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أغلب الناس ال يتبرعون  

! إال إذا طلب منهم ذلك  
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الناس ال يتبرعون بسخاء  

! من المرة األولى  
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من الذين يتبرعون للمرة األولى  % 50

! ال يتبرعون للمرة الثانية  
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المحافظة على المتبرعين الحاليين أق ل كلفة  

! بخمس مرات من استقطاب متبرعين جدد
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هل نحن بحاجة إلى التسويق في  

منظماتنا الخيرية ؟ 
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هل يصلح أن نتبنى مفهوم ولد من رحم القطاع الربحي؟ 
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ثأن التسويق يمكن أن يفيد القطاع الثال( 1979)يرى كوتلر » 
« البقاء والنمو وتعظيم أثره في المجتمع: في ثالثة محاو
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التسويق والسوق والمسوقين  
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ما التسويق ؟
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مف اهيم خاطئة عن التسويق



14

مفهوم التسويق

(:1)فيليب كوتلر •
.إشباع الحاجات والرغبات من خالل عمليات تبادل مشترك

(:2)فيليب كوتلر •
على من الحصولالعملية االجتماعية واإلدارية التي تمكن األفراد والجماعات 

.  وعرض وتبادل منتجات ذات قيمةخالل إيجاد حاجاتهم ورغباتهم من 

:AMAالجمعية األمريكية للتسويق •
ج السلع عملية تخطيط وتنفيذ كل من تكوين وتسعير وتوزيع وتروي

.  ظماتواألفكار إليجاد تبادل يحقق أهداف المستهلكين والمنوالخدمات 
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مفهوم التسويق

(:1)فيليب كوتلر •
.مشتركتبادل من خالل عمليات إشباع الحاجات والرغبات

(:2)فيليب كوتلر •
على من الحصولالعملية االجتماعية واإلدارية التي تمكن األفراد والجماعات 

.  منتجات ذات قيمةوتبادل وعرض خالل إيجاد من حاجاتهم ورغباتهم 

:AMAالجمعية األمريكية للتسويق •
ج السلع عملية تخطيط وتنفيذ كل من تكوين وتسعير وتوزيع وتروي

.  ظماتيحقق أهداف المستهلكين والمنتبادل واألفكار إليجاد والخدمات 
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تطبيق ات التسويق

واألهليالقطاع الخيري الحكوميالقطاع 

القطاع الخاص

فقط 
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وظائف التسويق في المنظمة الخيرية

التنشيط التعويض المحافظة االستقطاب



التسويق واالستدامة المالية  18

االستدامة المالية  أدوات 
مالية 

أدوات 
غير 
مالية 
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!من هو المسوق  

جيدة شخص لديه خلفية علمية 

اإلبداع لديه قدرة على شخص 

شخص مؤمن برسالة المنظمة 
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تحديات التسويق الخيري
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التسويق يجعل العميل في ق لب المنظمة  
Customers- Centred Organisation 
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نظمات يمكن القول أن التسويق كتوجه تنظيمي ال يناسب الم» 
ًا وال يمكن غير الربحية ألنها رسالة المنظمة ومنتجاتها تصمم مسبق

«  (كوتلر) تغييرها وفقًا لحاجات سوق الموارد 
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العالقة بين المستفيد والمتبرع  
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محسوسةمنتجات غير  
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عدم امتالك المنافع
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درجة تشابه عالية  
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لكل مشكلة حل  

اهتمام المنظمة 
الخيرية بالرسالة 

موائمة حاجات المتبرع
مع حاجات المستفيد

العالقة بين المستفيد 
والمتبرع

د تأكيد رضا المستفي
للمتبرع

حشد المحفزات عدم امتالك المنافع
والمؤيدات 

ة االستثمار في العالمالتشابه العالي

اإلبداع في تجسيد منتجات غير محسوسة
المنتجات
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سوق التبرعات  
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مفهوم السوق

هو قطاع يتكون بوضوح من وحدات متشابهة من الداخل 
.ومختلفة عن القطاعات األخرى 
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استراتيجيات التعامل مع األسواق

التجزئة 
المتنوعة

التجزئة 
المركزة

تجزئة
السوق 

توحيد
السوق 
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المزيج التسويقي
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!ماذا نسوق  



عناصر المزيج التسويقي  

العميل

المنتج 

السعر

التوزيع

الترويج



التسويقي الخيري  عناصر المزيج  

العميل

المنتج 

السعر

التوزيع

الترويج

األشخاص 

اإلجراءات

األدلة 
المادية

القضية



ممارسة ناجحة



المنتج التسويقي  

قلب العملية التسويقية الذي إذا صح
صح سائر المزيج التسويقي



دورة حياة المنتج  



دورة حياة المنتج  



مستف ادة من جمعية الماء الخيرية  دروس  
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تسويق العالق ات



..جمع األصدق اء أولى من جمع التبرعات  .. 



مناصر

متبرع 
ملتزم

متبرع موال

متبرع متكرر

متبرع ألول مرة

متبرع محتمل

رحلة تطوير الداعمين



بين التسويق التق ليدي وتسويق العالق ات

بالعالقاتالتسويق التقليديالتسويق

العمالءمععالقةبداية وقتيتفاعل التَّسويقيةالعمليةمنالهدف

منمحددقطاعإلىالُمنظمةمن

ءالعمال
واسعجمهورإلىالُمنظمةمن الَّتسويقياالتصالطبيعة

مستمرة متقطة الزمنيةالفترة

سميةمنخليط وغيرالرَّ

سمية الرَّ
عاليةرسمية الرسميةدرجة

العمالءمعالتفاعل العمالءمنعددأكبرجذب التَّسويقإدارةتركيز



خطوات تسويق العالق ات

االستهداف
Targeting

التجزئة
Segmentation

التحليل
Analysis 



متطلبات تسويق العالق ات

قواعد بيانات ثرية 

فهم سلوك المتبرعين 

تصميم برامج عالقات متنوعة

وحدة إدارية متخصصة  



!تساؤالت حول التسويق  

فة هل لديك ثقا
تسويقية؟ 

هل لديك 
مسوق؟ 

هل لديك 
تسويق ؟ 



!تجربة ف اشلة  

New Coke



الخاتمة
alhaidari5@hotmail.com


