




بنية تحتية لتبرعاتكم

أقل رسوم لـالبيانات بآمان
Payment Gateway

ربط سريع بـ 
  apple pay أكاديمية التدريب

مجتمعات خبيرة تبرع معتمدتبرعات أكثرالتأسيس مجاني

الجمعية  متجر  بيانات  كافة  ننقل 
وآمن  سريع  بشكل  اإللكتروني 

بالتزامن مع التحول ِلمتاجر تبرع

المتجر  يحصل  تبرع  لمتاجر  بالتحويل 
على أقل نسبة ممكنة لرسوم بوابات 

الدفع

يتم ربط المتجر مع             خالل
٤٨ ساعة

توفر أكاديمية متاجر تبرع تدريب مجاني 
لفريـــق المتجر فـــي الجمعيـــة بدء من 
إدراج منتجـــات المتجر وحتى تســـويقه 

بطرق إحترافية.

تتكفـل مبــادرة متاجـر تبـرع بالتكلفــة 
التأسيسيـة لمتجـر الجمعيـــة للسنـة 

األولى

بالجمعية  الخاصة  التبرع  فرص  نعرض 
وصول  إلتاحة  "تبرع"  منصة  على 

تبرعات أكثر

اعتمادية  شعار  تمنح  المتاجر  كافة 
التبرع  لموثوقية  تبرع"  متاجر  "معيار 

اآلمن

مجتمًعا  الُمشاركة،  للجمعيات  نوفر 
الجمعيات  على  للقائمين  متكامًال 

لتبادل التجارب والخبرات



مزايا إضافية لكم خصيًصا
بجانب أكثر من 170ميزة تحتويها متاجر تبرع، تم إضافة هذه المزايا للمشتركين.

الشريك التقني

تتبع أفضل الُمعلنين  التبرع السريع  إهداء التبرع

تـتـيــــح هـذه الـمـيــــــزة معرفــة أثر 
المعلنيـــن مـــن خالل روابـــط تتبع 
خاصـــة  بـــكل معلـــن يظهـــر حجم 

التبرعات.

تــــزود هذه الميزة المتبـرع بإمكانيـــة 
إهداء التبرع لالسم الذي يختاره

توفـر هذه الميـــــزة للمتبــرع آليــة 
للتبرع الســـريع في ثواٍن معدودة  
إضافـــة  إلـــى  الحاجـــة  غيـــر  مـــن 

المنتجات إلى السلة 

تتبع التبرع

تمّكـن هذه الميــزة المتبرعيـن من 
تتبع مســـار التبرعات واالطمئنان 

لدرجة اكتمال المشاريع



إنما  "تبرع" فحسب،  لمنصة  بالترويج  تكتفي  المبادرة ال  هذه 
تهدف باألساس للترويج لمتاجر الجمعيات المشاركة، لذا تمنح 
المبادرة كافة المتاجر أدوات وميزانية تسويقية تزيـد من فرص 

زيادة  تبرعاتهـا.

دعم تسويقي لمتاجركم

تدريبتسويق تمكين
نمنح المتاجر األدوات الفاعلة لصناعة 
محتوى ثري وغني وتوفير وسائط ثرية

ندّرب كوادر الجمعيات على االستراتيجيات 
المناسبة لتسويق المتاجر

نقدم مجموعة من األفكار التسويقية 
لكل متجر ضمن المبادرة



توفر المبادرة شراكات مع جهات إعالمية وتسويقية لتقديم كافة 
االستشارات فيما يخص  التسويق للجمعيات.

شراكات لوصول فّعال للجمعيات

شراكات التسويقشراكات اإلعالناتشراكات السفراء
من خالل إعالنات يقدمها المؤثرين 

من سفراء تبرع
مع شركات القطاع الخاص للتسويق 

للجمعيات ودعمها
مع شركات متخصصة في التسويق 

اإللكتروني وبأسعار تنافسية



اسم الجمعية

قم بتعبئة هذه البيانات في لحظات

تسجيلك في المبادرة والحصول على
متجر للجمعية يتم بكل سهولة

1

البريد اإللكتروني

2

رقم الجوال

3

باإلنتقال لصفحـة التسجيل

اضغط هنا

https://grow.zid.sa/national-donation-platform?hs_preview=brriDtRA-64667048328


2

من التسجيل حتى استقبال التبرعات
رحلة سهلة وميسرة

سّجل في المبادرة وأنشئ متجرك 
اإللكتروني

أتــمـم  ورشــــة  الـــعــمــــــل
الـتـعـريـفـيــة 

اضبط إعدادات لوحة التحكم 
لتطلق متجـرك اإللكترونـي 

وتدرجه في منصة تبرع

1

5

تــابــع فعاليـــات التدريــب والتطويــر 
وتـــعـــــرف عـلــى االستـــراتـيـجــيــــة 
التسويقية للجمعيــة الخيريـة للبـــدء 

بالحـمــالت  التسويـقيــــة

 استقبل التبرعات و احصل
واإلحصائات التقارير   على 
وأعد استهداف المتبرعين

4

3



هل المبادرة مخصصة لخدمة المتاجر التابعة للجمعيات؟
نعم، وكافة المميزات التقنية  مخصصة لخدمة الجمعيات. 

كم رسوم االشتراك في المبادرة ؟
للجمعية،  األولى  السنة  للمتجر في  االشتراك  تدعم  المبادرة 

وتتحمل الجمعية التكلفة للسنة التالية.

نجيب على كافة أسئلتكم
عن مبادرة " متاجر تبرع"

لدي متـجـر سابق، هل يمكنني االنـتـقـال لـمنـصـة تـبــرع؟
نعم

هل يمكنني ربط المدفوعات؟
ومن  عمل  خالل ٤٨ ساعة  بشكل سريع  ربطها  تستطيع  نعم 

ضمنها

ال أملك رخصة متجر إلكتروني، هل أستطيع التسجيل في
المبادرة؟

من  الترخيص  إصدار  بتسهيل  المبادرة  فريق  وسيقوم   ، نعم 
الجهة المعنية.



انضمامكم المبكر
يمنحكم مميزات أكبر

+966 53 221 0050 للتواصل: 
متاجــر




