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ماجستير ادارة أعمال -

لحلول الرئيس التنفيذي مؤسسة سيفن بيس-

األعمال 

مدرب معتمد -

خبير في  التسويق و تطوير االعمال -

لتنميةكاتب صحفي متخصص في التطوير وا-

خبير في صناعة التغيير-



اإلطار العام 

للبرنامج 
الهدف العام 

ةاألهداف التدريبي

تأهيل كوادر على دراية بأحدث تقنيات التسويق والترويج الصحيح للمشروعات الوقفية 

ودورها في تأمين التدفقات المالية النشاء الوقف دون تعثر 

التعرف على المفاهيم التسويقية والمفاهيم التسويقية لألوقاف•

التعرف على المفاهيم الترويجية والمفاهيم الترويجية لالوقاف•

أن يربط المشارك العمليات التسويقية بالعمليات الوقفية •

ان يتقن المشارك التعامل مع المزيج التسويقي لألوقاف•

أن يتعرف المشارك على األدوات التسويقية المتاحة في السوق•



التسويقهوما.1

لألوقافالتسويقهوما.2

الترويجهوما.3

لألوقافالترويجهوما.4

والمتبرعينللواقفينالتسويقيةالعمليةأهمية.5

والترويجالتسويقبينالفرقما.6

لألوقافوالتسويقالتسويقبينالفرقما.7

الوقفيالتسويقيوالمزيجالتسويقيالمزيجعناصرهيما.8

الوقفيالترويجيومزيجالترويجيالمزيجعناصرهيما.9

لالوقافوالترويجيالتسويقيالمزيجينبينالفرقما.10

محتويات البرنامج التدريبي

االسواقتحليل.11

القائمةالوقفيةالمنتجاتدراسة.12



كيف يكون التسويق حياة؟

ما رأيك بهذه العبارة؟

!! التسويق حياة 



نشاط  جماعي

ما هو التسويق من 
وجهة نظركم

كعاملين في مجال 
األوقاف ؟



مجموعة من االنشطة الموجهة إلشباع حاجات ورغبات 

المستهلكين النهائيين والمشترين الصناعيين 

قيق والمستهدفين من قبل المنظمة لزيادة المبيعات وتح

.الربح للمنظمة

مفهوم التسويق 

رغبات

المستهلك

الدوافع 

الحوافز

حاجات 

المستهلك



يعنيلغوياإسالمي،مصطلحهوالوقف

ينالعحبس"هوواصطالحا  المنع،أوالحبس

منفعةبالوالتصدقالعبادمنألحدتمليكهاعن

نعالوقفويختلف...."مباحمصرفعلى

عطاؤهاينتهيالصدقةأنفيالصدقة

بوسالمحالعينفيستمرالوقفأمابانفاقها،

وفاةالبعدحتىالخيرأوجهفياالنفاقفي

ما هو الوقف ؟



مفهوم التسويق لألوقاف

نشاط أو مجموعة من األنشطة االجتماعية المستهدفة الشباع حاجات  الواقف 

ارف والموقوف له من خالل منتجات أو خدمات تحقق الربحية يتم انفاقها على مص

مباحة بشكل أبدي

الوقف

حاجات 
الواقف

حاجات 
الموقوف له 

حاجة المجتمع



وقف زمزم

األوقاف في 

المملكة العربية 

السعودية 



المملكة العربية السعودية رائدة العمل الوقفي في العالم

فيجلس  والذيالعالممستوىعلىاالكبرالوقفالسعوديةالعربيةالمملكةتحتضن

ةمملوكزراعيةأرض  عنعبارةهوالوقفهذاالقياسية،لألرقامغينيسموسوعة

الف200منأكثرعلىوتحتويمربعمترمليون54بمساحةالراجحيصالحللشيخ

.نخلة

العاميفوجلعزهللاالرضهذهيوقفأنقررقدكانالراجحيصالحالشيخأني ذكر

أونللصائميكإفطار  توزيعهايتمتمرةمليون180الـقرابةاالرضوت نتج،هـ1417

يأراضداخلوالمساكينالفقراءبرعايةالخاصةالخيريةالمشاريععلىتوزيعها

.وخارجهاالمملكة

صالح 

الراجحي 

أن،المعروفاألعمالرجل،الراجحي_سليمان#استطاعلهم،ندا  فكانجميعا ،تحداهم

بنلفيصاألميرالوقت،ذلكفيالقصيم#أميرنائبأمامأعلنهالذيالرهانيكسب

.حاليا  القصيم،أميرمشعل،

،%12وأبقيتوبناتيوزوجاتيأبنائيعلىثروتيوزعت":وقتهاالراجحيوقال

."للوقفإضافة

."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


وهوالتاريخية،االستشفائيةالمؤسسات

فيبالمرضىاالعتناءفيهيتمكانالذيالمكان

ناتجكالبيماريستاناتونشأتاإلسالمي،العالم

وبالتاليالمستشفيات،لهذهالوقفدعمعن

عقطاالمستشفيات،هذهعلىالوقفعننتج

األفراد،ومصلحةالناس،بصحةيهتمصحي

بهذهأيضاوارتبطتبالوقاية،أيضاويهتم

األولىالطبكلياتالمستشفيات

البيماريستاانت



ما الفرق بين التسويق

والتسويق الوقفي ؟

بين خمسة فروقات على االقل 

نشاط  جماعي



مصطلحوهوالتسويقيالمزيجعناصرأحدهوالترويج

ا .التسويقمجالفيي ستخدمماكثير 

عملياتتمكينشأنهامنالتياالنشطةمنمجموعةوهي

ماتوالخدالسلعتجاهالوعيوزيادةبالمستهلكيناالتصال

بهاوالتعريف

سويقوالتالمبيعاتوتنشيطواإلعالنالشخصيالبيعوهي

االنفاقمحجالمستهدفةالفئةعلىبناءويحددوالدعايةالمباشر

.الترويجيالمزيجعناصرمنعنصركل

ما هو الترويج ؟



وهولألوقافالتسويقيالمزيجعناصرأحدهوالترويج

امصطلح .التسويقمجالفيي ستخدمماكثير 

عملياتتمكينشأنهامنالتياالنشطةمنمجموعةوهي

تستهدفاالوقافتجاهالوعيوزيادةاالجتماعياالتصال

لهوالموقوفالواقف

الوعيعملياتوتنشيطواإلعالنالشخصيالبيعوهي

علىاءبنويحددالعامةوالعالقاتوالدعايةالمباشروالتسويق

منرعنصكلاالنفاقحجمالجدوىودراساتالمستهدفةالفئة

لألوقافالترويجيالمزيجعناصر

ما هو الترويج لألوقاف ؟





ما الفرق بين التسويق 

والتسويق الوقفي؟

الترويج لالوقاف الترويج

اتصال بالمستهلك االجتماعي  اتصال بالمستهلك النهائي

أدوات الترويج محددة 

حسب معايير معينة مثل 

الشراكات 

ادوات الترويج قد تكون محدودة وقد تكون واسعة 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



عناصر المزيج التسويقي

االنتاج

التوزيعالترويج

رالتسعي



عناصر المزيج الترويجي

االعال

ن

العالق

ات

العامة

الغال

ف

البيع

الشخصي

ا

تنشيط 

المبيعات

النشر 

الدعائ

ي



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 

وحدة سكنية للفقراء 1000تقديم 

وذوي الدخل المحدود من خالل البناء 

وتقديم جميع الخدمات المساندة

اصنع مزيجا تسويقيا وقفيا 

ومزيجا ترويجيا وقفيا



الوالياتتجربةفإنلالستثمار،االجتماعيةالمسؤوليةتطبيقعنعمليةنماذجقدمتالغربيةالوقفيةالتجربةكانتإذا

ورصدأهمندهعالتوقفيستوجبمتفردانموذجابالفعلتمثلالتعليمية،المجاالتداخلاألوقافتطويرفياألمريكيةالمتحدة

يةكممؤشراتعدةتحقيقحولبينها،فيماالتنافسروحإذكاءعلىعملتالتيهارفارد،جامعةعندلنتوقف.مالمحه

جامعةلتصبح،1639مارس13فيهارفاردكليةوسميت،1636شتنبرفيوقفهاتأسسالجامعة،هذهونوعية،

متضالتيومكتبتهثروتهكلأوقفالذيإنجلترا،منالمهاجرالقسهارفارد،جونباسموسميت،1780سنةهارفارد

34.9أوقافهاأصولوبلغتاألوقاف،علىتعتمدخاصةجامعةإلىتحولت1870سنةوفيهارفارد،لكليةمجلد400

ديدالعتمولأناألمريكيةالجامعاتاستطاعتاألمريكية،التبرعاتإلىباإلضافةثم.وقفألف11منمكونةدوالر،مليار

.باإلسالمالعالقةذاتالكراسيمنالعديدإلنشاءأجانب،واقفينمنالعلميةالكراسيمن

فيالوقفحجمويصلالوقف،بأموالجزئياأوكلياتدعمالغربيةالجامعاتمنبالمائة90منأزيدأنأقولأنويمكن

بينمادوالر،مليار2.1إلىيصلاليابانفيفقطكيوتوجامعةوفي،دوالرمليار118.6األمريكيةالعاليالتعليممؤسسات

العائدويغطي.دوالرمليار30بريطانيةجامعات10فيالوقفيصلبينمادوالر،مليارات5الكنديةالجامعاتوقفيبلغ

مليار1.1منأكثريعنيماوهوالجامعة،تشغيلنفقاتثلثاألمريكية،المتحدةبالوالياتالتعليممجالفياألوقافمن

.دوالر

تجربة جامعة هارفارد األمريكية؟



• االوقاف 
مركزة

• االوقاف 
جهود فردية

• االوقاف غتر 
مستثمرة 

• االوقاف غتر 
ابداعية 

مالتعلي
المساج

د

الفقرالصحة

ماذا تقول الدراسات عن العمالق النائم؟ 



بنك الفقراء

تجربة محمد يونس بنغالدش

kiva.org




