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 التسويق وثنمية املواردسياسة 
 210 السياسةرقم 

 وتنمية املوارد املالية واألوقافإدارة  املعيار
 سياسة التسويق وتنمية املوارد اسم السياسة

 وتتمية املوارد املالية إدارة العالقات العامة واإلعام املسؤولية عن التطبيق
 .زايدة مداخيل اجلمعية -1 املخرجات املتوقعة

 تطوير طرق التسويق لدى املوظفني. -0
 هـ1443 - 1 النسخة

 

 الغرض: -1
وتنميتها وزايدة ادلداخيل عن طريق  ،دارة وتنمية ادلوارد ادلالية ابجلمعيةتنمية ادلوارد هي سياسة إلسياسة التسويق و 
 جل حتقيق االهداف التالية:أمن  ،وعرب التسويق بطرق خمتلفة ،التسويق الكثر من منتج

 حتقيق الكفاية ادلالية من خالل تقدمي برامج متنوعة حتقق ذلك. .1
 .ادلالية تنمية ادلوارد ادلالية لتغطية ادلوازنة .2

 
 :السياسة -2

 ادلالية. ادلوارد ادلالية لتغطية ادلوازنةنمية تلتزم اجلمعية بت .1
 .ستددام وسالل االتاال ادلتعددة م  ادلايح ن واجلهات الريميةتقوم اجلمعية اب .2
م  رف  نسبة االستغالل للموارد وتنميتها مقابل ماروفات  ادلالية داء لتنمية ادلواردأوض  مؤشرات تقوم اجلمعية ب .3

 .ادلماثلةج ومقارنتها م  ادلنشآت الربام
 .توفري قنوات متجددة لوصول التربعاتتلتزم اجلمعية ب .4
 .تطوير خطط وبرامج تركز على الزكاة وحتايلها وقنوات الارف الشرعيةتلتزم اجلمعية ب .5
 .تطوير برامج لتعزيز العالقة م  اجلهات ادلايحةتقوم اجلمعية ب .6
 .مهيتهمتحديد وتانيف ادلتربع ن ألتقوم اجلمعية ب .7
 .بناء قاعدة معلومات عن ادلتربع ناجلمعية بتقوم  .8
 .رتحاهتمادلتربع ن واحلاول على مرلياهتم ومقم  لتواصل الدور  تقوم اجلمعية اب .9
 .ليات التواصل الفعال ب ن ادلتربع نآتطوير تقوم اجلمعية ب .11

 
 املسؤوليات: -3

 إدارة العالقات العامة واإلعالم. .1
 إدارة الرعاية. .2
 ادلالية.إدارة تنمية ادلوارد  .3
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افرها: -4  املستندات الواجب ثو
 قالمة الاالحيات لكل موظف. .1
 قالمة التقارير)ادلؤشرات الواجب توافرها(. .2
 قالمة فروع اجلمعية ومشاريعها. .3
 رقام التواصل معهم.أقالمة أبيماء اجلهات ادلايحة و  .4
 قاعدة بياانت لكبار الداعم ن وصغار الداعم ن. .5

 
 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 دارة الرليسية.ارة تنمية ادلوارد ادلالية ابإلإدموظفي  .1
 مجي  موظفي إدارة تنمية ادلوارد ابلفروع. .2

 
 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت

1 

تنفيذ ورش عمل داخلية ابلقسم دلعرفة االقرتاحات 
اجتماعات دورية يتم من  واالحتياج لربامج تنمية ادلوارد:

خالذلا مناقشة االفكار التسويقية اجلديدة لزايدة ادلوارد 
ادلالية ومعرفة نواقص و احتياجات االسر ادلسجلة يف قاعدة 

 .بياانت اجلمعية لتقدمي مشاري  وبرامج دلساعدهتم

رب   تنمية ادلوارد ادلالية
  سنو 

فكار عدد اال
والربامج وادلشاري  

 اجلديدة

2 
يتم تدش ن الربامج وادلشاري   تدش ن الربامج وادلشاري :

اجلديدة عرب سلسلة من االجراءات ومنها ادلوافقة من 
اللجان ادلدتاة وفتح قناة خاصة يف البوابة االلكرتونية لكل 

 .مشروع وبناء ادلبادرات للمشاري 

تنمية ادلوارد ادلالية 
تقنية / وحدة ال/ 

 ادلالية الشؤون
الربامج جناح  مستمر

 وادلشاري 

3 
التسويق عرب برامج التواصل  التسويق للربامج و ادلشاري :

لكرتوين رض ادلنتجات اخلريية وادلتجر اإلاالجتماعي وعرب معا
 .وادلسوق االلكرتوين

دارة العالقات إ
 عالماإلالعامة و 

تنمية ادلوارد و 
 ادلالية

  شهر 
زايدة الدخل 
/ للمبالغ الواردة

التربعات زايدة عدد 
 والزوار

4 
التواصل م  اجلهات  تعبئة استمارات دعم للجهات ادلايحة:

ىل بناء ادلبادرات ضافة إتعبئة مناذج الدعم ابإلادلايحة و 
 .رساذلاإالتسويقية للمشاري  و 

دارة العالقات إ
عالم اإلالعامة و 

تنمية ادلوارد و 
/ مسؤول ادلالية

اجلهات ادلايحة 
 وكبار الداعم ن

مجايل الدعم الوارد إ  شهر 
 من اجلهات ادلايحة

5 
داء الفعلي للموظف ن عن يتم تقييم األ داء الفعلي:تقييم األ

عرب ملف شفاف  دارة تنمية ادلوارد ادلاليةإطريق مدير 
 .نتاجية ادلوظف نااللكرتوين لقياس إ

ناف  تنمية ادلوارد ادلالية
 سنو 

ارتفاع واخنفاض 
تقييم ادلوظف يف 
 ملف شفاف



 

 3من  3الصفحة 

 

 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت

 تطوير مهارة التسويق للجمعية موظف ن 9 حتقيق الكفاية ادلالية 1
  عدد ملفات طلب الدعم

مجايل مبلغ الدعم الوارد من اجلهات وإ
 ادلايحة

نشطة أعدد برامج و رف   2
 عدد ادلنتجات ادلنفذة زايدة تنمية ادلوارد ادلالية منتج 92 التنمية

 مجايل مبلغ ادلنتجاتإ
يرادات ادلوارد إنسبة رف   3

دخل / دخل التنمية ابلسنة ادلاضية) دارةتطوير أداء اإل %11 ادلالية
 111( *التنمية السنة احلالية

 
 التطوير: -8

 خرباهتم وجتارهبم.القيام بزايرة اجلهات اخلريية ادلتميزة بتنميـة ادلـوارد يف ادلنطقة لالستفادة من  .1
تنظيم لقاء سنو  ب ن موظفي تنميـة ادلـوارد للنقاش واحلوار وتبادل اخلربات والتجارب، وإقامة الدورات والندوات  .2

 واحملاضرات وورش العمل.
 .ستباانت الرأ  م  اجلهات ادلايحةالستفادة من اا .3
 استددام وسالل االتاال ادلتعددة م  ادلايح ن واجلهات الريمية. .4
 .()ادلتجر االلكرتوين مثل: توفري قنوات متجددة لوصول التربعات .5
 تطوير خطط لربانمج الزكاة من خالل فتح حساب بنكي خاص ذلا وقناة ريمية يف البوابة االلكرتونية. .6

 
 :املراجع -9

 هـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع ادلدينة ادلنورة اخلري   .1
 هـ.1442حتديث عام  - ISO9001نظام اجلودة  -لوالح إدارة العالقات العامة واإلعالم وتنمية ادلوارد ادلالية  .2

 

 


