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 مقدمة 

ذلل  العملل الْطِوّعيا اللذي يقلدمله اإلنسلللللللا  لم للللللللحله  هو  العملل الخيري    يعتبر

وتقلديم المسلللللللاعلدة لءخرين سلللللللواء كلانل   المحتلاجين لليله من بلاب اإلنسلللللللانيلة  

وفي بعض الحلاالت يتم الرب  بين مفهوم العملل  المسلللللللاعلدة معنويلة أو ملاديلة   

لى الثواب من  الخيري ومفهوم التلدينن لبلذا العملل الخيري من أجلل الح لللللللوا ع

 .هللا تعالى

وللتمكن من توفير خللدمللة أكبر لفاللات اكثر يتطلللخ تسلللللللويق خللدمللات الجمعيللات  

تنفيلللذ  المتبرعين والممولين لتمكن من  والتواصلللللللللل م  الجمهور من  الخيريلللة 

مشلللللللاري  أكبر  وهنلا ال يمكن ا  نةفلل أهميلة التسلللللللويق االلكتروني للجمعيلات  

 األهلية.

 أهداف البرنامج التدريبي

يحق البرنلامج التلدريبي هلذا جمللة من األهلداف التي تمكن المشلللللللاركين من تعليم 

 مهارات التسويق االلكتروني للجمعيات الخيرية  تتمثل هذه األهداف بالتالي:

 تعريف المشاركين بمفهوم العمل الخيري. -1

 تعريف المشاركين بمفهوم التسويق االلكتروني للجمعيات الخيرية -2

 ق االلكترونيما هي ناصر التسوي -3

 تطوير استراتيجيات للتسويق االلكتروني للجمعيات الخيرية -4

 ما هي مفاتيح نجاح التسويق االلكتروني. -5

 التعرف على متطلبات التسويق االلكتروني للجمعات الخيرية. -6

 اعداد خطة تسويق المحتوى الرقمي  -7
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 الدورة من تنفيذ تعلم النتائج 

 يبي من:سيتمكن المشاركين بالبرنامج التدر 

 فهم تفاصيل العمل الخيري. -

 كيف يتم تمويل الجمعيات الخيرية -

 ما هي متطلبات التسويق االلكتروني -

 كيف يمكن التسويق االلكتروني لجمعيات العمل الخيري -

 فهم ما هي عناصر التسويق االلكتروني -

 لماذا نحتاج للتسويق االلكتروني في العمل الخيري -

 االلكترونيمفاتيح النجاح للتسويق  -

 التحديات التي تواجه التسويق االلكتروني للجمعات الخيرية -

 اعداد خطة تسويق المحتوى الرقمي -

 

 

 هيا نبدأ .. 

 أهل وسهال بكم  
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 مفهوم العمل الخيري  

يمكن تعريف العملل الخيري على أنله ذلل  العملل الْطِوّعيا اللذي يقلدمله اإلنسلللللللا   

باب اإلنسلللللانية  وفي بعض الحاالت يتم الرب  بين لم للللللحه المحتاجين لليه من  

مفهوم العملل الخيري ومفهوم التلدينن لبلذا العملل الخيري من أجلل الح لللللللوا  

 .على الثواب من هللا تعالى

 
وهنللاا العللديللد من ال لللللللور المتخلفللة التي تللدخللل في دائرة العمللل الخيري مثللل 

يللة لبعض الحللاالت  مسللللللللاعللدة الفقراء واأليتللام  أو تقللديم المسللللللللاعللدات العين

م  والمسلللللاهمة في عالج الجرمى أو الم لللللابين من   اإلنسلللللانية التي أصلللللابها العوه

 .مختلف الكوارث الطبيعية أو الحروب

 مالمظات 
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 تمويل الجمعيات الخيرية  

 
يلدخلل في تعريف الجمعيلات الخيريلة وجود مجموعلة من م للللللللادر التمويلل التي 

الخيرية على تحقيق األهداف التي تسلللللعى للى تحقيقها  مي   تسلللللاعد الجمعيات  

ل  جم  التبرعلات من األفراد أو المنظملات اللداعملة لهلذه الجمعيلات قلد ال يكفي  

لتوفير السللللللليوللة الملاليلة المنلاسلللللللبلة  وعليله فلد  الجمعيلات الخيريلة قلد تلجل  للى  

 بعض الم ادر التمويلية األخرى والتي من أهمها ما ي تي:

ها على ألللا األمواا ل للالح  لقامة   • الفعاليات واألنشللطة التي يسللاعد رِيعع

 الجمعيات الخيرية.

بي  بعض المنتجلات التلابعلة للجمعيلات الخيريلة والتي تسلللللللاهم في ميلادة   •

 شهرة هذه الجمعيات وتوفير بعض الماا.

لقامة مدث سللنوي خاصللة بالجمعية الخيرية يهدف للى مراجعة األنشللطة   •

لى بلذا المييلد من األعملاا الخيريلة في المسلللللللتقبلل   واإلنجلامات  والحل  ع

مي  يعد هذا الحدث السللنوي بمثابة فرصللة سللنوية لجم  بعض األمواا  

 .ودعم أنشطة الجمعيات الخيرية المختلفة

 

 مالمظات 
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 التسويق اإللكتروني 

التسلللللللويق اإللكتروني هو جيء مهم من قسلللللللم التسلللللللويق الموجود بلالمنظوملة  

اإلداريلة  فهو يسلللللللاعلد على الترويج للعالملة التجلاريلة والمنتجلات عبر واملد أو أكثر 

من أشلللللللكلاا الوسلللللللائ  اإللكترونيلة  ويعلد التسلللللللويق عبر اإلنترنل  فن وعلم بي  

المنتجات أو الخدمات عبر الشلللللبكات الرقمية مثل وسلللللائل التواصلللللل االجتماعي  

المنللاسللللللللخ من عنللاصلللللللر   والهواتف المحمولللة  وذللل  عن  ريق ليجللاد المييج

التسلللللويق اإللكتروني التي تسلللللاعد في وألللللل  مجموعة من االسلللللتراتيجيات التي 

تتناسللللللخ م  السللللللوم والعمالء المسللللللتهدفين  والتي سللللللتتحوا فيما بعد للى  

   وميادة في المبيعات  للمؤسللسللات الربحي والةير ربحية  شللهرة للعالمة التجارية

دهللا تلل تي عمليللة قيللال نجللاح تللل     وبعلل او ميللادة في تقللديم الخللدمللات الخيريللة

  او ميادة في االسلللتراتيجيات  عن  ريق الوصلللوا للى نسلللبة الييادة في المبيعات

ا قيال مدى الوصلللللوا للى شلللللريحة أكبر من العمالء   المسلللللتفيدوعدد     وأيضلللللا

  ومعرفة امتياجاتهم.

 التسويق االلكتروني لجهات العمل الخيري  

مليالا بلالفرو والممييات التي يمكن ا  تخلدم لتسلللللللويق اإللكتروني علالملا  يعتبر ا

والذي بدوره يمكن أ  يخلدم  من المنظملات يير الربحيلة في عالمنلا العربي   العلديد 

مؤسلللللسلللللات العمل الخيري بتسلللللويق برامجها ومشلللللروعتها لجلخ التمويل أو  

 عملها. لجم  التبرعات لتخدم أكبر قدر ممكن من الفاات المستفيدة من
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 ما هو التسويق اإللكتروني؟ 

ويطلق على ممارسللللللة    التسللللللويق اإللكتروني ويععرهف أيضللللللا بالتسللللللويق الرقمي 

 .األنشطة التسويقية باستخدام التكنولوجيا الرقمية واإلنترن 

 

لدى كثير من المنظمات الخيرية  ويير دقيق هناا مفهوم شائ  

لكتروني وشبكات  أ  التسويق هو مجرد النشر على الموق  اإل 

فالنشر نشاط فرعي عن أمد مكونات المييج   التواصل االجتماعي

 .وهو الترويج (4Ps) التسويقي

 عناصر التسويق اإللكتروني  

عنلاصلللللللر التسلللللللويق اإللكتروني هي مجموعلة أدوات يمكن اسلللللللتخلدمهلا من خالا  

وميادة شهرة  االت اا بشبكات اإلنترن   فهي تساعد على ميادة مبيعات المنتج   

 العالمة التجارية  ومن أهم هذه العناصر:

تعد المواق  اإللكترونية من أهم    لتسللللويق من خالا المواق  اإللكترونية: ا •

لل للترويج  اسلللللللتخللللدامهللللا  ويتم  اإلنترنلللل    التسلللللللويق عبر  جمي     ىقنوات 

وانشللطة العمل   األنشللطة  مثل المالبو واأل عمة والدورات التعليمية

  فهي وسللللللليللة المملة لتنفيلذ مجموعلة من  الخيري  والمبلادرات الشلللللللبلابيلة

والمواق  اإلنترنلللل    عبر  الترويجيللللة  تكو    الحمالت  أ   يجللللخ  اإللكترونيللللة 

ممثلة السللم عالمة تجارية أو منتجات أو خدمات  ويجخ أ  يمتام بالسللرعة  

 وسهولة االستخدام.

وهي ما تعرف باسلللللللم  اإلعالنات من خالا وسللللللائل التواصللللللل االجتماعي:  •

اللوصلللللللوا   ملن  اإلعلالنللللات  هللللذه  وتلملكلن  نلقلرة   للكللللل  الللللدفل     لللىلعلالنللللات 

 للللللللات الرقميللة  فيتم لعللداد ممالت  مسلللللللتخللدمي اإلنترنلل  من خالا المن

أو   تويتر  أو  بوا  مثلللل فيو  االجتملللاعي  التواصللللللللللل  لعالنيلللة على مواق  

انسلللللتجرام أو لينكد ل   وتمتام بسلللللهولتها في الوصلللللوا للى العميل الذي 

يبحل  عن م لللللللطلحلات مرتبطلة بمنتجلات أو خلدملات بعينهلا  ومن خاللهلا  

ا يمكن الوصلللللوا للى العميل بحسلللللخ عمره والم نطقة التي يعيش أيضلللللا

 فيها ونوعه واهتماماته.
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من أهم األدوات المسلللللللتخللدمللة من خالا    التسللللللويق من خالا المحتوى:  •

عناصللللللر التسللللللويق اإللكتروني المحتوى  فهو يعد أسللللللال جذب العميل  

لشلللللللراء المنتج  وذللل  عن  ريق نشلللللللره من خالا وسللللللللائللل التواصللللللللل  

 سين محركات البح .االجتماعي أو البريد اإللكتروني أو استخدامه في تح

هو من أكثر وسللللللائل التسللللللويق الرقمي    التسلللللويق خالا البريد اإللكتروني: •

فعلللاليلللة  ويتم اسلللللللتخلللدامللله عن  ريق لأللللللللللافلللة العمالء المحتملين أو  

المهتمين بمنتجللات معينللة للى قوائم البريللد اإللكتروني للعالمللة التجللاريللة  

ا أوقلللات  اسلللللللتهلللدافهم  يتم  تبي  منتجلللات مشلللللللللابهلللة  مم  لعروض  التي 

 والمنتجات الجديدة.

 تطوير استراتيجيات التسويق اإللكتروني

بعد انتشلللار وسلللائل التواصلللل االجتماعي وميادة عدد روادها ب لللورة يومية  وم   

كثرة اسلللللللتخلدامهلا على ملدار اليوم  مادت أهميلة االسلللللللتعلانلة بهلا في التسلللللللويق  

داف للمنتجلات  وللذلل  يجلخ الحفلا  على تطوير الخط  الموأللللللللوعلة السلللللللتهل 

 الجمهور المناسخ وذل  عن  ريق:

 تحديد الجمهور المستهدف. •

 العمل على التطوير الدائم للمنتج المعلن عنه. •

 تحديد الهدف من وراء التسويق. •

ت لللللللميم وتنفيذ اسلللللللتراتيجية لتحقيق تل  األهداف باسلللللللتخدام عناصلللللللر  •

 التسويق اإللكتروني.

 التقرب من العمالء ومعرفة امتياجاتهم. •

 

 نشاط

 مدد من هم الجمهور المستهدف من مؤسست  الخيرية
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 لماذا نحتاج للتسويق اإللكتروني للعمل الخيري 

التسلللويق اإللكتروني النم  التسلللويقي  الذي تواجه به المنظمات تحديات   صلللبحأ

 :المستقبل  والدخوا فيه يحقق للمنظمة الخيرية فوائد جمة أهمها

 

 .الوصوا للجمهور العريض الممتد عبر العالم بال مدود .1

 .توسي  نطام المتبرعين للمنظمة .2

 .الح وا على المييد من التبرعات الدائمة .3

 .ليف التسويق التقليدي مثل السفر والمطبوعات وييرهاتقليل تكا .4

 .التواصل م  الجيل الجديد من المتبرعين بوسائل التقنية التي يفهمونها .5


