكترونية لام ظماو الخيراة 

ير آلية لاتةر  المرااااااتمر الرااااااماه لاجموور  التةر  المباشاااااار لام ظمة الخيراة يو  شاااااااراأوا و باتراتوا وتوت -1
 والووري  ثل ا تى ا  التةر  الشوري والر وي  شةل تاىائد.

 بيع الم تجاو  ن فاله اهنترنو وهو  ا يأر   الروق اهلكتروند. -2
ت ةيا عل يو جزء  ن اجراءاو الم ظمة الخيراة المرتب ة  الأماياو المالية  ن فاله اهنترنو عترااااااااويل  -3

راااااااةين تد الأ اااااااوااو الموتولة وتتع  يمتوا  وتلجير فو او و راتا الم ظمة  اشاااااااترار المتةرلين والم ت
 وتىوي  اه تشاراو الموتولة وبيع الخةراو.

 توتير فو او  ا  أو التةر  يو الشراء. -4
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 لماذا تعتبر التجارة اإللكترونية مهمة للمنظمات الخيرية؟

ة عةيرة لت مية  وارتها المالية  صاااورة تجأا ا نلثوا لاى يمةن ي  توتر التجارة اإللكترونية لام ظماو الخيراة ترصااا
 ي  تكو   صو  فياراتوا اتولى والمومة   ن فاله  ا تتميز  ة 

وات ح هذا  ن فاله اترقام التد تتلوث يوثر  ن مجال متطور ورائد على المستوى العالمي والمحلي،  -1
يهمية اهنترنو  تيةاغ لوت  رااااااااااااااتخو د  صيث ي  يهمية التجارة اإللكترونية تلتد  ن يي شاااااااااااااادء آفر 

( وهذا Internet Live Stats ايار  رتخوم نشط صرو  وقع ) 4.85اهنترنو صوه الأال   ا يزاو لن 
 ايار شخص  وتد الرأوتية يىور  أوه  7.7تىراباح  ن  جمالد لوت  ةا  الأال  البالغ  %62يىور باااااااااااااا 

 (. 2019تة تجارة وص الة جوة لأام صرو )تىرار غر  %95.7ا تخوام اهنترنو باا 
  صرااااو )تىرار 2019 ايار توهر لأام  4.930التجارة اهلكترونية تد الرااااأوتية تةاقو  ي ا لن  يراتاو

(  هذا  اإلضااااااااااتة  لى تلىيا المماكة الأربية الراااااااااأوتية الترتيو 2019غرتة تجارة وصااااااااا الة جوة لأام 
تد  ؤشر ات    49نية بين توه آ يا  عما تلتد تد الترتيو التا ع تد  جاه تلرن نمو التجارة اإللكترو 

 (.2019(  UNCTADالمتلوة لاتجارة اإللكترونية  صرو )تىرار  ؤتمر ات   المتلوة لاتجارة والت مية )
 ايو   راااااتخوم تد  23.7وما ي  لوت  راااااتخو د اإلنترنو  قرج التجارة اإللكترونية تد الراااااأوتية باغ 

 (.2019تىرار غرتة تجارة وص الة جوة لأام   صرو )2019الأام 
 التجارة اإللكترونية المتعلقة بالقطاع الخيري:

تشوو التجارة اإللكترونية تد الى ا  الخيري نمواح  رتمراح شلنوا شل  الى ا  التجاري  وامةن  الصظة هذا 
 ال مو  ن فاله المرتوااو التالية 

 مستوى العوائد
 ٪   وهو الأام الراتس لاى التوالد  ن ال مو. 4.1الد التةرلاو ب ربة نمواح تد  جم 2020شوو لام 

٪  ن المتةرلين تد الأال   رجاو  تد برنا ج التةرلاو المتكررة  ن فاله اهنترنو و ن بين 51 وما ي 
 ٪ تصايحا.2٪ ي ةوعيحا   و 3٪   واحا   و 8٪ يتةرلو  شورااح  و 87هؤهء 

 مستوى التفضيل 
المتةرلين تد الأال  التةر  لةر اإلنترنو صرااااااااااااو )تىرار اهتجاهاو الأالمية لاأ اء  ٪  ن 55ي  اااااااااااال 

2020(. 
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 مستوى االستجابة
٪ تةرلوا  لى   ظمة 60 ن المتةرلين تد الأال  يتةرلو  ا ااااااااااااااتجا ة لاكوارث ال ةي ية  صيث ي   41%

 (.2020لاأ اء    صرو )تىرار اهتجاهاو الأالمية COVID-19غير ربلية ا تجا ة لوباء 
ا بين المتةرلين  وتد  ولن ي ااابام التةر  تكانو الى اااايا الةيلية والبلوث ال ةية  ن يوثر ات ااابام شااايولح

 الرأوتية تالجانو اهجتمالد هو اتلاى عرلاية اهيتام.
 مستوى االحتفاظ بالمتبرع

٪  ن 25وثر  ن لام   ىابل ٪  ن المتةرلين توه  رة  ال رق التىايوية تىط ت31يت  اهصت اظ ب راااااااااابة 
 (.2020المتةرلين توه  رة لةر اإلنترنو  صرو )تىرار اهتجاهاو الأالمية لاأ اء  

 مستوى التبرع خارج منطقة اإلقامة:
٪  ن 31توتر التجارة اإللكترونية لام ظماو الخيراة الوصااااوه لامتةرلين  ن  ختال توه الأال  صيث ي  

لم ظماو فيراة تىع فارج باو  قا تو   صرااااااااااااااو )تىرار اهتجاهاو الأالمية  المتةرلين تد الأال  يتةرلو  
 (.2020لاأ اء  

 مستوى تحويل المتبرع لمتطوع:
٪  ن 66 ن الالتو ي  الوصااااااااوه لامتةرلين قو يةو  وصااااااااوهح لمت ولين تد الم ظمة الخيراة  صيث ي  

ار اهتجاااهاااو الأااالميااة لاأ اااء  المتةرلين صوه الأااال  يت ولو   ع الم ظماااو الخيراااة  صراااااااااااااااو )تىر 
(  وبالتالد تالوصوه ات ر  والوا ع لامتةرلين ه يىتصر لاى ت مية  وارتها المالية تىط بل صتى 2020

 ت مية  وارتها البشراة.
التد تواجة الم ظماو الخيراة وترااااااااااااأى  التلوياوتىايل المصااااااااااااروتاو  ن يوةر التكاليف المنخفضةةةةةةةةة:  -2

تفوه  جاه التجارة اإللكترونية   خ ض التكا ة لتوتر التى ياو المتأوتة ونماذج ل ااااااااااب وا وتىاياوا  واأو 
التجارة اإللكترونية الجاهزة واتتواو المو جة تد و اااااااائل التواصااااااال اهجتماعية  عما ي  تكا ة الوصاااااااوه 

 لى ي  لاجموور والتواصاااااااااال  أة تأو   خ  ااااااااااة التكا ة عذلل  ىارنة  ال رق التىايوية  وه ا يجو الت ةية 
ال مو الذي تلىىة الم ظمة الخيراة تد  جاه التجارة اإللكترونية يجو ي  يراتىة زااتة تد اه اااااااااااااتثمار تد 

 ت وار تد التى ياو المرتخو ة ولماياو الترواا.
صياااث توتر التجاااارة اإللكترونياااة الكثير  ن الجووت واتوقااااو الكةيرة المةاااذولاااة تد  توفير الوقةةو والج:ةةد: -3

 تةرلاو التىايوية.يلماه جمع ال
لكو  التجارة اإللكترونية تأتمو لاى اهنترنو توذا يوتر لام ظمة الخيراة انتشاااراح لالمية و لاياح  االنتشار: -4

 يرول لامتةرلين والمتروقين الوصوه لوا تد يي وقو و ن يي  ةا .
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ية  ا اااتمرار فاصاااة  ذا صيث يمةن لام ظمة الخيراة ت وار يلمالوا تد التجارة اإللكترون سةة:ولة التطوير: -5
 وانو ترتخوم التى ياو الصليلة  ن الةواية.

فيمةن لام ظمة الخيراة اه اااااااااات اتة  ن فياراو عثيرة لورا ااااااااااة  خيارات متعددة لتحسةةةةةةةي  تجربة المتبرع: -6
 ااااااوعياو وراباو المتةرلين والمتراااااوقين  شاااااةل للظد و ؤتمو  ا يوتأوا لتلراااااين لماياتوا ب اء لايوا 

 ل  ع المتةرلين وتىوي  فو او  ا  أو لماية التةر  والشراء.وتلرين التواص
ُتمّةن التجارة اإللكترونية   ظماو فيراة صااااقيرة  ن الوصااااوه لاجموور بل وامة وا  الوصةةول للمنافسةةة: -7

الت وق لاى الم ظماو الكةيرة  ن صيث الوصااااااااااااااوه ولرج الملتو  الذي يوتأو  لشااااااااااااااراء الم تجاو يو 
   اترة   ظماو الى ا  التجاري. التةر   عما يمة وا صتى

 

 متطلبات دخول المنظمة الخيرية مجال التجارة اإللكترونية، ومفاتيح النجاح

   تفوه الم ظمة الخيراة  جاه التجارة اإللكترونية ليس  ات ر الصااااااااااااااأو يو المأىو  وتد ذاو الوقو ه يأو 
ى ت ةيا ي ااااا ااااياو وقوالو  ومة  فاصااااة  ذا  ات ر الرااااول جواح صيث ي   مار ااااتوا  الشااااةل الصااااليح يأتمو لا

وانو الم ظمة جاتة تد ا ااااااااااااااتثمارها تد هذا المجاه وليس لاى  ااااااااااااااةيل تفوه  جاه هو صويث اليوم  و ن هذا 
 ات ا ياو  ا ياد 

صيث ي  نماذج تلىيا الأائواو  ن فاله تحديد النموذج الذي سةةةةةةةةتتظعة المنحمة في تحقيا العائدات،  -1
 تأوتة وقاباة لات وار وعل   وا لة قوالوه وآليتة تد الت ةيا  عما ت  توضااايلوا  اااا ىاح  التجارة اإللكترونية

تد ت ةيىاو التجارة اإللكترونية لام ظماو الخيراة  فيجو لاى الم ظمة الخيراة تلويو ال موذج الم ا اااااو 
 لوا ب اء لاى يهواتوا و وارتها وف  وا. 
 تجات:اختيار المنحمة الخيرية لنموذج بيع المن

تأتةر قوالو بيع الم تجاو  ن فاله اهنترنو واصوة  ااااااااااااااواء لاى ا  الربلد والى ا  الخيري  وه ا ي بقد 
 الت واة لاأ اصر التالية  

لاى الأا اين تد الم ظمة الخيراة الذين  اااايتولو   تارة لماياو التجارة اإللكترونية ي  يةونوا  -أ
نترنو وينوا  نماذج الم تجاو )الم تج الواصو  لاى  أرتة  أماياو بيع الم تجاو  ن فاله اه

ال لة الواصوة  ال لاو المتأوتة  المواقع التا أة  الو ج  ن  واقع يفر (  وإتارة  ال ل التوراو 
 والتقايف والشلن واهلتزام  مواليو التراي  و ختال الأماياو المرتب ة بوا.

مة وامةن بيأوا و تميزة   ا  ن فاله افتيار   تجاو  يّمة  رتب ة  لهوا  وينشاااااااااا ة الم ظ  -ب
ابتكار الم تجاو الخاصة وتصميموا وانتاجوا  مرتو  جيو يوتع الجموور لشرائوا  يو التأاو  
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 ع  زوتي الم تجاو  يو تراااااواا   تجاو ي را  يفر   يو الشاااااراوة  ع البائأين وات اااااواق 
 ل الخيري.المتروقين لاأم  ن اقاإللكترونية اتفر  بوو  تخصيص جزء  ن 

 
  التد قو تكو   و جة تد الموقع اإللكتروند لام ظمة الخيراة امتالك التقنية الالزمة للتجارة اإللكترونية -2

يو  ن فاله  تجر اإللكتروند  ا ااااااااااتخوام فياراو التجارة اإللكترونية الأا ة يو الخياراو المخصااااااااااصااااااااااة 
ةر  المتوترة تد   صاااااااااااو التواصاااااااااال لاى ا  الخيري وهد اتت اااااااااال  يو  ن فاله ا ااااااااااتخوام تى ياو الت

 اهجتماعية  ثل الفيرةور واليوتيوم وغيرها.
  المتمثاة تد الة ية التلتية لامتجر اإللكتروند عاه ت اتة وال  اق وو ائل ات ا  وو ائل الوتع التشغيل -3

ي ة  اإللكترونية وو اااائل الشااالن وعثير  ن هذه الو اااائل والخو او يمةن توتيرها  ن فاله شااارعاو و ااا
 اإلضاتة لألشخاط المرؤولين لن  تارة لماياو التجارة اإللكترونية تد الم ظمة  و ىو د فو او الول  

 والصيانة التى ية.
صتى ي جح يي لمل تالبو ي  يةو  لة  اااااايا اااااااو وقوالو ت ااااااب ة  صةةةةياية سةةةةياسةةةةات وقواعد العمل:  -4

  يذ لماياو التجارة اإللكترونية  وتوضيح والم ظمة الخيراة يجو ي  توت  بتخ يط اآللية التد  تتبع تد ت
 اايا ااة الخصااوصااية وشاارو  اه ااتخوام التد تتبأوا تجاه المتةرلين والمترااوقين وتا لاةاو الذي  ااتمارس 

 لريا او فو ة الأمالء.  اإلضاتةفية نشا وا  
قمية فاصة  ن فاله ب اء ا تراتيجية ترواا لا ة وا تراتيجية ترواا ر  تفعيل أدوات الوصول للجم:ور: -5

والأمل وتىوا  وت أيل يتواو الترااااااااواا المماوعة لام ظمة والمةتراااااااابة  لاى  ااااااااةيل المثاه  أرتة ي  تةر  
الرااأوتيين يرت ع تد الم ا ااباو الوي ية عشااور ر  ااا  ولشاار ذي اللجة  ويوقاو ترااا  الراتو الشاا ري  

 و واتوقاو.  يجأل الم ظماو الخيراة تزاو  ن نشا وا الترواىد فاله هذه الم ا با
صتى ترااات يو الم ظمة غير الربلية  ن ا اااتثمارها تد  جاه التجارة اإللكترونية ي بقد ي   تطوير التقنيات: -6

تلاتظ لاى ت وار التى ياو التد تراااااااااتخو وا  شاااااااااةل  راااااااااتمر عتلويثوا  انتظام  و واوبة اتصوث   وا  
 . وت وار يتواو فاصة بوا توازي ال مو تد الأائواو الذي تلىىة

وتا  ااااااااااااااوعياتو  وراباتو   أتموة لاى الةياناو التد تجمأوا  ن  تحسةةةةةةةةي  التجربة المقدمة للجم:ور: -7
اتتواو التى ية الخاصااااة بوا و ن فاله اتجاهاو التجارة اإللكترونية الأالمية والملاية والتد ترااااالوها تد 

وبأو  تما وا  ن فاله التىارار تىوي  الول  المرااااااااااااااتمر لامتةرلين يي اء ت  يذ لماية الشااااااااااااااراء يو التةر  
 وترا او اللالة المؤتمتة التد تصاو  لن لماياو تةرلو   ا يراه  تد الملاتظة لاى المتةرلين.
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 يجب تجنبها عند ممارسة المنظمة الخيرية للتجارة اإللكترونيةأخطاء 

ر توا لاتجارة اإللكترونية شلنوا شل  الى ا  ه ار الكثير  ن اتف اء التد قو ترتكةوا الم ظماو الخيراة يي اء  ما
 الربلد  لكن  ن يهموا ويوثرها تلييراح لاى لماياو التجارة اإللكترونية 

والتباار ي   جرت وجوت  عدم إعطاء التجارة اإللكترونية أهمية م  قبل اإلدارات في المنحمات الخيرية -1
و   لوات قراااااااااااااا  فاط لوا وتلهيل وتوراو الأا اين  تجر  لكتروند ية د لزااتة الموارت المالية لام ظمة ت
 توا بوو  زااتة الأوائو المالية الىات ة   ة.أتيوا يو لاى اتقل ت راغ يشخاط  تخصصين لمتا 

تو   لاولة ابتكار يتواو جويوة تد المجاه  يو ت وارها  شااااااااااااااةل االعتماد على النماذج الجاهزة فقط،  -2
 ا. تواتا  ع نمو الأوائو الىات ة   و

صيث ه تأمل وتا  باتئ وي ااا ااياو التجارة اإللكترونية وه تراات يو  ن اتصواث واللالة الأا ة  السكون: -3
صولوا هوترااااااام لمالء و تةرلين جوت  يو ابتكار ي اااااااليو   اترااااااة و  تجاو جويوة   ثل ي  تةتكر تكرة 

 لجمأة الةي اء( وغيرها.)جمأة الخير(  ثل  ا يلصل تد الى ا  الربلد  ن )الجمأة الروتاء( و )ا
  تد صين ي   ا ااااات الة الم ظماو الخيراة ت أيل لماوا تد التجارة اإللكترونية االعتماد على التبرع فقط -4

  ن فاله بيع الم تجاو والخو او التد توتر لوا تفالح  رتوام.
جوت  تجر  شاااااااةل وييا وفاصاااااااة التراااااااواا الرقمد  تو  إيفال أن التجارة اإللكترونية مرتظطة بالتسةةةةةويا -5

  لكتروند لل اهنترنو ه يأ د ي  ات واه  توتا  ن فاللة تو  ت  يذ ف ط تروا ية لذلل.
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 المقترحات والتوصيات

 ي  تجأل الم ظماو الخيراة التجارة اإللكترونية  صو  يولوااتوا تد الأمل. -1
الخيري لاى ت أيل وإتارة لماياو التجارة اإللكترونية  وابتكار ي اااااليو تلهيل وتوراو الأا اين تد الى ا   -2

 فاصة  الى ا  الخيري.
  واوبة اتجاهاو التجارة اإللكترونية تد الى الين الخيري والربلد. -3
 اههتمام  خو او  ا  أو التةر . -4
يوا لماياو التجارة  يجات  رعز ي لاث  أ د بتلايل يلماه الى ا  الخيري والةياناو الخاصااااااااااااااة  ة  ما ت -5

 اإللكترونية.
ترا ة الخةراو والممار او الأالمية والملاية تد  جاه التجارة اإللكترونية تد الى الين الخيري والربلد   -6

 واه ت اتة   وا.
قو ت شااااال الم ظمة الخيراة تد ت ةيا يتواو التجارة اإللكترونية يو قو ه تلىا الأوائو الم اوبة المت ا ااااابة  -7

ارها  ولكن هذا ه يأ د اه ااتق اء لن ال كرة  بل ي بقد تصااليح المرااار والبلث تد  شااةالو  ع ا ااتثم
 ولوائا الوصوه لا تائج المرضية.

 المراجع:

 .Internet Live Stats وقع  -

 .2019تىرار غرتة تجارة وص الة جوة   -

 .2019(  UNCTADتىرار  ؤتمر ات   المتلوة لاتجارة والت مية ) -

 و تد  وقع وزارة اهتصاهو وتى ية المأاو او الرأوتية. ىاه -

 .2020(  Global Trends in Giving Reportتىرار اهتجاهاو الأالمية لاأ اء ) -

- Nptech For Good 
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 د. إسالم فريد دياب 

- – 
- 

- 
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 مميزات التبرعات اإللكترونية

 سرعة إنشاء المتجر .1

 وذلل  ن فاله  أض اإللواتاو البري ة تمتال المتجر اهلكتروند.

 وسيع النطاق الجغرافي واالنتشار بشكل أكبر .2 

ة  لاى لةس التةر  التىايوي تتةرلاتل  ااااو  تىتصاااار لاى يرااااالور لاى عرااااو  تةرلين  ن  و  وي اون  ختا 
  وي تل.

 ساعة خالل اليوم  24المتجر مفتوح  .3 

لن يىيور المتجر اهلكتروند  ا ااااتالم التةرلاو تد يوقاو  لوتة  اليل يو  ال وار وهذا  اااايجذم المتةرلين تد يي 
 وقو فاله اليوم.

 المتجر اإللكتروني أكثر مرونة  .4

شااارولاو ي اااول  ةثير  عما ي  فانة البلث تراااالور لاى الوصاااوه لت اصااايل يي  شااارو  تد يقل  ن تلويث الم
 يانية.

 توفير التكاليف  .5

 شراء يو  يجار  أرج يأتةر يوثر تكا ة  ىارنة  المتجر اإللكتروند. ورواتو الموظ ين وتواتير الكورباء.

 قناة تسويقية  .6  

البلث اإللكترونية و اااااوولة ال شااااار والربط والت الل لاى و اااااائل التواصااااال وذلل  ن فاله التواجو لاى  لرعاو 
 اهجتمالد.

 خدمة العمالء: .7

  ن يه  نىا  الوهء لاجوة الخيراة هو  راىة  تارتوا لخو ة المتةرلين  ا  أو التةر  وصل المشاول والتراؤهو.

 الشفافية: .8

 رة  ن المتجر اإللكتروند ن فاله تىارار الت  يذ واصصائياو التةرلاو  باش

 تسجيل المعلومات: .9

تزتات  وارت الجوة الخيراة  ىور  ا لويوا  ن بياناو وعيفية اه اااااااااااات اتة   وا وتصاااااااااااا ي وا وتلاياوا لاخروج  ىراراو 
 تروا ية.
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 أرقام تهمك في التبرعات اإللكترونية
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 :ة في التبرعات اإللكترونيةأدوات متميز

 . منتجات الحمالت التسويقية1

  نشاء صماة وتلويو  رتوو  لوا وبيا  صالة المرتوو  وت اتس المتةرلين إلوماه المرتوو .

 . االستقطاعات الدورية2

 تلويو المتةر  ه تى ا   ةاغ يابو تورااح وتذعير المتةر   شةل توري.

 . الكفاالت 3

 رو  يو نشا   لوت و تا أة  ير المشرو   ن فاله تىارار الت  يذ.  ةانية ع الة  ش

 . المشاريع الخاصة4

 تخصيص  شاراع وينش ة لجواو  لوتة ه يتةر  لوا غيره .

 . اإلهداءات5

 يهوي لمن تلو تةر  تد  شرو  فيري وتصاة   اقة اهواء  لكترونية.

 . المنتجات الملموسة6

 لة  لى المتةر  يو اهواؤه  لى اآلفران.ترواا   تج فاط  الجم ية وإر ا

 . التبرع بالرسائل النصية7

 الروا ط الذعية لاتةر   الر ائل ال صية.

 . التبرع بالنشر8

  ياس اتير ب شر الروا ط لامؤيران والمتةرلين.
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 اجد بن مساعد محمد أبا الخيلأ. م

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 :كل منظمة تسعى لتحقيق

 

 هل المتجر وسيلة أم غاية.؟
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 :ل المقترحة لالستدامةالحلو

 .تراا ت مية  وارت .1
 . لكتروند تجر  .2
 .الشراوة  ع  تاجر تجاراة .3
 .الم صاو الو  ية .4

 

 

 كيف يمكننا التكامل مع المنصات الوطنية.؟

 

 المأايير
  صة جوت 

 اإل ةا 
 ترجو   صة تةرلاو   صة ش اء

  صة ب اء 
 المراجو

   صة وق د

الوقو التىراةد لامراهمة 
  تص ح الجواه()

 قل  ن ت يىةي ت يىة يوثر  ن ت يىتين ت يىة ت يىة قل  ن ت يىةي

 الئمة الم تجاو للاجة 
 المتةر 

  تو  ة   ا بة   ا بة غير   ا بة   ا بة   ا بة

وضوه الريا او واإلجراءاو 
  الموقع

 يوجو يوجو ه يوجو ه يوجو ه يوجو ه يوجو

 أوه تشتو المتةر  تافل 
 ةالم ص

  تو ط  تو ط   خ ض لالد لالد   خ ض

 ق واو الوتع
 -تيزا  - و  

 - ا تر عارت 
 ابل  اي

-تيزا- و 
  ا تر عارت

 -تيزا  - و  
 - ا تر عارت 
 ابل  اي

  وات ب كد
-تيزا- و 

 - ا تر عارت 
 ر ائل الجواه

 -تيزا  - و  
 - ا تر عارت 
 ابل  اي

 وافية وافية وافية ه يوجو غير عافية وافية  أاو او لن ترصة التةر 

 ه يوجو يوجو ه ه يوجو ه يوجو ه يوجو يوجو توييا قصص ال جاه
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 :المعلومة قوة

  اهد )ول( المأاو او لن المتةرلين لام ظمة؟!

 

 

 

 

 

حياته الدينية والمادية
يةواالجتماعية واالقتصاد

أعماله وأنشطته

مشاعره وطموحه 
ومحبوباته

ماذا يحب أن يكون بين 
المجتمع

اآلالم التي يواجهها
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 جودة.الممكنات المتوفرة بأقل تكلفة وأعلى 

 .رهل يوجو تراا  تخصص لات وار والتلرين المرتم .1
 .هل توجو   ةانياو تروا ية .2
 .هل  يت  التلويث لاى الم تجاو واشأار المتةرلين .3
 .اللماية  ن الموقع  ن اهفتراق .4

 

 

 

Chat bot !هل يفي باالحتياج.؟ 
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 الحلول المقترحة
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 أ. حسن بن علي آل طراد

- 

- 

- 

-  
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 :من نحن

د المماكة الأربية الرااأوتية  تخصااصااة تد رلاية ات  اه اتيتام تو  الراا تين  ن  جوولد اتبوان يوه جم ية ت
 وإ  ات اصت انو  ت ر  أوتية   ا بة وتا ضوا ط و أايير  و ية وبشر  تلىيا الرضالة الشرعية لا  ل.

( ترو  5 ن فاله )( وتىوم فو اتوا تد جميع الم ا ا 415هااااااااااااااا بترفيص ر مد رق  ) 1429تل رو تد لام 
 رفصة  ن وزارة الموارت البشراة والت مية اهجتماعية و وزلة جقرافياح  لرو يلوات ات  اه الر واة

 :الرؤية

 الرااتة تد  أالجة ق ايا اتيتام  جوولد اتبوان.

 :الرسالة

اله الرضااااالة الشاااارعية رلاية واصت ااااا  اتيتام  جوولد اتبوان قةل باوس الراااا تين وإ اااا اته  ت اااار  ؤهاة  ن ف
ا صاللين.  و تا أتو  ليةونوا يتراتح

  :.. أثر أعمق 2030رؤية 

 نلو تمةين الم ظماو غير الربلية لتلىيا يير يلما.  2030جاءو رؤاة المماكة 

و وهذا  ا يوتع "الوتات" لاأمل عل يوم لة اء  رايرة اليتي    ذ ييا ة اتولى والمرااهمة تد صا الة صياة  نراا  ل  يج
 يصواح صولة .. وه ا يةمن اتير اتلما.

 من يستفيد من "الوداد" ؟

  

لة التيي نحتضنه ونرعاه حتى نسند حضانته ألسرة تمنحه روح العائ•
.كاد يفقدها

(مجهول األبوين)اليتيم 

كيية بمختلييا الييدوانع هنالييب ميين يبحييس عيين طفييل يسييتلهم منييه البر•
.ويمنحه الحب

األسرة المحتضنة 

.المجتمع والوطن يحتاج هؤالء األطفال مواطنين صالحين• الوطن والمجتمع 
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 كيف يتم استقبال التبرعات ما قبل المتجر اإللكتروني؟

  اتترات المرتووتة ال لة 

 .ا ت باه التةرلاو لن  راا التلواالو الة كية للرا او الجم ية .1
 . وقع الجم ية ا ت باه التةرلاو  ن فاله بوا ة الوتع اإللكتروند تد .2

 

 سلبيات ما قبل المتجر اإللكتروني

 .لوم  أرتة المشاراع التد ت  التةر  تيوا .1
 .لوم توتر بياناو المتةرلين اه   / رق  الجواه .2
 .لوم المىورة لاى التواصل  ع المتةرلين .3

 :انطالقة المتجر اإللكتروني

21-04-2020 

 :التحديات قبل البدء في المتجر اإللكتروني

 جوت تجربة  ا ىة.لوم و  .1
 بواية جائلة عورونا. .2
 اللظر الجزئد.  .3
 تخفيض رواتو الموظ ين تد يغاو الى الاو. .4
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 إجراءات العمل للبدء في المتجر اإللكتروني 

 اهنتواء  ن  ت اباو ربط الوتع اإللكتروند. .1
 التصمي  ال  د لوواة المتجر والم تجاو. .2
 الم تجاو. تص يف .3
 ترأير الم تجاو   لاو  ت ولة. .4
   الق صماة تروا ية ) او او   ن بيتل(. .5
 الترعيز لاى اإلهواءاو   لاو  ت ولة.  .6
 الترواج لالماة  ن فاله و ائل التواصل اهجتمالد واإللال  لو  المؤيران تد   ام شاو. .7

 

 استراتيجية التسويق

 للويثة تد الترواا لامتجر اإللكتروندت  اهلتمات لاى ل اصر المزاج الترواىد ا

 

 أوال: المنتج : 

 تص ي او 4ت  تص يف الم تجاو تد المتجر اإللكتروند  لى 

 رلاية اتيتام .1

 األشخاص

 الترويج

 السعر

 العمليات

 المنتج

 المكان

 األدلة المالية
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 الصوقاو .2
 الزعاة .3
 اإلهواءاو .4

  نرو اإليراتاو تد تص ي او الم تجاو

 

 ثانيا: السعر 

  .وتىري  التكا ة ل لاو لاتةر  م تجال أاية لات  ترأير الم تجاو ب اءح لاى ترا او لاتكا ة  -

 .الت و  تد الرأر لام تجاو لاوصوه  لى عاتة تلاو المجتمع -

  تص يف اإليراتاو صرو الرأر

 نربة المبالغ نربة الأوت ال لة/ رااه

 %1 %13 49 لى  1 ن 

 %3 %19 99 لى  50 ن 

 %13 %30 299 لى  100 ن 

 %21 %22 499 لى  300 ن 

 %17 %9 999 لى  500 ن 

 %25 %6 2999 لى 1000 ن 

 %8 %1 4999 لى  3000 ن 

 %6 %0 9999 لى  5000 ن 

 %7 %0 واوثر 10000 ن 

رعاية يتيم
50%

الصدقات
26%

الزكاة
6%

اإلهداءات
18%
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 ثالثا: الترويج : 

  راراو الترواج لامتجر اإللكتروند

  ؤيران   ام شاو .1
 ر ائل واترام .2
 smsر ائل  .3
 الترواج تد و ائل التواصل .4

 

  مؤثري  سناب شات .1

  ةين.افتيار اتشخاط الم ا -

 افتيار التوقيو الم ا و لإللال . -

 يرقام المتا أين ليرو تائما  ؤشر نجاه لإللال . -

 الت و  تد افتيار اتشخاط صرو الملتو . -

 .التلوو  ن لوم وجوت جواو   اترة تأان تد ن س يوم اإللال  الخاط  ل -

  رسائل واتساب .2

 صياغة  لتو  ر الة جاذم.  -

 م تج.تشمل الر الة تكرة  ختصرة لن ال -

  رتاق صورة  ع الر الة.  -

 وجوت را ط المتجر اإللكتروند  ةتوم لروولة الوصوه  لى المتجر اإللكتروند. -

 وجوت الم تج تد الص لة الرئيرية لامتجر يو را ط فاط لام تج. -

 .اإلر اه  لى لمالء  ا ىين -
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 smsرسائل  .3

 صياغة الر ائل  شةل  ختصر -

 اصتواء الر الة لاى را ط المتجر -

 ر اه تزا  ا  ع اللمالو التروا يةاإل -

 ه تتجاوز الر ائل الى ر التين تد الشور  -

 ار اه ر ائل الشةر  أو التةر   -

  ر اه ر ائل ل و اوتماه المشاراع -

  ر اه ر ائل غير  باشرة تد الم ا باو  -

  الترويج في وسائل التواصل .4

 الترواج  ما يتواتا  ع يوقاو اللمالو التروا ية -

 الملووت لاوصوه  ليةتلويو الأوت  -

 افتيار ال لة الأمراة لامرتووتين -

 افتيار الم ا ا الجقرافية لوصوه اهلال  -

 ا  يت  الترواج  صورة لام تج ورا ط  باشر -

  رلة الرت لاى اه ت راراو تد التأايىاو وتد الخاط  -

 الترواج لكل   صة  لوقاو  ختا ة -



 

 

 30 

 رابعا: أماك  التوزيع: 

 .الوقو والجوو لاأمالءتوتير  .1

  .افتيار الو ياة الم ا بة لاوصوه لاأميل .2

   .افتيار اتوقاو الم ا بة والموا   .3

  :(:ارتفاع عمليات التبرع إلكترونًيا) عمليات اإلدارةخامسا  

 تاصة التةر  لاأميل تد يي وقو يرغو  ة تو  اللاجة  لى يوقاو توام  لوتة  ما زاتو ترط لماياو  .1
 التةر .

 .تة المأاو او المىو ة لاأمالءجو  .2

   .وضوه اإلجراءاو تد الأماياو عاتة .3

  :األدلة الماديةسادسا: 

  ن فاله  تلىيا الرااتة تد  جاه لمال لتكو  الخيار اتوه لاأميل

 ياس الرضااااااا لو  الأمالء  ن فاله فو او  ا  أو الةيع والتواصاااااال  أو  وإر اااااااه اه ااااااتةياناو لمأرتة 
 .و ة المىو ة تد المتجر اإللكتروند و  الرضا لن الخ
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  :األشخاص القائمي  على الخدمةسابعا: 
  .الأمل بروه ال راا الواصو  ع تراا لمل  تجانس يأمل لاى  وار الرالة .1
  .المجاه ال  د  يشمل الوواة ال  ية البصراة لامتجر وتصا ي  الم تجاو .2
 .أة   تا أة اإليراتاو وإصوار التىارار وتلايل الةياناوالتىارار والمتا  .3
الوارتة ور ااااااائل  لاى اهتصاااااااهوالتواصاااااال  ع الأمالء  الرت لاى ا اااااات راااااااراو الأمالء  ن فاله الرت  .4

 .الواترام
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 م .  عبد العزيز بن عبد اهلل بونيس
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  
 

- 

- 

- 

- 

Conversion Rate
(Average order value)

(Cart abandonment rate):
Customer Acquisition Cost "CAC")

(Customer Lifetime Value "CLV")
Marketing Return on Investment 

"MROI"
(List growth rate)
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 الهدف من الورقة:

 التلرين المرتمر تافل الم ظمة والتلوو  ن قورة الم ظمة لاى الوصوه  لى اتهوا  الرئيرية. 
 

  :مؤشرات األداء الرئيسية

 ي  قاباة لا ياس توضح  و  تأالية الم ظمة تد  نجاز وتلىيا اتهوا  الرئيرية لاأمل  وامةن  يا وا  ن 
 او  ختا ة.فاله يتو 

 

 رحلة تطور والء المتبرع

 

 
 

متبرع متكررمتبرع ألول مرةمتبرع محتمل

متبرع موال متبرع ملتزم متبرع مناصر
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 :( في التجارة االلكترونيةKPI’sأهم مؤشرات األداء )

 
 (:Conversion Rateمعدل تحول العمالء )  .1

 وهذا المؤشر يأ يل نربة تلوه الزائران  لى لمالء ص يىين.
 . %2 لى  %1المتو ط لوذا المؤشر هو وصرو اهصصائياو تإ  المأوه 

 
 طريقة الحساب:

100 ×
  لوت لماياو الشراء  

لوت الزوار
=   أوه تلوه الأمالء

 
 مثال:

 لماية 50لوت لماياو الشراء = 
 زائر 500لوت الزوار = 

 % 10 أوه تلوه الأمالء = 
 
 

 :عمليات المتجر االلكتروني
 لا بة +  تارة  خزو  + عتا ة  د تخصصاو  ختا ة جمولة  ن الأماياو المت ولة تعبارة لن  -

 . لتو  + تصمي  + تى ية
واأ ى صالصياو  اإلضاتة  لى توزاع  اقد الموام لاى   ية   وظل  خصص وب ل الموظل  -

 تراا الأمل الموجوت
اتصل وجوت تراا لمل يىوم بوذه الموام المتأوتة ليلىا القاية الل ي ية  ن المتجر  تراا  -

 نداهلكترو 
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 (:Average order valueمتوسط سلة الشراء ) .2
هذا المؤشر يمةن  ن فاللة  أرتة ع  عل لميل يأ يل  ويي اح يرالور تد ترأير   تجاتل  شةل جيو  

 و أرتة  اور ال لة المرتووتة  الشراء  ويي اح يرالور تد صرام تكا ة الأميل.
 

 طريقة الحساب:
   جمو  الوفل  

لوت ال اباو
= شراءال   تو ط  اة 

 
 مثال:

 رااه 30000اإليرات الشوري = 
  او 1040لوت ال اباو الشوراة = 

 رااه28.85 تو ط  اة الشراء = 
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 (:Cart abandonment rateمعدل التخلي ع  سلة الشراء ) .3
لتخاد يةو  لأوة ي بام  ثل  ارت ا  ات أار  صأوبة و ةو ا %68المتو ط الأالمد لوذا المؤشر هو 

  تمام لماية الشراء  يو  شاول تد الموقع.
ل و ارت ا   أولل لن المأوه الأالمد لايل البلث لن ي بام هذا اهرت ا  لوضع ف ة لالجية لوذه 

 ات بام  ن يجل ف ض هذا المأوه.
 

 طريقة الحساب:
  لوت لماياو الشراء المةتماة   

لوت الأماياو القير  ةتماة
− 1 =   أوه التخاد لن الراة

 
 مثال:

 لماية 45لوت لماياو الشراء المةتماة = 
 لماية 200لوت لماياو الشراء الم شلة = 

 %77 أوه التخاد لن الراة = 
 

 تجربة المستخدم التقنية
 .وة اهنتىاه  ن ص لة الوةو  لامتجر  
 شراء.و  الموة المرتقرقة إلتمام لماية ال 
 .لوت الزوار اليو د وال قط لاى الريرتر 
 !ول ذلل لة تليير لاى التخاد لن  اة الشراء 
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 (("Customer Acquisition Cost "CAC تكلفة اكتساب عميل جديد .4
لوه  ن هذا المؤشر يمةن  ن فاللة  أرتة ع  التكا ة التد تتكةوها الجوة إلق ا  الأميل الملتمل  الشراء ليت

لميل  لتمل  لى  شتري  وتد الى ا  غير الربلد هد التكا ة التد تتكةوها الجوة إلق ا  المتةر  الملتمل 
  التةر  ليتلوه  ن  تةر   ختمل  لى  تةر  توه  رة.

تكاليف اهصت اظ  الأمالء ه توفل تد  جمو  التكاليف التروا ية واإللالنية  تمثال فو او  ا  أو الةيع ه 
 وفل  ةا اوا بل الجزء المرتبط  اوترام الأمالء الجوت تىط.ت

 انخ اج تكا ة اوترام لميل جويو يأو ي را جيوا لام ظمة.
 طريقة الحساب

 
 
 

 مثال
 رااه 4000تكا ة اللماة التروا ية واإللالنية = 

 رااه 1000ن ىاو تروا ية وإلالنية غير  باشرة = 
 ااهر  5000راتو  وظل الترواا الشوري = 
 رااه 500ن ىاو وعالة الولاية واإللال  = 
 20لوت الأمالء الجوت تد الشور = 

 رااه 525تكا ة اوترام الأميل الواصو شوراا = 
 

 

  واإلعالنية التسويقية التكاليف مجموع  

الجدد العمالء عدد
=  جديد عميل اكتساب تكلفة
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 (("Customer Lifetime Value "CLV القيمة العمرية للعميل .5
ىىوا الجوة  ن الأميل الواصو  واه تترة تأا اوا هذا المؤشر يمةن  ن فاللة  أرتة  تو ط اترباه التد تل

  أة.
 يجو ي  تكو  ال يمة الأمراة لاأميل يلاى  ن  يمة اوترام لميل جويو.

 انخ اج تكا ة اوترام لميل جويو يأو ي را جيوا لام ظمة.
 

 طريقة الحساب

 
 

 مثال:
 رااه 100 تو ط  أر الم تج = 

 لوت  راو شراء الأميل لام تج =  رتين
   واو 3لوت الر واو المتوقأة تد ا تمرار الأميل  أل = 

 %40نربة الربح  ن الم تج = 
 رااه 240ال يمة الأمراة لاأميل = 

 
 المحافحة على العمالء

 .تكا ة الل اظ لاى الأميل يقل  ربع  راو  ن تكا ة اللصوه لاى لميل جويو 
 زااااتة  أااوه اهصت اااظ  ااالأمالء CRR  لى  %25ى ارت ااا   أااوه اترباااه بين قااو تؤتي  ل %5 مأااوه 

95%. 
  تد  ىابل ي  اصتمالية تلوال  %70 لى  %60اصتمالية تلوال لميل صالد  لى لميل  ةرر تتراوه  ن

 .%20 لى  %5لميل  لتمل  لى لميل تتراوه  ن 
 . الأمالء اتوفياء يشترو    يمة يلاى لشرة يضأا   يمة الشراء اتولى لو 
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 ("Marketing Return on Investment "MROI) تثمار التسويقياالسالعائد على  .6
هذا المؤشر يمةن  ن فاللة  أرتة الأائو لاى اه تثمار تد اللمالو التروا ية التد ترتوو    تجاو 

 المتجر اهلكتروند.
 " يمثل اللو اتتنى ل جاه اللماة التروا ية.5الرق  "

 الح لاى نجاه صماتل." عاما عا  ذلل تلي5واما زات الرق  لاى "
 طريقة الحساب

 
 
 

 مثال:
 رااه 10000تكا ة اللماة التروا ية = 
 رااه 60000 يرات اللماة التروا ية = 

 5=  اه تثمار الترواىدالأائو لاى 

 

( تكلفة الحملة − (الحملة إيراد

تكلفة الحملة  
=  التسويقي االستثمار على العائد
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 (List growth rate) معدل نمو قائمة اإلرسال .7
  ن فاللة  أرتة  و  نمو قائمة المشترعين ويتاء  لتواها. هذا المؤشر يمةن

يمةن ا تخوام هذا المؤشر  ع يي نو   ن قوائ  اإلر اه  واء الىوائ  الةراوية يو قوائ  الواترام يو قوائ  
 الر ائل ال صية.

 الزااتة تد الرق  توه لاى ال مو الجيو تد الىائمة.
 

راتيجياتل توذا المؤشر  و  صتى تأر   و  نمو قائمة المشترعين يصو ا ت Email Marketing ذا عا  الا 
 ويتاء  لتواها.

 
 طريقة الحساب:

 

 

 

 

 مثال
  شترر 10000صج  قائمة اإلر اه = 

  شترر 300المشترعو  الجوت فاله شور = 
  شترر 20 اقو اهشترار فاله شور = 
 شةو   60لوت الشةاوي فاله شور = 

 %3 أوه ال مو الشوري = 

𝟏𝟎𝟎 ×
 [( الشكاوي  عبر الوسيلة + (االشتراك ملغو − [الجدد املشتركون 

حجم قائمة اإلرسال  
=  النمو معدل
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 الجيدة المستخدم تجربة 

 التسويقي المنتج إعداد 

 التسويقية الوسائل فاعلية قياس 

 االلكترونية المتاجر من العائد تحسين 

 الجماعي التمويل منصات 
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 اهلل اصر عبدأ. بندر صالح ن
 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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 :رحلة المتبرع

 

 

  

يلصل لاى  أاو او ؤوهياتىد الموظل المريصمو يزور الجم ية
لن الجم ية

يلصل لاى  أاو او 
لن يبوام التةر  

المتاصة

يصمو ي تح جواز  يىوم  أماية التةر 
الكمةيوتر

يبلث لن  وقع 
يىري لن الجم يةالجم ية

يبلث تد  جاهو 
 يىوم  أماية التةر التةر  المتاصة
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 عن تجربة المستخدم
 

 
 

 

 

 يتضمن: تفاعل مع اآللةال

 تو   اهية الموقع. .1
 البلث لن المأاو او الخاصة  الجم ية. .2
 البلث لن اهفتياراو ويبوام التةر  المتاصة والمىارنة بي وا. .3
  راىة التةر  اإللكتروند. تو  .4
 ال يام  أماية الوتع اإللكتروند. .5

 
 

 تجربة المستخدم هي:

 تصوراو ال رت وا تجابتة ال اتجة لن ا تخوام   تج يو فو ة يو نظام
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 تجربة المستخدم الجيدة 

 تىوي  تصوراو صليلة و راأة لازائر. .1
 واتخاذ الىرار.ترويل لماية البلث والمىارنة  .2
 ترويل لماية اه تجا ة )التةر (. .3
 ال ائوة المرجوة  ن التجربة الجيوة .4
  نجاز  ومة التةر  .5
 اإلشاتة  التجربة )ترواا الخو ة( .6
 تكرار لماية التةر  ) تةر   رتمر( .7

 

 

 أنواع المستخدمين لمواقع الجمعيات الخيرية

 زائر يأر  الموقع وتةر   ا ىحا .1
 زائر  تص ح .2
 ث لن  وقع لاتةر زائر يبل .3
 زائر يبلث لن الرأر اتت ل لاتةر  .4
 زائر يتةر  لمرة واصوة .5
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 :نصائح عامة لتجربة مستخدم أفضل

 

  :اختظارات قابلية االستخدامأوال Usability Tests 
 

o بعض المعايير المستخدمة بشكل كبير في االختظارات 
 لمومةنربة  نجاز ا .1
 الوقو المرتقرق إلنجاز المومة .2
  أوه الخ ل .3
  أوه الرضا .4

 

o نصائح حول اختظارات المستخدم 
يمةن  جراء  أض اهفتباراو البراااااي ة  راااااوولة والأثور لاى  ت ولين لالفتبار تو  تكاليف  .1

  اهظة وذلل لالصوه لاى نتائج يولية توضح يي وجوت يي فال  ن لو ة.
 ذا يظورو نتائج اهفتباراو وجوت فال  ا يرااااااااااااااتازم التأويل فيجو افتبار التأويل  ع لي ة  .2

 يفر   ن المرتخو ين لاتلوو  ن جوواه.
توجو جواو  تخصااااصااااة تد  جراء افتباراو قاباية اه ااااتخوام وي لاث المرااااتخو ين وتلاياو    .3

 وهد يقور لاى   ح الموقع نتائج ت يىة وصاوه تّأالة.
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  :منطقة ما فوق الطّية ثانياAbove the fold 

 
  :التعريف بالموقعثالثا 

 
  :سلة التبرعات )الشراء(رابعا 
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  :الظحثخامسا 

 
  :الصورةسادسا 

 
  :ص المستخدمةالنصو سابعا 

 

 
 

 
  

كاتب محتوى 
Copywriter 

يعتمد على الذائقة الشخصية

كاتب تجربة المستخدم
UX Writer

يعتمد على دراسة المستخدم
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  :خطوات التبرعثامنا 

 
  :طرق الدفعتاسعا 
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 أ. ياسر عبد المحسن التويجري
- 

- 

-  (pmd pro1) 
- 

- 

- 

- 

  

a  

b  

c  

  

a  

b  

c  

  

a  

b  

c  

d  
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 مقدمة:

تد الى ا  غير الربلد  -لموم ال اس  -التد تواجة جمع التةرلاو لاى شاااااارالة اتترات  لأل  ن يه   شااااااةالياو
عيف نوجو   تجاو يوثر تل يز لامتةر  وللل هذه  – اهد  شاااراأ ا  –هد  ةيأة الم تج الترااواىد    اذا نرااوق 

 ا  اإلشةالية هبو ي  نوضح ين ا ي ام  راران تد نو  المشاراع المىو ة لأموم ال اس هم

  شاراع جاذ ة   ةيأتوا. -1
  شاراع يقل جاذبية يو نخةواة . -2

وتد عال المرااااران تإ  فيار تل يز المتةر   ل ااااليو  ت ولة   او  و  لذا  ااا لاوه تد هذه الورقة الترعيز لاى 
ترونية  راااراو ترااالو تد ت وار آلياو ب اء الم تجاو الترااوا ية لألترات والتد ترتبط  شااةل عةير تد  تاجرنا اإللك

 يو تد صمالو التةرلاو لمو ا.

 و ترعز الورقة لاى  

 فصائص الم تج الترواىد الجيو . -1
 ينوا  الم تجاو  ن صيث المشاراع. -2
  راصل  لوات الم تج الترواىد. -3
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 خصائص المنتج التسويقي الجيد: :أوال

 
اهو التد تواجة تراااواا الم تجاو الخيراة لجمع التةرلاو والتد انأةراااو تتلوث يتبياو التراااواا لن اه  اإلشاااة

  شةل  اةد لاى جمع التةرلاو لمشاراأ ا.

 

  رئد )  اموس(  -1
لوم المامو ية ) ترواا الال رئد( وهذا شةية بترواا الخو او تد الجانو التجاري  ثل فو او التوراو 

س  اااااايةو  لة اير  يجابد ) تلوااوا لورو  يو   اقاو او اه ااااااتشاااااااراو و نلوها.  تتلوااوا لشاااااادء  امو 
  هواء يو وييىة وقفية(

 الأائو لاى المتةر   -2
وو  المرااااااات يو  ن الخو ة ليس هو  ن تتع يو تةر    يمة الخو ة تالأائو  ن تتع التةر  لن يأوت  شاااااااةل 

المتةر  ا ر  و    باشاااااااااااااار لاى المتةر  عما هو اللاه تد الجانو التجاري تجأل الم تج لة لائو ل  س
 )  رة ت  ير  ا   المتةر  وب بارة تلواة يختارها(

 فو او  ا  أو التةر   -3
 –لوم وجوت فو او  ا  أو التةر  اصترافية و  ا ااابة تأ د المتةر  المصاااوا ية والمويو ية )   اقة ع الة  

 ا   المرا  الجويو وتاراخ اإل الم ..... ( –شواتة نجاه 
 

  

إشكاالت 
المنتج 

التسويقي 
الخيري

عدم 
الملموسية

العائد على 
المتبرع

خدمات ما بعد 
التبرع
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 :من حيث المشاريع نتج التسويقي: أنواع المثانيا

 

   اقاو اإلهواء ( . –الويائا الجاوية  –إلهواءاو الورو  ) منتج موجة لمشروع واحد. -1
 ا  يتةر  الشخص لمن يلو واىوم لة  هواء  التةر  تر  يو وييىة جاوية يو   اقة   ةولة. ال كرة 

 

 

   

متونرة• الملموسية 

ية  تحقيق رغبته بتقديم هد•
حب قيمة ني المناسبات لمن ي

العائد للمتبرع

ع محدودة وهي تسليم المتبر•
الدرع او البطاقة

خدمات ما بعد 
التبرع
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 ) ت ج المشرو  الىوي  المشرو  اتقل قوة(  شرو    ر الت  ير . دمج أكثر م  مشروع في منتج واحد -2
يوجو لو  يغاو الجواو  شاراع  واة الترواا و شاراع ص بة تتىوم ال كرة لاى ت ج المشرو   ال كرة 

لجذام والخو ة تةوه الجذام  ع المشاراع اتقل جاذبية واضاتة فو ة تجأاة يراو الجمع بين المشرو  ا
شخاط وتل   شاراع يفر  وه يلصل ي ةلشر  ت  يرتشمل  الت  ير ن ا  يتةر  لات  ير تىط نو ج   ر 

 لايوا المتةر   ه بوتع المةاغ اإلجمالد لامشاراع .

 
  اقاو اإلهواء المو مية  -) جروم الخير وعاء عام يحوي منتج واحد أو منتجات متنوعة ومتغيرة -3

 الأزاء .... (. –التخرج  –المولوت  – الم ا باو  ثل الزواج والخاصة 

  ثال تلويو يوعية لا ة يمةن ت ج ا   شاراع تيوا  ال كرة 

  شرو  جروم الخير   وتتاخص ال كرة تد ي  يتأاو  الموجوتو  تد  جمولة واتس ام تد تتع  ةاغ 
 شةل  ختال.( رااه لول   شاراع  ت ولة تأويل عل   ة   1111 لوت  ثال ) 

  اقاو اإلهواء اهلكتروند  وتتاخص ال كرة تد تصمي    صة  ثل  https://cards.arawdah.com 
لزاء .... (واختار نو  المشرو   –زواج  – ولوت  –نجاه  –يختار تيوا المتةر  نو  اإلهواء ) تخرج 

 ع الة تراس (. –تلوة  –الموو   ثال ) ت كير صائ  

 

 

 

  

متونرة•
الملموسية 

اسم الشخص المتبرع عنه مع •
دعاء بما يناسبه مترجم  العائد للمتبرع

.ارسال صورة السفرة•

.  ارسال اللوكيشن للموقع•
خدمات ما بعد 

التبرع

غير متونرة• الملموسية 

ب تحقيق التعاون مع الجرو•
الخاصة به   

العائد للمتبرع

ارسال التصميم للمجموعة• خدمات ما بعد 
التبرع

https://cards.arawdah.com/
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 مراحل إعداد المنتج: ثالثا:

 ب اء الم تج وتلويو الخصائص. -1
  لوات التصا ي  والر ائل التروا ية. -2
 المرصاة الصا تة )افتبار الم تج(. -3
   الق الم تج  شةل لام. -4

 المراحل:تفاصيل 

 بناء المنتج وتحديد الخصائص. -1

 نموذج إعداد منتج تسويقي

 لى مشروع كفالة دارس()مثال تطبيقي ع

 المحتوى  العناصر

تأاي  المراااامين ي ور تي و  لةر ترا اااة   وجية لر فمس  راااتوااو يختةر  ع عل نواية تصااال ترا اااد والصااال لاى شاااواتة  تكرة المشرو 
 اجتياز المرتو  

 تلوة المتةرلين لك الة تارس الم تج الترواىد
 و الة تارس ا   الم تج
 رااه 650  أر الم تج
 شخص 900تأاي   المرتوو 

فو او المشرو  
 لامرت يوين

 و ياة  واصالو ذها ا وإيا ا 
  وجبة لشاء 
 رصاة لمرة  جانا 

 يتاء اللج  جانا لاخمرة اتوائل 
 ح شواتة  تمام الورا ة   
 توزاع جوائز وإقا ة ص ل نواية الوورة 

 اتجر المترتو لامتةر 
 لاى  أا  ال اس الخيرصتى ال ماة تد جلرها وصتى اللوو ليصاو   -1
 يجر ه ي ى ع تال يجره عاما لمل  ما تأا  يو لا  غيره . -2

 صوقة جاراة عما جاء تد اللويث يو لا  ي ت ع  ة . -3

 نموذج  ن   اقة ع الة تراس
 

 

 اتتواو الولائية
 . نأ  ر الة نصية 
 .  نأ  تصمي   لال 
 .  . ه  ى ع تيويو 

 فصائص الم تج الجيو

 غر  توتر و يةالمام 

  الأائو لامتةر 
غير  توتر  ه اذا ص ر المتةر  وشاهو الوارس وتأر  

 لاية
  فو او  ا  أو

 التةر  
   اقة ا   الوارس وصورتة وج ريتة -1
 شواتتة الورا ية  أو  تمام ال صل الورا د. -2

يرقام اللرا او ويرقام 
 التواصل

 204608017777107الراجلد   
 0556138040لال ت رار   
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 التسويقية.إعداد التصاميم والرسائل  -2
 التروا ية لاىوتىوم ال كرة لاى افتبار   تج يو تصميمل يو ر التل  المنتج( )اختظارالمرحلة الصامتة  -3

هو اللاه تد عثير  ن  الأام عمالوت  لوت  ن ال اس هفتبار  و  ال الاية والجوتة قةل اإل الق 
 ( . A/B( يو )   وجية افتباراو    MVPاصقر   تج  ي   جية)  والم وجياو التجاراة  ثل 

وتد هذه المرصاة تت  المتا أة لمو  الت الل تىو تلتاج تد يصيا  عثيرة  عام:إطالق المنتج بشكل  -4
لات وار والتأويل لاى الم تج او ا تخوام يصو ي اليو التل يز ) المل ز الأوتي يو  ل ز الوقو ( يو 

 رواىد لام تج . لاتة انتاج  لتو  ت
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 بناء المنتج  )عبر النموذج الخاص(

 خدمات ما بعد التبرع –رع العائد على المتب –الملموسية 

 إعداد الرسائل والتصاميم 

 دراسة

 النشر  لجنة

 إطالق المرحلة الصامتة ) تجربة على عدد قليل(

 اإلطالق العام واكمال مراحل حملة جمع التبرعات

متابعة تفاعل  

الجمهور ومدى 

 االستجابة

 تقييم 

 المنتج

 جيد

 غير جيد

 مناسب

 غير مناسب

بناء  -1

 المنتج 

إعداد  -2

 واعتماد 

أدوات 

 الحملة

المرحلة  -3

 الصامتة

اإلطالق  -4

 العام

 جيد

 غير جيد

 مراحل إعداد المنتج
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 أ. سعد بن طارق بن صالح القروني
- 

- Associate CMMP 

-  

- 

- 

- 

- 

- 
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ماذا سيحدث إذا لم أتمكن من قياس الوسائل التسويقية بالدقة المطلوبة؟

  لتخذ قراراو تروا ية غير صائبة   تؤتي  لى 
 ا ت زا   يزانية الترواا.  .1
 لاة. وضع جوو تراا الأمل تد غير   .2
انخ اج اإليرات .3

 :خـطـــــوات االستفــادة من المــتجر في قيـاس الوســــائل التسويقية
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 نموذج قاعدة بيانات للروابط
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 :تنبيهات هامة
 

 اااراااع.. ياااجااااو افاااا اااااء  اااؤشاااااار التاااىااااوم لاكااااال المااااااشاا1

 ضع تاااد عل و يااااة را  وا الخاااااط.ر ااااه الرواباااااط و  ااز وقو . رّعا2

 تلوو  ن ي  الرا ط يأمل  شةل صليح. و ل شر تا ع اهيراتاو لاى الرا ط .  أو ا3

 اإللكترونيـة التجـاريـــة؟ في المتاجر الوســــائل التسويقـية يتــــم قيــــــــاسكيف 

  



 

 

 62 

 نتمنى:
 

 . يجات آلية ل ياس الو ائل التروا ية  ع ا ةانية وجوت  ؤشر تىوم يلرو جميع الص لاو آلياح. 1
 .قةل اجراء يي تأويل لاى نظام المتجر  ف ار الجم ياو التد قو تتلير  رةو التقيير. 2
 .توتير فط  افن لخو ة الأمالء صاه وجوت يل اه. 3
 ن  لال ااااااااااات اتة API KEYيو  تاصة ا اااااااااااتخوام  ZAPIRمتة  ثل .  تاصة ربط المتجر  خو او اتت4

 .الخو او التلاياية
 . ر اه نشرة توراة  التلويثاو التد تت  لاى نظام المتجر.5
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 م. محمود أحمد العوضي
- 

- 

- 

- IAEE

- 

- 

- 

- PMP

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 مقدمة:

 اإلبوا .. هو الخروج لن المللو   ع الل اظ لاى الم مو .
 اإللكترونية هدبوذه ال بارة نةوي .. لن نقير تد   ااااااااااامو  و  ووم الأمل غير الربلد  وه ن كر ي  تكرة المتاجر 

 وتكر صاوى و واوو المتقيراو اللويثة. لو ذاتوا  بوا  تى د 
نلاوه ي  ن كر فارج الصاا ووق لاوصااوه الى ابوا  ونت اتس تد تىوي  فو او  رااتوا ة  إصرااا   ا ااتقاله التى ية 

 والذعاء اهص  الد  ع الأمل التجاري.   
 

 :الخطوات األساسية إلنشاء متجر الكتروني

 

 

 

خطة عمل

المنتج المخزن 
والشح 

اختيار منصة 
التجارة 
اإللكترونية

ترخيص

التسويا
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 :د يبدأ من خطة العملبناء العائأوال: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ؟لماذا نحتاج لإلجابة على كل هذه األسئلة

   ل لوت هواة ال تائج المالية

 ( يرباه | فرائر1)

 ( ا تثماري | ت موي 2)

  

 نجيو تيوا لاى يه  يالية ي لاة  
  ن نلن؟

  اذا   ىوم؟
  ن الأميل؟

 ي  نجيو لاى يالية  ةماة  
 يين؟

 و تد؟
 وعيف؟
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 :المنتجثانيا: 
 
 
 

  إذًا لصناعة منتج ن:ائي استثماري تنموي 

 = تخصص واصو  ن نلن؟

  اذا   ىوم؟ =   تجاو  تأوتة

 ليةو  لوي ا  لتو    ا و نرت يع ترواىة

 :ثالثا: التسويق

 .التسويا طريا يجعل الجم:ور يعلم بتواجدك واالطالع على ما تقدمة م  منتجات أو خدمات 
 .التسويا اإلدارة المسؤولة ع  تحديد وتوقع وتلبية متطلظات العمالء بشكل مربح ومريح 
 التكا ل والتواز  بين عاتة ات ور  ن بوايتوا وصوهح الى المرت يو .. عاوا ف واو  ومة تد الترواا 
  الأال ااة التجاااراااة | ي ااا  المتجر اهلكتروند | الة يااة التلتيااة لامتجر و اااااااااااااارلااة التلااويااث | توييا المتجر

ل |  لتو  ق واو ال شااااااااار | اإللكتروند | المأاو او | فو ة الأمالء |  ااااااااارلة التجاوم | ق واو التواصااااااااا
  جاس اإلتارة | اإلتارة الت  يذية | الملتو  اإللال د.. الخ.

  لتو  يمةن ترواىة

   تجاو  ت ولة تخصص واصو

 ا تثماري | ت موي 
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  أهم عناصر التسويا في القطاع يير الربحي
 التخصص. .1
 ت و  الم تجاو. .2
 ت و  اإليراتاو و ةل ت ميتوا. .3
 لقة اترقام. .4
 اهتصاه ال ّأاه. .5
 قصص ال جاه. .6
 صمالو التوعية. .7
 اتوقا . .8
 الجواو الراعية. .9

 اللوعمة. .10
 الش افية. .11
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 :كيفية التفكير خارج الصندوق
 

 ا ااااااااااااااااااتاااااثاااااماااااااار الاااااتاااااىااااا اااااياااااااة والاااااااذعااااااااء اهصاااااااااااااااااا ااااا اااااااالاااااد  اااااع الاااااأااااامااااااال الاااااتاااااجااااااااري  ااااان فااااااله  .1
ترونية وذلل  التشاااااااارر  ع الأمل لاى  ضااااااااتة   تجاو بي ية تجاراة تأوت يرباصوا لاى المتاجر اهلك  -

  ااااااااااااتاااااااااااااجاااااااااااار تااااااااااااجاااااااااااااراااااااااااااة قااااااااااااائاااااااااااامااااااااااااة لااااااااااااتااااااااااااأااااااااااااظااااااااااااياااااااااااا  اتياااااااااااار لااااااااااااااااااااااااا اااااااااااارتااااااااااااياااااااااااان.
ت أيل الذعاء اهصاااااااااا  الد بتلويو اهتما او الأميل و اااااااااااوعة و رااااااااااتواه اهجتمالد لتوجيوة الى  ا   -

 ي ا بة  ن المتجر  وت أيل الر ائل الموجة لة. 

ا  ل صرو ق الة عل تلة   و   لذلل ا تخوام يلياو الترواا الصليلة  البلث لن  ا يجأل الأميل يث .2
يجو اهلتمات لاى توتير الملتو  الكا ل تد عاتة ق واو التواصااااااال وق واو ال شااااااار التد تراااااااتوو  عاتة 

 الأمالء  ةاتة ينوالو  لكرو يىتو  ووهئو .

لاى    تلويو  رااااتووتين  أي و  صااااليح  ن ال اصية ال ظراة تىط  ي ا  ن ال اصية الأماية توذا ه ي  ةا  .3
  ن الم تجاو. ) وق   توه( %60يوثر  ن 
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 المسارات األساسية للتسويق الصحيح الفعال
 

  ق واو اإلنتاج -1
 ترق لصل ذه د لصياغة الر ائل. -
 جمع المأاو او. -
  نشاء  وقع واةةيويا. -
 انتاج تيويوهاو.   -
 ية وتا زونية واذاعية(لىاءاو )صلف -
  ىابالو -

    صاو ال شر -2
 ق اة يوتيوم فاصة  الجم ية. -
   صة بوتعا و. -
   صاو التواصل اهجتمالد )تواتر  انرتقرام  فيس بور( -
 ق اة تيل تور. -
 واتس يم.  -
 ق واو تا زاونية وإذاعية. -
 صلل ور ية وإلكترونية. -
   صاو اإللالم اإللكتروند. -
  لالناو ال رق. -
 و قوقل. لالنا -

  ق واو التواصل -3
   .  نشاء صرام لي كو -
  لاواة  الذعاء اهص  الد(.واتس يم بزنس ) -
 صمالو براو  لكتروند. -
 ا تةياناو. -
  رعز اتصاه. -
 تأالياو ) ت ظي  و  شارعة(. -
 لىاءاو  باشرة. -
 تواجو الموير الت  يذي تد الملاتل الأا ة والخاصة.  -
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 ومضــــــــات

 :توثيا المتجر اإللكتروني .1
 ن المو  جواح توييا  تجرر اهلكتروند وذلل لأوة ي ور   ثل رتع يىة الأمالء  متجرر  وإتاصة ال رصاااة 
لاتىيي   وتوييا تواجور تد الم صة.  ما يراه  تد وصوه الجواو  واء اللةو ية يو اتهاية لل  شةل 

 ي رط.
 بوابات الدفع اإللكترونية .2

هد التد تلاتظ لاى ا اااااااااتمرار نظام الموتولاو  راااااااااال اااااااااة  تنوا تتيح الوتع لةر اإلنترنو  بوا ة الوتع
 لامرتواكين والشرعاو.

يوجو الأويو  ن الم شااااااجو التجاراة التد تىوم بوا ة تتع  وهد ترتبط  المصااااااار  التجاراة  ن يجل تىوي  
 فو او الوتع اهلكتروند  شةل  تكا ل.

لمىو د فو او بوا او الوتع  ن يجل لرضاااااااااوا لاى الأمالء. قار   لكل  صااااااااار  لروج يت  تىويموا
 الأروج  شةل  رتمر.

 
 التوصيات

 التلويو لاى التخصص لاجم ياو  ع تأوت الم تجاو التد تخوم التخصص. .1
 ضرورة الأمل  الم ووم التجاري تد الترواا والم تجاو لتلرين الأائو وت ميتة.   .2
وفل  ن فاله  ضاتة الأمل التجاري لامتاجر اهلكترونية  ع  رالاة التلويو لاى ضرورة ت و   صاتر ال .3

 اتنظمة الخاصة بذلل.
  يراء الملتو  تد عاتة ينوا  ق واو التواصل هوترام يىة الجميع.  .4
 التلويو لاى وجوت يالث  راراو رئيرة لاترواا )ق واو  نتاج و   صاو نشر وق واو تواصل( . .5
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المحسند. إبراهيم بن علي بن إبراهيم

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 عن الدراسة:
 

 
 
 

 :مفهوم التمويل الجماعي ومنصات التمويل الجماعي
 

  تعريف التمويل الجماعي 
وهو   ووم  رعااو  ن عامتين  الكاماة  Crowdfundingترجمااة لم ووم  ياالتد   ووم التموااال الجمااالد ع

وتأ د تموااال  يي ُيمةن التبااار ي  هااذا   Funding  وتأ د صشاااااااااااااااو يو جمع  وعامااة  Crowdاتولى 
 الم ووم يأ د لقواحا  جمع يو صشو ات واه  ن الجموور.

 
 نشأة التمويل الجماعي وأنواع المنصات 

لد تد لاوت  ن الاووه اتوروبياة  وجااء ذلال تد يلىاام اتز اة الماالياة التد ظور   ووم التمواال الجماا
 .ينوا  لام صاو وليرو نولا واصوا 4  م 2008وقأو لام 

 ن ي اليو نجاه الم صاو: طريقة عمل المنصات  
 

 ميزات منصات التمويل الجماعي وخدمات:ا: 
 تروق  ( 10 ال رق بين المتاجر اهلكترونية و   صاو التموال الجمالد  )

 
 

  

تراا الأمل

 اصثين8

 لتوااو الورا ة

 اخص ورشة الأمل الرئيرية رجع لربد ويج ةد13تصوه6

لن الورا ة
ا تبانة لاجواو 

زااراو لماليزاا ورش لمل3ظمةترا ة  ةتةية لألننا تبانة لامختصيالخيراة
وي راةا

ترا ة  ةتةية 
ملاممار او  والتجار 
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 معرفة مدى مواءمة المشروع للمجتمع السعودي وسلوك المتبرع
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 عبر فريق الدراسة( 2019أجريت هذه الدراسة )  •
ا متبرعا ح ومن  م تحليل  122شاااااار  في   • شاااااخصااااا،

 نتائج تطبيق االستبيان
باإلضاااافة إلى مقارنة بعل النتائج الواردة من تقرير  •

 ) جود الخيرية ( منصة 

 كوريا الجنوبيةحفي   ) 2015Song et. al) أجريت هذه الدراسة  •
 كل قليل يساعد: فهم سلو  المتبرع في»عنوان الدراسة:  •
 «منصات التمويل الجماعي ألغرال خيرية (غير ربحية  •
 HAPPYBEANهدفت إلى دراسة سلو  المتبرع عبر منصة ح •
 مؤسسة غير ربحيةح واستطاعت جذب 6000التي تجمع نحو  •
 مليون دوالر 46تبرعات بما يقارب  •

 &Beierعبر ( 2016دراسة ) أجريت هذه ال •

Wagner  
سلو  المستخدم في منصات التمويل »عنوانها:  •

ح وقد «الجماعي: دليل استكشافي من سويسرا 
سويسرا بهدف التعرف  أُجريت تل  الدراسة في

-days net على سلو  المتبرعين عبر منصة

، وتسمى   100  Crowdifyحاليا
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 :إمكانية تفعيل المشروع بحيث يكون نموذجا للمنصات التي تأتي بعده

 :سياسة الن:وض بالمنصة ونماذج عمل المنصات .1

 الأالميةلرج لأشران نموذج  ن الم صاو 
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  لوا ل ال جاه .2
 الميزانية 
 الترواا لالماة 
 ترو   راهماو الجموور  
  صج  الجموور المرتوو 
 أوه المراهماو المتوقع جمأوا  

 :إمكانية استفادة المؤسسات المجتمعية من مشروع التمويل الجماعي

  مالدتد المماكة  ن التموال الج لرج نتائج ترا ة صوه ا ت اتة المؤ راو الخيراة .1
 ُيجراو الورا ة لاى قرا ة ياليين جم ية  يغاةوا تل س قةل يوثر  ن لشر   واو

  2030 واء ة المشرو  لتوجواو المماكة ورؤاة  .2
 اللوعمة. 
 تلىيا اه توا ة. 
 تأظي  اتير. 
 ت وار الأمل الخيري  ونىل المأرتة. 
 زااتة ونمو الى ا  غير الربلد. 

 قانونية الم صة .3

   التد تمو ترا توااتنظمة         

 .نظام الجم ياو والمؤ راو اتهاية 
 م. 2020قوالو اللرا او الة كية تلويث تةراير  
 ها. 1428 /3 /7بتاراخ  80نظام التأايماو اإللكترونية الصاتر  ىرار  جاس الوزراء  
 راو اتهاية الالئلة الم ظمة لاأالقة بين وزارة الأمل والجواو المشرتة ت ي حا لاى الجم ياو والمؤ  
ترا اااااااااااااااة الاوعتور  براهي  اللاويثد ي ااااااااااااااتااذ الىاانو  اإلتاري    أ وا  الىوالاو الىاانونياة الم ظماة لاتةرلااو  

 اإللكترونية
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 :نجاح الحمالت بالمحتوى

 ل وا  اللماة .1
 نشر وترواا .2
 صور اللماة الرئيرية .3
 وتا ة الىصة .4
 ال يويو .5

 :معرفة االحتياجات التقنية والتشغيلية للمشروع

  لتوااو الموقع .1
 الجوانو التشقياية ويهوا  الم صة .2
  اتلماه التد يجو ي  تىوم بوا  تارة الم صة .3

 ص الة الم تج 
 الأالقاو الأا ة 
 الترواا وجذم المتةرلين 
  لوات تليل تأرا د 
 ضبط الجوانو الىانونية والملا ةية 
 اإللالم ونشر الولد 
 التوراو والتلهيل 
 البلث والت وار 
  او الوتع اإللكتروندالربط  ع بوا 

 يقرام الم صة .4

 التكاليف والميزانيات:

 رااه. 358,800تكا توا    /المرصاة اتولى  التل يس والتشقيل 
 رااه. 2,592,790تكا توا    /المرصاة الثانية  التشقيل والترواا 
 رااه. 925,520 تكا توا  /المرصاة الثالثة  التشقيل والترواا واه توا ة 
  رااه. 3.877.110 اإلجمالد 
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 ومنصات التمويل الجماعي: الفرق بين المتاجر االلكترونية

يوجو بوا تتبع لاتةر  واازم  يجات  راىة لمتا أة المشااارو   ي ا المتاجر ه يازم تنة ربما يةو  شاااراء  الم صاااة  .1
   تج وت تود الأالقة.

اهلكترونية تيازم  لوات  تىن وتجويز  أو  الم صاااة   شااااراأوا  اااواة و اااراأة اإللوات لمشااااراأوا  ي ا المتاجر .2
 ذلل يت  ال شر.

الم صة  يوجو   ةانية لاترواا اهصتراتد الذي يأتمو لاى الذعاء اهص  الد لت و  المرت يوين  ن الم صة   .3
 ي ا المتاجر تأاتة ه يزور المتجر  ه الموت   موضو  اللماة.

 زائر لام صة  تةر  يو غير  تةر   ي ا المتاجر تال يازم. الم صة  قائمة لاى جوتة التقذية الراجأة لكل .4
الم صاااو  تكا توا الكةر  تد اإلنشاااء  أو ذلل تىل التكا ة  ي ا المتاجر لةس ذلل تكو  تكا ة اهنشاااء قاياة  .5

 ي  تزتات لمصاراف الترواا والمتا أة واإلتارة.
 اجر يقل  وولة  ن الم صاوالم صاو  يتوتر بوا  وولة الوتع لةر لوة تى ياو  ي ا المت .6
 –لوات تق ية ال رصاااااااة  –المىارنة بين المشااااااااراع ) اتراااااااة لةر لوة تى ياوالم صااااااااو  يتوتر بوا روه الم  .7

 قصص نجاه ال رصة .... (  ي ا المتاجر تأرج الم تجاو  شةل واضح و لوت
 الم صاو  ه يتاه بوا بيع   تجاو لاجم ياو  ي ا المتاجر  تاه لو  ذلل .8
و  الت اتس والتتبع لامتةرلين  اااةو رئيس تد نجاه الم صاااة  ي ا المتاجر تجوتة المشااارو  ووضاااح الم صاااا .9

 الم تج  ةو تد ال جاه
الم صااااو  الىورة التشاااقياية هبو تكو   تىو ة جوا ل اااما  نجاصوا  ي ا المتاجر اهلكترونية تود يقل جووا  .10

 ولمال. 
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مرونة البنية التحتية السحابية للمتجر اإللكتروني "متجر تهاني في جمعية البر بأم  

 الدوم أنموذجا"

 مواصفات المتجر االلكتروني الناجح "متجر برهان إنموذجا" 

 ممارسات تسويقية ناجحة "متجر جمعية رفاق أنموذجا" 

 ابة العطاء  أنموذجا"قوة االنطالقة وفرص النجاح "منصة بو 

تطوير وأتمتة بطاقات اإلهداءات الخيرية "متجر تهاني أنموذجا" 
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 الحسن بن علي بن منصور المشيخيم. 

- 

- 

 

-  
- 

- 

- 
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 :تحدي البنية السحابية في المواسم

تد ظل التلوياو التد تواجة  واقع المتاجر اإللكترونية الخيراة وبوا او التةر  اإللكتروند تد الموا اااا   ثل شااااور 
لاموقع ر  ااااااااااااااا  وييام الأيو وييام الخير  ن شااااااااااااااور ذي اللجة  ثل ارت ا  لوت و أوه الزااراو تد ن س الوقو 

 يرةو 

 . طء  الوظ تد الموقع اإللكتروند .1

 .لوم   ةانية الوصوه لاموقع .2

 .لاموقعتوقل عاد  .3
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 قصة التحدي في متجر تهاني

 

 افتبار الة ية الرلابية 

%  ل تيجة  82.9يوا   ن اهفتبار  ونربة اتف اء  8لد( بويو  أو )الاو  الةرتىا 500نالصظ ر ائل الخ ل 
  او( 1000افتبار قورة تلمل الة ية التلتية لأللوات )
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 :ة التحتية السحابية المرنة في متجر تهانينتائج تطبيق البني

 افتبار الة ية الرلابية المرنة 

  او( 1000نالصظ افت اء عاد لر ائل الخ ل  ل تيجة افتبار قورة تلمل الة ية التلتية لأللوات )
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 كيف نبني بنية سحابية مرنة سهلة؟

( والذي vertical scalingة  ااااالابية  رنة وذلل بت ةيا  ا يأر   التو اااااع الأموتي )يمةن ب اء ب ية تلتي -
 يمةن  ن فاللة 

 ا تيأام ال قط واتلوات الكةيرة تد الموا   .1

 تخفيض التكا ة تد اتيام الأاتية .2

 تة( بزااتة يأتمو التو ع الأموتي لاى زااتة الموارت واإل ةاناو لاة ية التلتية الرلابية )الخاتم يو اه ت ا -

 قوة المأالج .1

  أة الذاورة الأشوائية .2

وذلل  ىابل عا ة  الية يلاى يت  اصترااااااااابوا  الرااااااااالة وامةن  لاتة الموارت لوضااااااااأوا ال ةيأد ل و نواية 
 .المو  

ه ار شاارعاو لالمية تىوم صاوه اللو اابة الراالابية وتوتر  يزة التو ااع الأموتي   ن يبرزها شاارعة تيجيتاه  -
 (Digital Oceanيوشن )

يمةن زااتة الموارت واإل ةاناو لاة ية التلتية الراااالابية تد تيجيتاه يوشاااان لةر فاصااااية تلويو اللج  وباقة  -
 (Resize Dropletsالخو ة الم اوبة تد فصائص الخاتم يو اه ت اتة )
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تخفيض الباقة  ي أار الباقاو الشوراة لاخاتم يو اه ت اتة ) ع الأا  ي  اللرام  الرالة( وامةن رتع ي  -
  لرو اللاجة
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 أ. صالح تّراك االملح العنزي 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 :تأسيس المتجرأوال: 

 الب اقاو اهئتمانية(. –الربط  ع بوا ة الوتع ) و   .1
  ضاتة فو ة يبل  اي. .2
 (.https://qran-alhafar.saالوات تو ين فاط  الجم ية  ) .3
 (.borhanفاط  الجم ية      ) SMSصجز ا    .4
  ضاتة  وظ ين لت  يذ  اباو المتجر. .5
 ربط المتجر برق  الجواه واإليميل وو ائل التواصل اهجتمالد. .6
 واه ت راراو. ت أيل فاصية التىيي  واآلراء .7
 وضع  رتوو  شوري لامتجر. .8

 
 ثانيا: مميزات المتجر االلكتروني للجمعية:

 
 ه يت   او يي بياناو  ن الأميل اه ب واية التةر . -1
  ميزاو الراة المتروعة و وولة ا توواتوا. -2
 وجوت قالوة بياناو لامتةرلين. -3
 المتجر يتيح الأويو  ن التىارار  -4

 المةيأاو -
 لوت ال اباو -
 ت الزااراو و صاترهالو -
  أوه تكرار الشراء -
  تو ط  اة المشترااو -
 الم تجاو اتوثر  ةيأاح  -
 الأمالء اتوثر تتأاح  -
 اتيام والرالاو اتوثر  اباح  -
  ياس رضى الأمالء -

 وجوت روا ط فاصة لروولة ال ياس. -5
   ةانية اللصوه لاى روا ط فاصة لكل   تج. -6
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 ثالثا: تصميم وعرض المتجر:

 تصمي  واجوة لامتجر. -1
 تصمي  الم تجاو الخيراة. -2
 تصمي  ب راو تل يزاة لاتةر . -3
 تصمي  ب راو  إصصائية الجم ية. -4
  ضاتة  ىا ع لتل يز الأمالء لاى التةر . -5
 تصمي  ب ر   رق الوتع المتاصة. -6

 
 رابعا: التسويق والنشر:

 
 تصمي  صماة تروا ية  تكا اة ل جاه المشرو .  -1
 ر تد و ائل التواصل اهجتمالد.ترواج ونشر المتج -2
 ترواج ونشر المتجر  ن فاله الر ائل ال صية. -3
 ترواج ونشر المتجر  ن فاله اترقام الخاصة  الجم ية. -4
 ترواج ونشر المتجر  ن فاله اإللالناو الممولة. -5

 
 خامسا: تجربة العميل:

 
  وولة الوفوه برا ط  باشر  والترجيل  ن فاله رق  الجواه تىط. -1
 التةر   ن فاله  ضاتة الم تج لاراة وإتمام لماية الوتع. وولة  -2
 افتيار المةاغ( –لوت ات و   –وجوت  ميزاو ت اترية )  اقة اههواء  -3
 واإليميل.  SMSر ائل شةر  باشرة لامتةر   ن فاله  -4
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 م. وليد عبد اهلل صالح الشدوخي 
- 

- 

- 

- 

- 
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 مميزات متجر رفاق:

  وولة التةر  .1
 ت  يذ التةرلاو  رلة .2
 وضوه الم تجاو .3
 ص لة تلة   رنة .4
 تىارار  راأة .5
 قالوة بياناو .6
 ت و  و ائل الوتع .7

 :متجر رفاق في أرقام
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 2020حملة رمضان لمتجر رفاق عبر منصة سلة للعام تقرير 

 
 
 
 
 smsإعالنات 
 

 
 

 

  

اإليرادات

لاير181.741

عدد الرسائل

رسالة756.000

الفئة المستهدنة

قاعدة بيانات 
يونيونونب

قاعدة بيانات 
موبايلي

قاعدة بيانات 
ةالغرنة التجاري

م رسائل التقيي
للعمالء

عمالء المتجر قاعدة البيانات
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 إعالنات البريد اإللكتروني

 
 

 إعالنات المؤثرين في تويتر
 

 
 ترويج سناب  شات

 

اإليرادات

لاير147.233

عدد اإليميالت

إيميل30.000

التكلفة المالية

لاير700

اإليرادات

لاير79.751

التكلفة اإلعالنية

لاير9.300

عدد مشاهدات اإلعالن

2.069.000

اإليرادات

لاير86.269

التكلفة اإلعالنية

لاير11.049

عدد مشاهدات اإلعالن

2.062.230
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 إعالنات محرك البحث  قوقل
 

 
 

 اإلعالنات الداخلية
 
 

 
 

 

اإليرادات

1.047.886

عدد المستخدمين

34.068

عدد مشاهدات اإلعالن

462.000

اإليرادات

379.969

عدد المشاركين

28

التكلفة المالية

0
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 إعالنات المؤثرين في انستقرام
 

 
 
 

 الحملة في أرقام
 

 
 
 

 

 

اإليرادات

لاير17.253

عدد المستخدمين

459

التكلفة اإلعالنية

1209

•258.695 تكلفة الحملة

•100.000 دعم  مؤسسة العجيمي

•535.408 عدد  مشاهدات  صفحات المتجر

•17.866.844
عدد الظهور  في جميع وسائل 

التواصل االجتماعي

•5.173.215 إيرادات المتجر

10.000.000أك ر  من • تإجمالي اإليرادات للمتجر والحسابا
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 أ. محمد بن خالد البحري
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 :الفكرة واالنطالقة

 ال كرة •
 نشاااااااء    صااااااة الكترونية يت   ن فاللوا لرج برا ج المرعز و  تجاتة الولواة  بوو  ترااااااويل  •

 وصوه المتةرلين والوالمين والشرعاء  ليوا.
 ةالةواي •

هاااااااااااااااااااااااا  صيث تةاورو الم صاااااااااة  ن  تارة التةر  الموجوتة تد الموقع 1438وانو الةواية تد لام  •
اهلكتروند لامرعز  ي  ت ور الأمل فاله الراااااا واو الماضااااااية لتكو  ه ار صاجة إليجات   صااااااة 

 تةر  الكترونية تالاة  ترول وصوه المتةرلين والوالمين والشرعاء  لى برا ج المرعز   تجاتة. 
 ن القةاه •

ت  اهشااااترار تد نظام جوت لامتاجر الخيراة  بتكا ة تىور لشاااارة آه  رااه تد الراااا ة  وت   لمو  •
 .%20هلل تد الر ة اتولى لام صة  ن تلىيا الوو  الذي ت  وضأة وزااتة ب ربة 

 
 نقاط القوة وفرص النجاح

 ا تخوام يوثر  ن و ياة لاتةر  .1
 الوتع بب اقة اهئتما  
 ت ةيا المتجرالوتع  ن فاله  
 الوتع  التلوال الة كد 

 تزواو المتةرلين بتقذية راجأة لن نتيجة التةر   لرو نو  الم تج. .2
 اهن القة عانو  ن ترا ة اصتياجاو المرعز والمجتمع. .3
 اه ال  لاى تجارم اآلفران واه ت اتة   وا. .4
 الت وار المرتمر لام صة وتراا الأمل. .5
 لترواا المتجر يو الم تجاو  تت من   هبو  ن صماة تروا ية  لكترونية .6

 ص الة صورة ذه ية لاجوة  
 ف ة نشر لاملتو  لاى  واقع التواصل  

 توجية وإ  ات لامتةرلين  .7
  لاتة ا تووا  الزائران 
 التواصل  ع المتأثران تد الوتع.  

 فو ة توتير فو ة عوه   تر فاصة  المتةرلين. .8
  وولة  تارة المتجر وبرا تة. .9
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 العقباتالتحديات و

 ضأل التةر   ص ة لا ة تد المجتمع. .1
 ضأل يىاتة التةر  اهلكتروند تد المجتمع. .2
 التوجة الأام لوي الى ا  الثالث نلو المتاجر اهلكترونية  ما يزاو  ن الم اترة. .3
 توند الوضع اهقتصاتي لو  اتترات. .4
 التأا ل  ع التشراأاو واتنظمة التد تتأاا  المتاجر. .5
 ر لامتجر اإللكتروند.لوم  ت رس  وي .6

 
 م2020إنجازات وأرقام لعام 

 

 

 
 آلية تشغيل المنصة

 
 

إجمالي التبرعات

ريال 3,500,000

عدد المتبرعين

متبرع 10,000

تشغيل  داخلي

أعمال إعداد المنتجات وتصميمها، وإدارة 

يرالمنصة، وخدمة المتبرعين، وإعداد التقار

نريق عمل ني مركز ركن الحوار 

تشغيل خارجي

أعمال الدعم التقني واالستضانة 

الشركة المختصة لنظام جود
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 فريق العمل
 

 
 

 :المنتجات

تأو صااااااااااااا الة الم تجاو تد المرعز  ن يوةر لوا ل ال جاه  صيث ت  تصاااااااااااااميموا  ما يلىا اتير الىوي  •
 ية والأائو لاى المتةر   وقو التموو لاى الريا ة التال

صاا الة  لتو  لام تجاو يرااتووي المتةر   ال صااوط الشاارعية لن  راا لج ة  تخصااصااة  .1
 تد ال ظر تد اهصتياجاو وص الة الملتو  اهصتراتد.

واق يااة تكا ااة الم تجاااو  ىااارنااة   ةيأااة الم تج الواصااو   ليااث تكو  تكااالي وااا  ىةولااة و ىااوورة  .2
 لايوا.

صوة   ة  يمة تلواة وتد ن س الوقو يجر لائو تجزئة الم تج  لى وصواو صقيرة  يمثل عل و  .3
 ويير واضح لاى لامتةر  

رااه  وتد صاه التةر  بوذا الرااااأر  يشااااأر المتةر  ينة ا اااات ا   350 ثاه    تج   ااااالم شااااخص تكا تة  •
 اللصوه لاى   تج  تكا ل  وب  س الوقو تلىيا يير واضح وبرأر  ىةوه.

 
 

 

مدير المنصة

1

كول سنتر لخدمة 
المتبرع 

2

إدارة لوحة التحكم

1

مسؤول التقارير

1

مصمم المنتجات

1

الحوار االلكتروني

كفالة إسالم 

شخص

ديدأكاديمية المسلم الج

دورات العبادة

دورات الصحة 

والسعادة

دورات النجاح 

المالي

مأكاديمية رسل السال

تجهيز داعية
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 فاعلية التسويق

لاى  يا ة تروا ية تأالة لتلىيا انتشار وا ع  وص ور عةير  ولائو  متاز لاى  التموو الم صة •
 لاى المتةر   تمثاو تد الخ واو التالية  ويير واضحالم تجاو  

 الترواا  شةل شوري لام تج. .1
 لمل   اقاو اإلهواء إلهواء يجر الثوام  لرو رابة المتةر . .2
  اههتمام  اتير  ن فاله فو ة  ا  أو التةر  .3

 التىارار •
 التواصل المباشر •

 اههتمام بو ائل ال شر اهلكتروند لام صة تد  وائل التواصل اهجتمالد .4
 seoتلرين نتائج  لرر البلث لامتجر  .5

 
 :التحسينفرص  •

 

توتير قوالو لواجوة الم صاة  ت ولة وجذا ة تراالو تد تلراين الصاورة البصاراة لام صاة )الشارعة المالكة  .1
 ل ظام جوت(.

الو لام تجاو  شااااااةل اصتراتد ترااااااالو تد تلرااااااين الصااااااورة البصااااااراة لام تجاو )تراا الأمل تصاااااامي  قو  .2
 الوافاد(.
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 العتيبي  عياد عبد الهادي د.
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 :والممارسة  أصل الفكرة

ظوااااارو تكااااارة   اقااااااو اههاااااواء الور ياااااة يااااا  تلولاااااو ال كااااارة لااااااى   اقااااااو الكترونياااااة وانتشااااارو وهقاااااو رواج 
 وةير بين الأمالء

ا ااااااات اتو الجم يااااااااو  ااااااان هاااااااذه ال كااااااارة و اتخاااااااذو   واااااااا  مار اااااااة لواااااااا تاااااااد التأرااااااااف  الجم ياااااااة يو جماااااااع 
وت راأوااااااا  الكا اااااال لأللماااااااه الخيراااااااة   التةرلاااااااو صيااااااث ياااااات  ترااااااواا الب اقااااااة لاااااااى ينوااااااا   اقااااااة  هااااااواء يأاااااا

تكاناااااو الأميااااال يو المتةااااار   أاااااو ي  ي ااااااع لااااااى التصااااامي  الم شاااااور تاااااد الروشاااااياه  ياااااويا يااااات  التواصااااال  اااااع 
  ااااووم الجم يااااة و الااااذي يخةااااره بتكا ااااة الب اقااااة و ي اااااو  اااان الأمياااال ا اااامة وا اااا  الشااااخص الموااااو  اليااااة و 

ليىااااااوم  أااااااوها   ااااااووم الجم يااااااة بتلوااااااال الةياناااااااو وااااااذلل صااااااورة  اااااان  يصاااااااه التلوااااااال للرااااااام الجم يااااااة   
لكتا اااااة بياناااااو المواااااوي و المواااااو    photoshopلامصاااام  الاااااذي يأماااال لااااااى ت ةيىااااااو تلرااااار الصاااااور 

اليااااة لاااااى الب اقااااة ياااا  ار ااااالوا لام ااااووم ليىااااوم بتوصااااياوا لاأمياااال ليىااااوم اتفياااار  لر ااااالوا لاشااااخص الموااااو  
 لية  

 عيوب الممارسة: 

  الة 24جم ية  واه الوقو لوم توتر   ووم ال .1
وثاااارة اإلجااااراءاو وارت ااااا   أااااوه ترصااااة صااااووث اتف اااااء تااااد نىاااال الةياناااااو  اااان الأمياااال لام ااااووم ياااا   .2

 المصم  والرجو  لام ووم ي  الأميل 
  وه تترة ت  يذ الأمل والجوو يت  لىاة  أوه اإلنجاز  .3
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 تطور الممارسة )الرقمنة(

ربو بر جااااد ي اااااو  اااان الم ااااووم  باشاااارة  إتفاااااه ا اااا  ت ااااورو الممار ااااة ويصاااابلو رقم ااااة  اااان فاااااله  ااااة
الأمياااااال والموااااااو  اليااااااة لتظواااااار لااااااة الب اقااااااة جاااااااهزة  أااااااو ي  تاااااا  تزواااااااو الةر جااااااة  الصااااااورة الخااااااام ل بالااااااة 
ات ااااااماء لايوااااااا  التااااااالد تاااااا  افتصااااااار  جمولااااااة  اااااان  جااااااراءاو الأماااااال وتجاااااااوز  أااااااض الأيااااااوم  الممار ااااااة 

 الرا ىة

 عيوب الممارسة: 

 ل الجم ية تد اتفاه الةياناو اهلتمات لاى  وظ .1
هزالااااااو ترصااااااة الخ اااااااء لاليااااااة و وجااااااوت ل ااااااو نرااااااخ الب اقااااااة ال وائيااااااة وترااااااايموا لاأمياااااال الصااااااليح  .2

 فاله يوقاو الذروة تد ال اباو والموا   
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  الخيرية باإلهداءاتمتجر تهاني أول متجر متخصص 

ويتمتاااااااااة الأماياااااااااة  الكا ااااااااال لاتقااااااااااو لااااااااااى  اااااااااا قم اااااااااا  أمااااااااااة تاااااااااد  تجااااااااار توااااااااااند هاااااااااو ت اااااااااوار الممار اااااااااة 
 جميع الأيوم  الممار او الرا ىة 

تلصاااااااااابح الأمياااااااااال يىااااااااااوم  إتفاااااااااااه ا اااااااااامة ورقاااااااااا  جوالااااااااااة وعااااااااااذلل بياناااااااااااو الشااااااااااخص الموااااااااااو  اليااااااااااة لياااااااااات  
تلوااوااااااااااا لو ااااااااااياة الااااااااااوتع اإللكترونيااااااااااة التااااااااااد  أااااااااااو تمموااااااااااا ب جاااااااااااه  باشاااااااااارة ياااااااااات  ار اااااااااااه ر ااااااااااالة نصااااااااااية 

 تقائا  ن الروات  3لاشخص المو  الية فاله يقل  ن 

 المميزات:

  24/7/356 تاصة  
  يتمتااااااااة تااااااااد  جااااااااراءاو الأماااااااال وبااااااااوو  يي تااااااااوفل  اااااااان  شااااااااري  اااااااان قةاااااااال  ااااااااوظ د الجم يااااااااة تااااااااد

 لماية ت  يذ ال او  ن الةواية وصتى وصوه الب اقة لاموو  الية 
  و اااااااااءة وتالايااااااااة تااااااااد يوقاااااااااو الااااااااذروة وتوجيااااااااة  اقاااااااااو المااااااااوظ ين لاااااااااول  ال  ااااااااد وتوجيااااااااة الاااااااازوار

 الجوت 
 تد يالث ف واو تاىائية تكو  الر الة قو وصاو لاى جواه الموو   لية 
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 النتائج:
 

 رااه  59300  اقة  شةل ناجح  مجمو   511 الة تد وقو الذروة ن ذ ال ظام  48تد فاله  -

 

 استراتيجيتنا
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 تطوير تجربة المستخدم

 

 تطوير نموذج العمل

 

الخدمات المضافة

جدولة الرسائل•

ةالرد على مرسل الهدية بهدي•

مميزات طلب منتج•

تصميم ذاتي ومخصص •
للبطاقة

تحديد المخزون المتاح •
(األسهم؟)

اءزيادة الكمية المضافة لإلهد•

تظهر لمستقبل ( )األسهم؟)•
(الهدية؟

المنتجات

تطوير منتجات ملموسة مثل•
باقة ورد

أو علبة شوكوال•

ةتطوير منتجات غير ملموس•

مثل بطاقات الشراء•

القنوات

تطبيق الجوال•

روبوت المحادثة•

خدمة عمالء•

إهداء سريع•

الشراكة

(هم يهدون ألصدقائهم)التسويق على المشاهير •

تقديم منصة المتجر لمنظمات أخرى•

تهاني لألعمال والشركات•

التوثيق

Brandبناء عالمة تجارية •

"تهاني"تسجيل العالمة التجارية •

األثر

إبراز أثر اإلهداءات على تنمية المجتمع•

التسويق المخصص لتحفيز مستقبل•

الهدية على اإلهداء باستعراض األثر•
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 دارة المتجرتطوير تجربة إ

 

 

 تطوير بيئة العمل في المتجر

 تصمي  الم تجاو .1
 ص الة الملتو   .2
 الولاية واإللال  .3
 ت وار تجربة الأميل .4
 الت وار والتشقيل التى د .5
  تارة ال اباو .6
 تلايل وتصوير التىارار .7

البيانات

تصدير التقارير تحليل البيانات البياناتتصدير• 

إدارة الطلبات

تسهيل التواصل المباشر مع العميل

عبر واتساب

المحتوى

اتتحسين الظهور ني الشبك

االجتماعية ومحركات البحس
وصا محرب البحس بطاقات تويتر تحسين الروابط• 
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كقيمة مضافة –متجر تهاني 

 تلايل الةياناو .1
 تلرين التجربة .2
 ت ةيا الجواه .3
 لر ائلجوولة ا .4
 ت واع الم تجاو .5
 تفوه   ظماو  ع المتجر .6
 وصوه الب اقة ور ية) التوصيل(   تجاو صرية .7
 ترجيل تواند عأال ة تجاراة .8
 ا تثمار الم صة لت مية الموارت .9

 ) الترواا لاى المشاهير( ه  يووو  تصوقائو  .10
 ت وار الم تجاو والملتو   .11
 )روبوو الملاتية( فو ة لمالء وبيع  باشر .12
 اإللكترونيةالب اقاو  .13
  شةل شخصد –يير  ا  أو اإلهواء )ويف تى أة  لنة يصوث يير(  .14
 و اهو اتيتام .15
 و اهو ات ر .16
 ) لوت  خزو  لاب اقاو(  لووتة .17
 لوت ات و  تد الب اقة .18
  ضاتة المةاغ لاى الب اقة .19
 تصمي  الب اقة ب  رة .20
 ) الرت  ن المرتىةل  لى المر ل بووية ) ىاباة هوية بووية .21
 لاشرعاو –لماه تواند ات .22
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