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كيف يكون التسويق حياة؟

ما رأيك بهذه العبارة؟

!! التسويق حياة 



نشاط  جماعي

ما هو التسويق من 

وجهة نظركم

كعاملين في مجال 

األوقاف ؟



حاجاتإلشباعالموجهةاالنشطةمنمجموعة

والمشترينالنهائيينالمستهلكينورغبات

زيادةلالمنظمةقبلمنوالمستهدفينالصناعيين

.للمنظمةالربحوتحقيقالمبيعات

مفهوم التسويق 

رغبات

المستهلك

الدوافع 

الحوافز

حاجات 

المستهلك



بسالحيعنيلغوياإسالمي،مصطلحهوالوقف

عنالعينحبس"هوواصطالحا  المنع،أو

علىةبالمنفعوالتصدقالعبادمنألحدتمليكها

قةالصدعنالوقفويختلف...."مباحمصرف

أمابانفاقها،عطاؤهاينتهيالصدقةأنفي

فياقاالنففيالمحبوسالعينفيستمرالوقف

الوفاةبعدحتىالخيرأوجه

ما هو الوقف ؟



مفهوم التسويق لألوقاف

األنشطةمنمجموعةأونشاط

حاجاتالشباعالمستهدفةاالجتماعية

منتجاتخاللمنلهوالموقوفالواقف

لىعانفاقهايتمالربحيةتحققخدماتأو

أبديبشكلمباحةمصارف
الوقف

حاجات الواقف

حاجات الموقوف له 

حاجة المجتمع



وقف زمزم

األوقاف في المملكة العربية السعودية 



المالمملكة العربية السعودية رائدة العمل الوقفي في الع

فيجلس  والذيالعالممستوىعلىاالكبرالوقفالسعوديةالعربيةالمملكةتحتضن

لشيخلمملوكةزراعيةأرض  عنعبارةهوالوقفهذاالقياسية،لألرقامغينيسموسوعة

.نخلةالف200منأكثرعلىوتحتويمربعمترمليون54بمساحةالراجحيصالح

لعامافيوجلعزهللاالرضهذهيوقفأنقررقدكانالراجحيصالحالشيخأني ذكر

وأللصائمينكإفطار  توزيعهايتمتمرةمليون180الـقرابةاالرضوت نتج،هـ1417

المملكةأراضيداخلوالمساكينالفقراءبرعايةالخاصةالخيريةالمشاريععلىتوزيعها

.وخارجها

صالح 

الراجحي 

أنالمعروف،األعمالرجل،الراجحي_سليمان#استطاعلهم،ندا  فكانجميعا ،تحداهم

بنفيصلاألميرالوقت،ذلكفيالقصيم#أميرنائبأمامأعلنهالذيالرهانيكسب

.حاليا  القصيم،أميرمشعل،

إضافة،%12وأبقيتوبناتيوزوجاتيأبنائيعلىثروتيوزعت":وقتهاالراجحيوقال

."للوقف

."أبنائيعلىوزعتهمايفوقحتىتنميتهعلىسأعمل":وأوضح

فترةخالللايرمليار60بلغالوقف#أنليعلنفيديومقطعفيالراجحيظهرمجددا ،

.2010عاممنتصفالتوزيعمنوجيزة

سليمان 

الراجحي

http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=660a93f6-9991-4984-be02-4fb4466710b8&tagLabel=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A
http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=3c4f12e3-e78b-45df-8c74-99e15070fce3&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=5d10658b-8283-4865-95f3-bf25071f5460&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81


البيماريستانات

وهوالتاريخية،االستشفائيةالمؤسسات

فيىبالمرضاالعتناءفيهيتمكانالذيالمكان

ناتجكالبيماريستاناتونشأتاإلسالمي،العالم

يوبالتالالمستشفيات،لهذهالوقفدعمعن

اعقطالمستشفيات،هذهعلىالوقفعننتج

،األفرادومصلحةالناس،بصحةيهتمصحي

هبهذأيضاوارتبطتبالوقاية،أيضاويهتم

.األولىالطبكلياتالمستشفيات



نشاط  جماعي

ما الفرق بين التسويق

والتسويق الوقفي ؟

بين خمسة فروقات على االقل 



امصطلحوهوالتسويقيالمزيجعناصرأحدهوالترويج فيستخدمي  ماكثير 

.التسويقمجال

االتصالعملياتتمكينشأنهامنالتياالنشطةمنمجموعةوهي

بهاوالتعريفوالخدماتالسلعتجاهالوعيوزيادةبالمستهلكين

والدعايةرالمباشوالتسويقالمبيعاتوتنشيطواإلعالنالشخصيالبيعوهي

المزيجعناصرمنعنصركلاالنفاقحجمالمستهدفةالفئةعلىبناءويحدد

.الترويجي

ما هو الترويج ؟



هوولألوقافالتسويقيالمزيجعناصرأحدهوالترويج

امصطلح .التسويقمجالفيي ستخدمماكثير 

عملياتتمكينشأنهامنالتياالنشطةمنمجموعةوهي

هدفتستاالوقافتجاهالوعيوزيادةاالجتماعياالتصال

لهوالموقوفالواقف

عيالوعملياتوتنشيطواإلعالنالشخصيالبيعوهي

بناءدويحدالعامةوالعالقاتوالدعايةالمباشروالتسويق

كلاالنفاقحجمالجدوىودراساتالمستهدفةالفئةعلى

.لألوقافالترويجيالمزيجعناصرمنعنصر

ما هو الترويج لألوقاف ؟





ق ما الفرق بين التسوي

والتسويق الوقفي؟

الترويج لالوقاف الترويج

اتصال بالمستهلك االجتماعي  اتصال بالمستهلك النهائي

أدوات الترويج محددة 

حسب معايير معينة مثل 

الشراكات 

ة ادوات الترويج قد تكون محدودة وقد تكون واسع

بال حدود 

يمكن عمل الشراكات ال يمكن عمل الشراكات اال في حاالت محددة 

مجانية  بالغالب مدفوعة 

الثقة عنصرا اساسيا الثقة ليست عنصرا اساسيا



نشاط  جماعي

ما الفرق بين التسويق لألوقاف والترويج لألوقاف ؟

حدد ذلك بعناصر 



أهمية العملية التسويق للواقفين ؟

ثقة

جذب

تمويلوعي

استمرارية



قيعناصر المزيج التسوي

االنتاج

التوزيعالترويج

التسعير



يعناصر المزيج الترويج

االعالن
العالقات

العامة

الغالف

البيع

الشخصي

تنشيط 

المبيعات

النشر 

الدعائي
المعارض



المنتج 
اوالخدمة

القيمة 

الترويج التوزيع

الناس

الفكرة

أو القضية

عناصر المزيج التسويقي لألوقاف ؟



عناصر المزيج الترويجي لألوقاف ؟

االعالن

العالقات 
العامة

تنشيط 
المبيعات

المعارض 
والمؤتمرات

النشر 
الدعائي

حديث الناس

الوعي



حالة تطبيقية 

الدخلوذويللفقراءسكنيةوحدة1000تقديم

الخدماتجميعوتقديمالبناءخاللمنالمحدود

المساندة

وقفياتسويقيامزيجااصنع

وقفياترويجياومزيجا



اعيةاالجتمالمسؤوليةتطبيقعنعمليةنماذجقدمتالغربيةالوقفيةالتجربةكانتإذا

المجاالتداخلاألوقافتطويرفياألمريكيةالمتحدةالوالياتتجربةفإنلالستثمار،

عندتوقفلن.مالمحهورصدأهمعندهالتوقفيستوجبمتفردانموذجابالفعلتمثلالتعليمية،

راتمؤشعدةتحقيقحولبينها،فيماالتنافسروحإذكاءعلىعملتالتيهارفارد،جامعة

13فيهارفاردكليةوسميت،1636شتنبرفيوقفهاتأسسالجامعة،هذهونوعية،كمية

القسهارفارد،جونباسموسميت،1780سنةهارفاردجامعةلتصبح،1639مارس

هارفارد،لكليةمجلد400تضمالتيومكتبتهثروتهكلأوقفالذيإنجلترا،منالمهاجر

34.9أوقافهاأصولوبلغتاألوقاف،علىتعتمدخاصةجامعةإلىتحولت1870سنةوفي

استطاعتاألمريكية،التبرعاتإلىباإلضافةثم.وقفألف11منمكونةدوالر،مليار

منديدالعإلنشاءأجانب،واقفينمنالعلميةالكراسيمنالعديدتمولأناألمريكيةالجامعات

.باإلسالمالعالقةذاتالكراسي

بأموالجزئياأوكلياتدعمالغربيةالجامعاتمنبالمائة90منأزيدأنأقولأنويمكن

وفي،دوالرمليار118.6األمريكيةالعاليالتعليممؤسساتفيالوقفحجمويصلالوقف،

5الكنديةالجامعاتوقفيبلغبينمادوالر،مليار2.1إلىيصلاليابانفيفقطكيوتوجامعة

العائدويغطي.دوالرمليار30بريطانيةجامعات10فيالوقفيصلبينمادوالر،مليارات

وهوامعة،الجتشغيلنفقاتثلثاألمريكية،المتحدةبالوالياتالتعليممجالفياألوقافمن

.دوالرمليار1.1منأكثريعنيما

تجربة جامعة هارفارد األمريكية؟



االوقاف جهود •االوقاف مركزة•
فردية

االوقاف غير •
مستثمرة 

االوقاف غير •
ابداعية 

التعليم المساجد

الفقرالصحة

ماذا تقول الدراسات عن العمالق النائم؟ 



بنك الفقراء

تجربة محمد يونس بنغالدش

kiva.org




