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اعتمدنا في هذا التقرير على دراسة برامج الوالء وتطبيقها 
في العديد من القطاعات، وتاريخها واألسباب التي أدت 

إلى استحداثها واألثر المترتب على ذلك. تعود نشأة برامج 
الوالء إلى القرن الثامن عشر واستمرت بالتطور حتى ظهر 

برنامج الوالء للخطوط الجوية األمريكية عام 1981 الذي 
يعد أول برنامج والء كامل النطاق في العصر الحديث. 

تهدف برامج الوالء إلى زيادة األرباح وذلك عن طريق 
المحافظة على العمالء الحالين وجعلهم أوفياء للعالمة 

التجارية من خالل المكافآت المخصصة لهم.

تتعدد أنواع برامج الوالء بحسب طرق الكسب واالستبدال 
حيث أن الكسب من عدة عالمات تجارية واالستبدال أيضًا 

من عدة عالمات تجارية يعد األفضل لدى العمالء.

تنفق الشركات عالميًا مليارات الدوالرات على برامج الوالء 
وذلك ألهميتها الكبيرة في زيادة اإلرادات والمحافظة 
على العمالء وبقائهم متفاعلين بقدر اإلمكان مع األخذ 

باالعتبار ارتفاع تكاليف جذب عمالء جدد. أخذت برامج الوالء 
باالنتشار في السوق السعودي مؤخرا و يعد برنامج 

الفرسان للخطوط الجوية السعودية من أوائل البرامج في 
السوق السعودي.

اختلفت توجهات ورغبات العمالء في العصر الحالي حيث 
تتطلب برامج الوالء حاليًا التواصل المستمر ذو االتجاهين 

مع العمالء واالهتمام لرغباتهم والتوجه إلى استخدام 
التقنيات الحديثة. تبدأ مراحل تطوير برامج الوالء بالتخطيط 

لوضع االستراتيجية، تطوير مفهوم البرنامج، تجربة 
وإطالق البرنامج، واإلدارة المستمرة لتسخير رؤى البيانات 

في تعزيز التواصل مع العمالء والحفاظ على تنافسية 
البرنامج في السوق.

الملخص التنفيذي
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تعرف بأنها برامج تسمح للعمالء بجمع نقاط مقابل مشترياتهم 
من عالمات تجارية محددة واستبدالها الحقًا بمكافآت عديدة

فوائدها
بناء قاعدة بيانات بعادات العمالء ورغباتهم	 
إنشاء قنوات تواصل مع العمالء	 
تقديم خصومات وعروض ترويجية مخصصة لكل عميل	 
كسب عمالء جدد والحفاظ عليهم 	 
تحقيق المزيد من المبيعات واألرباح	 

تاريخها

برامج الوالء

القرن التاسع 
عشر

ملصقات

الوقت الحالي

برامج والء 
إلكترونية

تعود نشأة برامج الوالء إلى 
بدايات القرن الثامن عشر 

وتعد من أهم الطرق لزيادة 
والء العمالء للعالمة التجارية 

وبالتالي زيادة المبيعات 
واألرباح

القرن الثامن عشر

قطع معدنية

القرن العشرين

بطاقات عضوية 
وقسائم
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تنقسم طرق الكسب 
في برامج الوالء 

بحسب نوع المكافأة 
المقدمة للعميل 
ولكل نوع جوانب 

إيجابية وسلبية

برنامج يتيح للعمالء استرجاع مبلغ من المال

 برنامج يعرض للعمالء نسبة خصم محددة من نفس العالمة أو
الشركاء

يتم مكافأة العمالء بجوائز وهدايا فورية عند الشراء بمبلغ معين 

يكسب العمالء نقاط مقابل مشترياتهم ويتم استبدالها 
بمكافآت

- سهل الفهم والتعامل
-  يتطلب زيارة العميل للمحل 
مما يعني احتمالية مبيعات 

أعلى

- يوجد إشباع فوري
- سهل التنفيذ

-  سهل الفهم والتعامل
-  سهولة تقسيم فئات العمالء 

إلى مستويات

-  تنوع الجوائز حسب اهتمامات 
العميل

- ذات قيمة معنوية عالية 

- قد يكون مكلف أحيانًا
-  ال يوجد إشباع فوري

-  قد  ال يعجب المتسوقين الغير 
متكررين

-  قد يعني أن األسعار العادية عالية 
ويقلل من قيمة المنتج

- التخلي عن جزء من هامش الربح

-  حاجة العميل لالنتظار فترة طويلة 
لالستبدال مما يعني عدم وجود 

إشباع فوري إال في حالة الشركات 
التي يرتفع معدل تكرار العمليات بها 

كالسوبرماركت
-  يتطلب المتابعة المستمرة للعمالء 

ونقاطهم

- قد يكون مكلف أحيانًا
-  قد يتطلب شراكات مع شركات 

أخرى

أنواع برامج الوالء

برنامج
التميز

برنامج
النقاط

برنامج 
الخصومات

برنامج 
االسترجاع

04 برامج الوالء ومكافآت العمالء
المستقبل لنمو الشركات



أرقام وإحصاءات لدوافع 
استثمار الشركات في 

برامج الوالء

إن استثمار الشركات 
في برامج الوالء 

في زيادة مستمرة، 
وحين ينفذ البرنامج 

بشكل جيد فإنه 
يحقق عائدا استثماريا 
مرتفعا. في الواليات 
المتحدة وحدها، يتم 

إنفاق حوالي 50 
مليار دوالر سنويا 
على برامج الوالء

%55 من الجيل الجديد 

خمسة أضعاف

زيادة األرباح من 
%25 إلى 95%

%69 من العمالء 

الضغف وينفقون31%

70% - 60%20% - 5%

)جيل األلفية( هم أكثر والء للعالمات 
التجارية مقارنة بالجيل السابق

جذب عمالء جدد يتطلب

تكلفة الحفاظ على العمالء الحالين 

إن زيادة معدل اإلحتفاظ بالعمالء 
بنسبة %5 يؤدي إلى 

يفضلون الشراء من المحالت التي يوجد فيها برامج الوالء

فإن إحتمالية تجربة منتجات جديدة 
من العمالء الحالين هي 

إحتمالية بيع المنتجات 
للعمالء الحالين هي من 

في حين أن إحتمالية البيع 
للعمالء المحتملين الجدد هي من 

أكثر من غيرهم

العمالء 
الحالين  

70%  - 60%

العمالء 
الجدد 

20%  - 5% 

مقارنة بالعمالء الجدد
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عدد العضويات في برامج الوالء

توزيع العضويات
على القطاعات

12٪

42٪

أخرى

متوسط 29 عضوية في كل منزل

التجزئة

2.6 مليار
2012

4 مليار
2017 46٪

زاد
بمعدل

50 مليار 
دوالر أمريكي

20+ تريليون
دوالر أمريكي

بلغت قيمة النقاط واألميال 
الصادرة في 2017:

تقدر األميال والنقاط المعلقة 
في حسابات األعضاء:

يعتبر السوق 
األمريكي هو األكبر 

عالميا من حيث 
استخدام برامج الوالء 
ويعد برنامج الخطوط 

الجوية األمريكية 
أول برنامج على 

نطاق كامل في 
العصر الحديث 

السوق العالمي

17٪
الخدمات 

المالية

29٪
السفر

والضيافة
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استفتاء عالمي 
قامت به شركة 

Nielsen للدراسات 
واألبحاث عن برامج 

الوالء في 2016:
30 ألف مشارك من 63 دولة

74٪

72٪

67٪
ينفقون أكثر 

ويتسوقون من 
متاجر توفر برامج والء 

باستمرار

يوافقون بأن وجود 
برنامج والء يزيد من 

احتمالية استمرارهم 
من الشراء من نفس 

المتجر

یفضلون الشراء من 
متاجر لدیھا “برامج 

والء”
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السوق المحلي

تعدد طرق الكسب واالستبدال من عدة عالمات تجارية في 
مجاالت مختلفة يعطي العمالء سيطرة أكبر على خيارات 

المكافآت ويعد أكثر أنواع البرامج تفضيال من قبل العمالء

الكسب من عدة عالمات تجارية 
واالستبدال من نفس العالمة

أمثلة على أنواع برامج الوالء في السوق بحسب طريقة الكسب 
واالستبدال

الكسب من عالمة تجارية واحدة 
واالستبدال من نفس العالمة

من الخطوط السعودية

من النهديمن العثيم

األكثر تفضيال 
من العمالء

الكسب واالستبدال من عدة 
عالمات تجارية

من مجموعة الند مارك

STC من

من موبايلي

الكسب من عالمة تجارية واحدة 
واالستبدال من عدة عالمات

من البنك 
السعودي 
لالستثمار

من البنك 
األول

من البنك األهليمن ايكيا

برامج الوالء ومكافآت العمالء
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اقتصرت برامج الوالء منذ نشأتها على إصدار النقاط وتفاعل 
شبه معدوم مع العمالء، وحاليًا تتجه لتكون أكثر مرونة 

وتفاعل ومتخصصة حسب سلوك العميل

تطبيقات إلدارة 
النقاط وتقديم 

عروض خاصة

مكافآت شخصية مكافآت فورية
مخصصة

مكافآت مستمرة 
كلما تفاعل العميل

عضويات مختلفة 
الفئات بمميزات 

خاصة

طرق متعددة 
للحصول على نقاط 

أو مكافآت

مراحل تطور برامج الوالء

توجهات سوق برامج الوالء 

رغبات العمالء

مستقباًلحاليًاقبل 15-10 سنة 

- طرق عديدة للتقدير
- مزيد من المحتوى العاطفي

- نقاط باإلضافة إلى العروض 
المخصصة

- قسائم شرائية مقابل 
معلومات

الفكرة 
األساسية

- أكثر خصوصية واستدامة
- بناء عالقة قوية مع العميل 1:1

- اهتمام بدائي بسلوك العميل
- تواصل متوسط من جهة واحدة

- إهمال سلوك العميل 
- تواصل غير منتظم الغرض والتركيز

- أغلب المتاجر - العديد من المتاجر بجميع 
األحجام والقطاعات - بعض المتاجر الكبيرة المشاركون

- طرق متعددة للتفاعل والتقاط 
البيانات عن طريق الهواتف 

الذكية

- تزويد رقم الهاتف أو البريد 
اإللكتروني - مسح البطاقة عند المحاسب تفاعل

العميل

- أنظمة من الطرف الثالث ويتم 
التحكم بها من قبل المتاجر 

بالكامل
- برمجيات سهلة ومستمرة 

التطوير
- تكاليف التطوير والتشغيل 

متدنية

- شركات كبيرة لتقديم خدمات 
برامج الوالء

- العديد من المزودين 
المتخصصين

- تكاليف التطوير والتشغيل 
متوسطة

- التصميم بشكل كبير داخليًا
- تكاليف التطوير والتشغيل 

عالية

طبيعة
النظام 

اختيار المكافآت 
بمرونة حسب 

الرغبة

برامج الوالء ومكافآت العمالء
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تمر فترة تطوير 
برامج الوالء بعدة 
مراحل وتبني على 

أساس تحقيق 
أهداف العمل طويلة 

المدى وخصائص 
الفئات المستهدفة 

باإلضافة إلى 
توجهات القطاع

مراحل تنفيذ برامج الوالء

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

وضع االستراتيجية

تطوير فكرة البرنامج

إطالق البرنامج

اإلدارة المستمرة

تحديد أهداف البرنامج وموائمته مع رؤية الشركة واألهداف 	 
طويلة المدى

تطوير قاعدة بيانات العمالء ونقاط التواصل معهم	 
تطوير استراتيجية مشاركة العمالء	 

تحدید القیمة المضافة من البرنامج	 
بناء قواعد البرنامج واالفتراضات	 
بناء النموذج المالي للبرنامج 	 
تحدید أنظمة وقواعد الكسب، االستبدال، والمكافآت في 	 

البرنامج

 إطالق البرنامج في مرحلة تجريبية على 	 
نطاق صغير ومحدود

إصالح األخطاء الموجودة	 
إطالق البرنامج وتسويقه للعمالء لدفع االستخدام	 

تخطيط وإدارة استراتيجية البرنامج	 
تحليل البيانات وتسخير الرؤي لتعزيز التواصل مع العمالء 	 
مراجعة مؤشرات األداء لقياس ومراقبة أداء البرنامج	 
إجراء تحسينات وتعديالت لضمان تنافسية البرنامج	 

برامج الوالء ومكافآت العمالء
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منهجنا في تطوير 
استراتيجيات الوالء

بناء وتطوير استراتيجيات 
البرنامج من منظورالعمالء 
لبناء قيمة مضافة وتسخير 
رؤي البيانات لتحقيق ميزة 

تنافسية مستدامة لعمالئنا 
ولنا.

للمزيد من المعلومات عن خدماتنا، 
الرجاء التواصل معنا عن طريق الموقع 

www.mmcsaudi.com  :اإللكتروني

مكتب 1201 ،برج مركز األعمال
)Headquarters Business Park(

طريق الكورنيش
جدة، المملكة العربية السعودية

عن ماكرو

شركة استشارات سعودية تعمل مع رؤساء 
الشركات، المدراء التنفذيين، وقادة األعمال لتقديم 

معلومات قيمة بناء على دراسات موثوقة إلتخاذ 
أفضل القرارات وبناء االستراتيجيات.

 فريق ماكرو يجمع بين الخبرة المحلية والعالمية 
ويقدم حلول عملية وفعالة للعمالء. نهدف 

لتقديم تحليل عميق و استشارات تساعد عمالئنا 
التخاذ قرارات استراتجية وتحقيق نمو مستدام في 

مجاالتهم المختلفة.

 قام فريق برامج الوالء في ماكرو بتصميم، تنفيذ، 
وإدارة بعض أشهر برامج الوالء الحاصلة على جوائز 

عالمية.

خدماتنا

تطوير الربحية

تجربة العمالء والوالء

تطوير وتقييم 
االستراتيجيات

التميز التشغيلي

مراقبة األرقام الصحيحة لتحديد محركات 
التكلفة واإلرادات 

مساعدة الشركات في بناء عالقة شخصية 
مع عمالئهم 

مساعدة العمالء في تحديد نقاط القوة 
والتميز في عملهم

تبسيط العمليات وزيادة مرونتها

برامج الوالء ومكافآت العمالء
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