
متجر زمزم
أول متجر إلكتروني خيري لدعم عالج الحاالت 

المرضية بالمملكة العربية السعودية

معا للحياة

Together for life

م2019أكتوبر 6و 5الموافق -هـ 1441صفر 8و 7السبت واألحد 



ي تجربة متجر زمزم اإللكترون
في تنمية الموارد المالية

فهد بن محمد الزهراني
مدير عام جمعية زمزم

جامعة جدة-ماجستير في التسويق 



البوابة التقنية الخارجية لزمزم
zmzm.org

بوابة تسجيل المتطوعين وفرص
التطوع في زمزم

تطوع

بوابة طلبات العالج الخيري 
للمستفيدين

العالج الخيري

التعرف على جمعية زمزم واالطالع 
على آخر األخبار

الموقع اإللكتروني

التبرع اإللكتروني للمنتجات 
والخدمات والحمالت التسويقية

متجر زمزم



من بوابة داخلية تتض
العديد مـن األنممـة 
ت التقنيــــة والعمليــــا

المحوســــــبة متاحــــــة 
لجميـــــــــ  مـــــــــو في 
زمـــــزم إلجـــــرا  كافـــــة 

.المهام

البوابة التقنية الداخلية لزمزم



ezmzm.org/DonorsArea/Home

اإلطالق التجريبي

2016/06/30الموافق  1437/09/25•

اإلطالق الرسمي

2016/08/16الموافق 1437/11/13•

إطالق متجر زمزم

https://ezmzm.org/DonorsArea/Home


كفالة المرضى



االرتباط االستراتيجي

ارتباط المتجر الوثيق باستراتيجية جمعية زمزم



تحسين صحة 
المستفيد من ذوي 

االحتياج

المرضى 
ذوو 

االحتياج

ارتفاع الوعي 
الصحي لدى 
ذوي االحتياج

عموم 
المجتمع

ارة تقليل معاناة طالب االستش•
الصحية

تزويد القطاع الخيري بالخبرات•
اإلبداعية الرائدة

طالبوا 
راالستشا

ة

تحسن أدا  
المنممات والعاملين 

في المجال الصحي

العاملون 
في المجال

الصحي

تعميم المنفعة •
واألجر

تحقيق رضا أصحاب •
المصلحة

أصحاب 
المصلحة

النموذج الرائد المرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري 
المستدام والمتكامل رؤيتنا

يم كيان مجتمعٌي صحٌي خيري يعزز صحة مستهدفيه من خالل تقد
خدمات نوعية وفقًا ألولوية االحتياج رسالتنا

التعلم والنمو
الثقافة المؤسسية والصحية واإلدارية والتنظيمية  ومعدالت التدريب والتربية للعاملين

العمليات الداخلية
اإلجراءات والوسائل األكثر تحقيقًا لرضا المستفيدين وأصحاب المصلحة واالستدامة المالية

المستفيدون
اجتذاب المستفيدين وكسب رضاهم وتلبية احتياجاتهم

ة تعزيز الصح
والوقاية

الرعاية الصحية
للمستهدفين

االستشارات في المجال 
الصحي والخيري

ة الدراسات التطبيقي
في المجال الصحي

البعد المالي
ضمان استدامة مالي ومصادر داخل ثابتة قابلة للنمو

بيئة العمل

البنا  القيمي

تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني واإلداريالتحول إلى منظمة متعلمة وملهمة

الشفافيةالشراكةالتيسيرالرفق وحفظ الكرامةاعالتعلم واالبتكار واإلبدإذكاء روح العمل الجماعيالعمل المؤسسي واالنضباط

مرالتطوير والتحديث المست
مواكبة لمتطلبات المراحل

اعيالتسويق االحترافي اإلبدياستثمار العمل التطوع
بناء منظومة من الشراكات

االستراتيجية التكاملية 
المستدامة

استثمار العالقات العامة 
واإلعالم 

في تحقيق أهداف الجمعية

إدارة الجمعية بمنهجية 
االستدامة

2020–2016/ 1441–1437الخارطة االستراتيجية  

تأمين موارد ورعايات مالية 
لدعم برامج وخدمات الجمعية

أوقاف يسهم ريعها في تغطية 
االحتياجات المالية لبرامج الجمعية



تسويق جاذب

أهداف 
المتجر

1

تبرع أسرع وأسهل 2

وصول أكبر للعمال  3

زيادة اإليرادات 4

تحول تقني للموارد المالية 5

9



النتائج والنجاحات

نتائج ونجاحات متجر زمزم منذ تأسيسه



تنامي إيرادات متجر زمزم

2016

2018

2017

2019 0.00

ريال

3,996,217

ريال

359,863

ريال

6,787,618

ريال

قبل 

التأسيس

9,821

عملية تبرع

969

عملية تبرع

11,520

عملية تبرع

11



الدراسات واألبحاث

 دراسة وتحليل بيانات استقصا  رغبات وسلوكيات العمال



دراسة سلوك ورغبات عمالء التبرع 
-دراسة تحليلية-اإللكتروني في زمزم 

الدراسات واألبحاث

إعداد وحدة الدراسات واألبحاث بزمزم

13

متبرع 

مسجل

1,400

متبرًعا 

عينة الدراسة

198



تحليل سلوك
العمالء

مناطق ومدن العمالء
الوسيلة المفضلة 

كمبيوتر أو أجهزة ذكية

نوع المتصفح 

المستخدم لدخول 

المتجر

وقت الدخول للمتجر
جنس العميل

امرأة/ رجل 

نظام التشغيل

IOS/ أندرويد / ويندوز 

رمدة التنقل داخل المتج
روسيلة الوصول للمتج

وقت التبرع المفضل 
متقطع/ سنوي / شهري / يومي 

ةطريقة التبرع المفضل
تحويل / ماستر كارد / فيزا / مدى 

أبل باي/ بنكي 

تحقيق المعرفة 
بالحصول على 
معلومات مهمة 
للتحسين والتطوير



جر العمالء يشاركوننا تقييم المت

التجربة بشكل عامسهولة الخطواتوضوح البرامجتصميم المتجر

%82.7%86.7%90  %83.3

تنفيذ وحدة الدراسات واألبحاث بزمزم



2019زائر لعام 426,265عدد الزوار 

Google Analysesنماذج نتائج عام واحد باستخدام 



مواقع العمالء حسب المدينة

Google Analysesنماذج نتائج عام واحد باستخدام 



أنظمة التشغيل التي يستخدمها العمالء

Google Analysesنماذج نتائج عام واحد باستخدام 



تجربتنا في التواصل 
مع عمالء  متجر زمزم



ج؟كيف استفاد المجتمع من النتائ

الوصول إلى شريحة واسعة متنوعة
من المجتم  في كافة المناطق 

والمدن

االنتشار

ي اتاحة التبرع للجمي  من أي مكان وف
أي زمان وبكافة الطرق والسبل 

النمامية والتقنية للتبرع  

ن تحرير عملية التبرع بوجود مو فياإلتاحة
في المكاتب او الفروع 

التواصل
ة ساهم المتجر بشكل فعال في زياد 

إيرادات زمزم

العوائد

تبرع تأسيس باقات عديدة ومتنوعة لل
"عينالمتبر"تلبي رغبات أغلب العمال  

الخيارات

تحسين صورة زمزم في المجتم  
بمواكبة التطورات التقنية 
واستثمارها بشكل أمثل

المواكبة

20



.وجود إدارة تقنية للدعم الفني الفاعل

عوامل النجاح

2

3

4

5

6

7

21

.تخصيص إدارة للموارد اإللكترونية

.التسويق المستمر والفعال للمتجر

تنوي  عرض المنتجات بما يلبي رغبات 
.العمال 

تمكين فريق إدارة الموارد اإللكترونية من
.إدارة المحتوى التسويقي

رعين دراسة وتحليل سلوكيات ورغبات المتب
.من خالل وحدة الدراسات واألبحاث بزمزم

.ةالتوس  المتنامي في طرق الدف  الحديث8

.الدعم الكبير من مجلس إدارة زمزم 1



التحديات والحلول

أبرز التحديات والمشكالت في تجربتنا

والحلول التي اتخذناها لتجاوزها



تحديات وحلول

فيديو 
تعريفي

تصميم 
بروشور

االتصال
بالدعم 

الفني

ضعف معرفة العمال  بخطوات 
التبرع اإللكتروني



تحديات وحلول

الدعم 
الفني 

المباشر

تخصيص
حسابات 

بنكية

تمانيةتعثر التبرع بالبطاقات االئ



تحديات وحلول

التزام األمان
والسرية

ال نحتفظ 
بمعلومات 

العمالء 
البنكية

وجود األمن 
والحماية 

من 
االختراقات

تخوف بعض العمال  لحداثة التجربة



مستقبل مستدام

تطلعاتنا لمستقبل مستدام لمتجر زمزم اإللكتروني



مستقبل 
مستدام

وجود برامج 
عالجية صحية 
مستدامة



مستقبل 
مستدام

ات التغذية بمنتج
ية وباقات تسويق

متجددة



مستقبل 
مستدام

التحديث 
ني والتحسين التق

رالمستمر للمتج



مستقبل 
مستدام

ل التسويق الفعا
والمستمر 

ة للمتجر عبر كاف
الوسائل



مستقبل 
مستدام

زيادة وتنويع 
طرق الدفع 
والتبرع 

اقريبًمفعلة



مستقبل 
مستدام

تنفيذ دراسات 
واستطالعات 

رأي العمالء بما 
يخدم استدامة 
وتطوير المتجر





قريًبا

جديد متجر زمزم في المرحلة القادمة

-بمشيئة هللا تعالى-



ةالمستشفيات االفتراضي

قريبًا تستعرض زمزم 
تجربتها في مبادرة 

يةالمستشفيات االفتراض

-بمشيئة هللا تعالى-

قريًبا



قريًبا

ز ربط المتجر بمرك
االتصال الموحد 

Call Center

920033377



قريًبا

إشراك جميع 
عمالء زمزم في 
تسويق المتجر 
من خالل كود 
خاص بكل عميل



قريًبا

استراتيجية 
تحويل وربط 

جميع العمالء 
بالمتجر



شكًرا لكم

39

920033377

zmzm.org


