ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻻﺣﺘﺮاﻲﻓ ﻟﻸوﻗﺎف
ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
ﻷ
ول
ﻣﺮة
ﳌﻤﻠ
ﮑﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

ﻲﻓ ا

ﺟﺪة
18-15
ﻣﺎﯾﻮ
2017

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻛﻮادر ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺄﺣﺪث ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت

ً
وﺳﻌﻴﺎ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ دون ﺗﻌﺜﺮ،

رؤﻳﺔ  2030ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎر ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

+966 54846 0004

 61594ﻓﺮﻋﻲ +966 12 6952000

iei.kau.edu.sa

iei@kau.edu.sa

المستفيدون من البرنامج

1

اﻟﻤﺴﻮﻗﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻲ.
اﻟﻤﺴﻮﻗﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﻔﻲ.
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖواﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻣﺠﺎلاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺪراء

2
3

ﻣﺪراء اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺮوﻳﺞ
اﻟﻮﻗﻔﻲ.
اﻟﻤﺠﺎل
ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻗﻔﻲ.
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻮﻗﻔﻲ.اﻟﻘﺮار ﻓﻲ
وأﺻﺤﺎب
اﻟﻨﻈﺎر
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ.
اﻟﻨﻈﺎر وأﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ.

1
 2ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻮﻗﻔﻲ.
3
4
4

أهداف البرنامج التدريبي

1

أن ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﻸوﻗﺎف.
أن ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔاﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
أن ﺗﺮﺑﻂ
ﻟﻸوﻗﺎف.
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
أن
ﺗﺮﺑﻂاﻟﻤﺰﻳﺞ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
أن ﺗﺘﻘﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ.
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻸوﻗﺎف.

1

3

3

6

6

2

2

اﻟﻤﺰﻳﺞ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻷدوات
ﻣﻊ ﻋﻠﻰ
ﺗﺘﻌﺮف
أن ﺗﺘﻘﻦ أن
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻸوﻗﺎف.
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﻋﻠﻰ
اﻷدوات ﻧﻤﺎذج ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺘﻌﺮف أن
اﻟﺴﻮق.
ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻸوﻗﺎف.

4

4

5

5

أن ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﻣﺸﺎرﻳﻊ
أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﺮؤﻳﺔ 2030
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻸوﻗﺎف.
ﻟﻘﻄﺎع اﻷوﻗﺎف وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷدوات
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
2030
ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﺮؤﻳﺔ
أن ﻳﻜﻮن
ً
ً
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ﻧﻤﻮذﺟﺎ
أن ﺗﺒﺘﻜﺮ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷوﻗﺎف وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷدوات
اﻟﻮﻗﻔﻲ.
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
ً
ً
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ﻧﻤﻮذﺟﺎ
أن ﺗﺒﺘﻜﺮ
اﻟﻮﻗﻔﻲ.

7

7

5

5
6
6

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ.
واﻟﺨﺪﻣﺎتﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺪراء
اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ.
واﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞاﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
ﻣﺪراء
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتاﻷﻋﻤﺎل
رﺟﺎل
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻮﻗﻔﻲ.
اﻷﻋﻤﺎل
رﺟﺎل
واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻮﻗﻔﻲ.

7

7

المحاور الرئيسية للبرنامج
المفاهيم التسويقية والمفاهيم الترويجية لألوقاف



				
مدخل للتسويق والترويج



أهمية العملية التسويقية للواقفين والمتبرعين

خصوصية التسويق والترويج للمشروعات الوقفية
عالقة تمويل األوقاف بالتسويق لألوقاف

المزيج التسويقي والمزيج الترويجي لألوقاف





المزيج الترويجي لألوقاف

المزيج التسويقي لألوقاف				

ً
ً
ً
ناجحا
ترويجيا
مزيجا
كيف نصنع

ً
ً
ً
				
ناجحا
تسويقيا
مزيجا
كيف نصنع

ابتكار نموذج تطبيقي للمزيج التسويقي والترويجي للمشروع الوقفي

األدوات التسويقية والترويجية المتاحة في السوق





تحليل األسواق ودراسة المنتجات الوقفية القائمة

		
دراسة األسواق والقطاع الوقفي في المملكة

ً
ً
وقفيا
منتجا
كيف نسوق ونروج

ً
ً
					
وقفيا
منتجا
كيف نبتكر

دراسة المنتجات الوقفية في السوق السعودي واألسواق العربية

أمثلة ونماذج عملية للمشروعات والمنتجات والخدمات الوقفية

وسائل التدريب في البرنامج

04

01

02

03

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ

دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻗﻄﺎع اﻷوﻗﺎف
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

مدة البرنامج

أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
)اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ ،اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
اﻟﺤﻮار واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،اﻷﻟﻌﺎب
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،اﻟﻨﻤﺎذج واﻷﻣﺜﻠﺔ(

مدرب البرنامج
أ .حسام جبر

مستشار ومدرب في مجال التسويق واإلدارة
وتطوير األعمال وصاحب تجربة عملية تطبيقية في
المجال الخيري والوقفي.

 4أيام من  22-19شعبان 1438هـ،
.2017/5/18-15

مميزات للمشاركين

موقع التدريب
CERTIFICATE

جدة  -جامعة الملك عبد العزيز

شهادة مشاركة

.

حقيبة المشارك.

الضيافة.

جز
اح
مق

 3250ريال سعودي

ما قبل  23إبريل  – 2017التسجيل المبكر

 3500ريال ريال سعودي

		
ما بعد  23أبريل 2017

خصم للمؤسسات والجهات الوقفية:

خصم  %15للمشارك الثالث

			
خصم  %10للمشارك الثاني

إستمارة المشاركة

االسم بالكامل( ......................................................................................................................................................:باللغة العربية).

(..................................................................................................................................................:باللغة اإلنجليزية).

البريد اإللكتروني ...............................................................:رقم

الجوال.............................................................................................:

الدولة ...................................................................................:جهة العمل..............................................................................................:

المهنة ..................................................................................:المؤهل العلمي والتخصص..............................................................:

نبذة تعريفية عن المشارك وطبيعة عمله:

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

شروط التسجيل
• تعبئة إستمارة المشاركة وإرسالها

*إرفاق صورة التحويل البنكي

اإلقـــــــــرار
• أوافق على جميع التعليمات الخاصة بمعهد االقتصاد اإلسالمي والمتعلقة بالتدريب ،وفي حالة تعذر المشاركة
يرحب بالبديل ،ويتم خصم  %50في حالة االنسحاب قبل 2017/4/30م ،وللمعهد الحق في تأجيل أو إلغاء البرنامج
مع أحقية المشاركين في استرداد رسوم البرنامج.
االسم ...................................................................:التوقيع ....................................................:التاريخ.......................................................:

التحويل البنكي
المملكة العربية السعودية – بنك سامبا  -فرع جامعة الملك عبد العزيز
المسار لالستشارات االقتصادية والتنموية
اآليبانSA17400 0000 0470 1866644 :
للحجز واالستعالم:

آلن
كا
عد

حجم االستثمار

