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مـدخل بیـن یدي التجـربة

 تمث333ل تنمی333ة الم333وارد الم333ـالیة ف333ي الجھ333ات

ام الخیری33ة قض33یة أساس33یة م33ن حی33ث االھتم33
تي واألولویة كونھا أحد الركائز الجوھریة ال

.تقف علیھا ھذه الجھات

ا وعن33دما نتط33رق إل33ى ال33ـموارد ال33ـمالیة فإنن33
نتح333دث ع333ن ھ333دف اس333تراتیجي ف333ي حی333اة 
ات الجھ33ات الخیری33ة تب33ذل ف33ي س33بیلھ األوق33

.والجھود واألموال



ماھیرالتوسع في االنتشار والوصول للج

ت3333وفیر قنـــــ3333ـوات ووس3333ائل متنــ3333ـوعة 
للتبــــرع

ماھیرتیسیر وتسھیل عملیة التبرع للج

:أھمھا ةاألساسی العـوامل من بعـدد كبیر بشكـل یرتبـط النجـاح تحقـیـق



الفـكـرة؟ ھي مـا

 متجر الكتروني یتم م33ـن خالل33ھ ع33ـرض

وماتی33ة منتجات الجمعی33ة بتفاص33یلھا المعل
ھ33ذه والمـــــــالـیة ویت33یح خدم33ة التب33ـرع ل

المنتج3333ات م3333ن خ3333الل وس3333ائل ال3333دفع            
).سداد  –ماستركارد  –فیزا ( 

إض3333افة إل3333ى خ3333دمات أخ3333رى متعلق3333ة 
یان33ات بالتواصل واالستفس33ارات وحف33ظ ب

.المتبرعین



لـمـاذا مـتـجر إلكـتـروني ؟

üعـاتالتـبر جـمـع في استـــراتیـجي توّجـھ

üالناجحة والتجـــارب للممارسـات محــاكاة

üلمالیةا العملیات أتمتة في الحكومي االتجاه

üونیةااللكتر االستخدامات نحو العام التوجھ

üألفــرادل التـــبرع عمـلیة وتسھیـــل تیسیر 

üــدةجدیـ جغرافیة ومناطق لفئات الوصول

üریةالخی المنتجات عرض في جدیدة طریقة



الفـكـرة؟ بـدأت كـیف

 عن تالتبرعا استقبال في البدایة كانت

 وكانت م2009  عام في اإلنترنت طریق

 الطلب استقبال یتم حیث تقلیدي بشكل

 ً  رسالوإ التبرع عملیة إنھاء ثم الكترونیا

.للمتبرع شكر خطاب

 نع الدفع خدمة توفیر تم م 2010  عام في
)یو كاش-كارد ون( خالل من االنترنت طریق

 ةخدم على للحصول طلبات ھناك وكانت
 أي كھنا یكن لم ولكن االلكتروني، الدفع

البنوك من تجاوب



بـدأنـا؟ كـیـف

 على حصلنا م2014  عام بـدایات مع

 الدفع خدمات على للحصول موافقة

.اإللكتروني

 تالممارسا أفضل رصد عملیة وبدأت
 ابھ المعمول العرض وطرق البرمجیة

 ةربحی لمؤسسات ومتاجر مواقع في
 يالعالم المستوى على ربحیة وغیر
 الشرق مستوى وعلى عام بشكل

.خــاص بشكل األوسط



؟ التـنفیذ خـطوات ھي ما

üرلمتج األولي للنموذج تصور إعـداد تم 
 إدارة مستوى على ومناقشتھ خیركم

.ییناالستشار من عدد بمشاركة التسویق

üمن رالمتج لمشروع منفذین عن البحث تم 

 ــقالتسوی وجانب البرمجي الجانب حیث

اإللكتروني
üمع والتعاقد الموجودة الجھات دراسة تم 

 الشكل تنفیذ في والبدء األنسب الخیارات

.للمتجر النھائي



üامنبالتـز المرحلة ھذه في العمل تم 

 بعضھا مع أطراف عدة خالل من

:التـالي النحو على البعض

üبخیركم التسویق فریق
üاالستـــشاري الفریــق
üالمبرمجــون
üاإللكتروني الدفع خدمة مقدم

التـنفیذ؟ خـطوات ھي ما



؟ الـمشروع إطـالق تـم كیف

:مراحل ثـالث على الـمتجر إطالق تم

 حیث األولیة النسخة استالم بعد :األولى

 الحیویة الوظائف جمیع تجربة تم

 حظاتوالمال بالتعدیالت والرفع للمتجر

.الداخلي الفریق قبل من

 إطالق المرحلة ھذه في تم :الثانیة

 لتتم مصغرة إعالنیة حملة مع محدود

 وجدت إن المالحظات على التعدیالت

.النھائي لإلطالق واالستعداد

 ً ً  المتجر إطالق :ثالـثا رسمیا



؟ الـمشروع إطـالق بعد ماذا

:والقـیاس المراقـبة مرحلة

 مقاییس وضع یتم المرحلة ھذه في

 داءا مراقبة إلى باإلضافة ومراقبتھا

.وتحسینھا المستخدمین

:التحسین مرحلة

 ددمتج المتجر نُبقى المرحلة ھذه في

 مدار على فیھ التحسین ویتم ومتطور

 سلوك تحسین على ونقوم العام

 بلیةمستق تجارب یعكس مما المستخدم

المتجر وعمالء لزوار متمیزة



واجـھتنا؟ التي التّـحـدیات ھي ما

üالخـدمــة لمقـدمي الوصـول صعــوبة

üةمناســب إیرادات تحقـق في الثـقة عدم

ü صالتخص في التسویقیة المنتجات قلة

üبةالمناس الفوتوغرافیة الصـور صناعة

üدةالـوار التـبرعـات تأكـیـد في البــطء

üسـداد خـدمـة توفـیر



النجـاح؟ عـوامـل أبـرز ھي مـا

üإلكتروني تسویق مسؤول وجود
üللمشــروع متـبنّي فریــق وجود
üالعـلـیا اإلدارة ومســانـدة دعـــم
üداخلـ البرمجــي الجانب تنفیذ ً ـیا
üساعــة 16 العمالء خدمة  ً یومیا
üةالمتاح الدفــع وســـائل تنـــوع
üالمتجـر إلشھــار حـمالت تنفـیذ



اآلن؟ حتى النتائج أبرز مـاھي

üىعل الخیریة المتاجر في وسبق ریادة 
.بالمملكة الخیریة الجھات مستوى

üعاتالتبـر جمع منافـذ في العجـز تغطیة

üجالخلــی دول من متبرعین إلى الوصول

üةوممیز متنوعة مالـیـة إیـرادات تحقـیق



؟ التوصیات أھـم ھي ما

üكخیار المسار بھذا االھتمام أھمیة 

.القادمة المرحلة في استراتیجي

üالجوانب في وخاصة العمل بیئة تھیئة 

 ھذا یللتفع والمالیة والتسویقیة التقنیة

 .بنجاح المسار

üةإلدار كوادر وتأھیل استقطاب على العمل 
.الجھة داخل المسار ھذا

ü وعالمشر في البدء قبل الجید التخطیط 

.الحالیة الممارسات من واإلفادة

üااللكترونیة التجارة خبراء من اإلفادة 

.ادوأفر مؤسسات االلكتروني والتسویق



 إلنصاتـــكــم أ79ّـــا الرائعــــــون 
ً
شــــــكرا


