
االستدامُة الماليُة في 
المؤسساتِ الخيريةٍِ

عبد الرحمن عبدالعزيز المطوع

التسويقُ بطرٍق مبتكرة



من أجل تحقيق تسويق خيري متميز؟
االستدامة المالية والتسويق.

معادلة التسويق الفعال
دور Big Data في التسويق الخيري

دور خدمة المتبرعين في تحقيق االستدامة المالية
حمالت إدارة الحشود والفرق التطوعية

دارسة تطبيقية عن حملة »أبشري يا الصومال«
نقاشات وأسئلة 

محتوى الورشة



التسويق هو عملية تبادلية



التسويق هو وظيفة مستمرة ...



نشر الوعي 
والتعريف بالحملة

الدعوة لتحقيق 
الهدف المرجو

المتابعة للتواصل 
واالحتفاظ بالمتبرع



التسويق هو وظيفة متكاملة

The 7 Ps
of Services 

Marketing



 التسويق وظيفة
 لخلق منافع

للمتبرع



التسويق وظيفة تخلق

الرفاهية



Engage

Repeat
Thank

Ask

LearnRecruit / Inspire
 ألهمه – أبهره برسالتك - انجازاتك – طريقة عملك -

بالحاجة الماسة لمشاركته تفاعل معه

من حقه أن يعرف

اشكره في كل مناسبة
الناس ال يتبرعون إال عندما تسألهمحلل النتائج واعد الخطوات مرة ثانية

التفاعل مع المانحين
DONAR ENGAGMENT LIFESYCLE



 التفاعل
 هو لب
 الحفاظ

على المانح



 ال يمكن الفصل بين 
التسويق واالستدامة المالية

التسويق واالستدامة المالية



االستدامة المالية

الحالة المالية التي تكون فيها 
المنظمة الخيرية قادرة على االستمرار 

في تحقيق رسالتها الخيرية على 
المدى الطويل.



االستدامة المالية

االستدامة المالية =
مصادر توليد دخل داخلية + مصادر دعم خارجية متنوعة.



االستدامة المالية

%60
من ميزانية المنظمة الخيرية يجب أن تأتي من خمسة 
مصادر مختلفة على األقل كأحد المؤشرات على الصحة 

المالية للمنظمة الخيرية



معادلة التسويق الفعال

التسويق عبر التسويق
المحتوى

استثمار بيانات 
المتبرع



التسويق 
والبيانات 
الضخمة



التسويق والبيانات الضخمة



الفرق بين البيانات والمعلومات



Machine era and Big Data

التنوع

البيانات 
الضخمة

الحجم

السرعة 



بعض استخدامات البيانات الضخمة
برامج لكتابة المحتوى

worsmith
أنتج أكثر من 1.6 مليار 

فقرة خالل 2016 
» تقارير دورية – تحليل 

لمباريات رياضية« 



بعض استخدامات البيانات الضخمة
برامج لترشيحات مشابهة بناء على سلوك المتبرع

»Y تبرع ابضا X من قام بالتبرع لمشروع«



بعض استخدامات البيانات الضخمة

تستخدم في معظم 
القنوات االعالنية لوصول 
اعالناك لجمهور مشابه 

لجمهورك

Look alike 



بعض استخدامات البيانات الضخمة
برامج التنبؤ اإلحصائي بناء علي سلوك المتبرع وبياناته اإلحصائية.اإلعالنات 

التي تستهدفه – المشروعات التي تظهر له – التقارير التي تصل اليه .. 

رسائل البريد اإللكتروني المبرمجة آليًّا بناء على معطيات وآليات تسويقية 
محددة؛ مثل:متبرع للمرة األولى – متبرع متوسط عدد تبرعاته سنويا 5 مرات 
ولم يقم بالتبرع هذا العام إال مرة واحدة – وتوجد العشرات من النقاط التي 

يمكنك من خاللها التواصل مع المتبرع





استثمار Big Data؟
بناء قاعدة بيانات للمتبرعين بشكل مفصل.

استخدام Marketing Automation في زيادة التبرعات.

 Dynamic emails االستفادة من كل معلومة متوفرة لديك وربطها

استثمار بيانات المتبرعين في البرامج اإلعالنية لجذب جمهور مشابه أو إعادة 
استهداف المتبرع الحالي. 



خدمة المتبرعين في تحقيق االستدامة المالية

ROI
زيادة العائد من 

االستثمار

RM
إدارة السمعة

CLTV
قيمة المتبرع 

CM
إدارة األزمات



الرود على الشكوى واالهتمام بحلها ومتابعتها يزيد من 
والء المتبرع بنسب كبيرة 

%25



بينما يتسبب عدم الرد واالهتمام بحل مشاكل 
المتبرعين الي فقد الوالء بنسبة تصل الي 50 %

%50



بينما متوسط الوقت المستغرق في الرد من المؤسسات هو 

يتوقعون الرد خالل 

40 % من العمالء أو المتبرعين والذين يشتكون عبر الشبكات االجتماعية



كيف نحافظ على المتبرعين؟

تطوير وسائل االتصال مع المتبرعين »المحادثة الفورية- الشات بوت- الرسائل 
النصية« )مركز اتصاالت الرحمة منوذًجا(.

دعوة المتبرعين للمشاركة في برامج ومناسبات »الرحالت اخليرية- االفتتاحات«.

أنظمة آلية لالطالع على مشروعاته وتبرعاته )حسابي اخليري منوذًجا(



إدارة الحشود والفرق التطوعية

إدارة 
الحشود

المسؤولية المجتمعيةمشاهير السوشيال ميديا

الرحالت الخيرية

الفرق التطوعية 



إدارة الحشود والفرق التطوعية

إن إدارة الحملة الناجحة يختلف عن مجرد القيام بإطالق حملة ثم الوقوف في 
انتظار جمع تبرعاتها؛ فالمشاركة اليومية بل واللحظية، والقدرة على إدارة 

الحشود طوال الوقت، وتحفيزها في الوقت المناسب، هي واحدة من أسباب 
نجاح الحمالت ، ومن خطوات إدارة الحشود:



البدء في اإلبالغ بالحملة والدعوة للتبرع لها.

مشاركة التفاصيل اليومية الدقيقة واللحظية.

إشعار المتبرعين بأنهم شركاء وليسوا مجرد متبرعين.

الوصول لمرحلة الصفر وإغالق عمليات التبرع.

شكر المتبرعين وإطالعهم على تفاصيل الحملة.
وبعد الحملة هنا جهد أكبر يجب أن يبذل من خالل وسائل متعددة؛ منها رسالة خاصة لكل مشارك 

بالحملة، »وغرفة عمليات« للعناية بالفاعلين في الحملة، الستثمارهم فيما يستقبل من حمالت.



#أبشري _ يالصومال

تحليل وتقويم حملة 
أبشري يالصومال


