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الملخص التنفيذي

ــوض  ــي يف النه ــري الربح ــاع غ ــوط بالقط ــدور املن ــار ال يف إط

ــوم  ــة 2030، تق ــة اململك ــب رؤي ــذي يواك ــوي ال ــدور التنم بال

ــم  ــة بتقدي ــاتها األهلي ــا ومؤسس ــة بجمعياته ــات الخريي الجه

ــا  ــعيا حثيث ــة وس ــك الرؤي ــن تل ــا م ــة انطالق ــا التنموي خدماته

لتحقيــق مســتهدفاتها، ومــن أجــل ذلــك تســتمد العــون 

واملســاعدة بعــد اللــه تعــاىل مــن توجيهــات القيــادة الرشــيدة، 

ثــم مــن دعــم وإســناد املجتمــع بمختلــف كياناتــه ومؤسســاته 

ــا  ــة باعتباره ــة التجاري ــوك املحلي ــا البن ــن أهمه ــه، وم وفئات

ــه يف  ــتغنى عن ــي ال يس ــم نوع ــة وداع ــس يف التنمي ــك رئي رشي

ــة. ــاعيها التنموي ــاح مس ــات وإنج ــذه الجه ــناد ه إس

 هدفــت هــذه الدراســة إىل قيــاس مــدى رضــا الجهــات الخرييــة 

عــن الخدمــات التــي تقدمهــا البنــوك املحليــة وأســاليب تعاملها 

مــع تلــك الجهــات، وتكمــن أهميتهــا يف التعــرف عــىل الصــورة 

الذهنيــة لــدى الجهــات الخرييــة عــن الخدمــات املرصفيــة ودعم 

ــة االســتثمارية والخدمــات  ــة وخدمــات األوعي الربامــج التنموي

الرقميــة وأســاليب التعامــل، فضــال عــن التعــرف عــىل البنــوك 

ــع  ــات، م ــك الجه ــل تل ــن قب ــل م ــال يف التعام ــر تفضي األكث

رصــد الصعوبــات التــي تواجههــا أثنــاء التعامــل مــع البنــوك، 

والوصــول اىل مقرتحــات التطويــر والتحســني التــي مــن خاللهــا 

يتــم الحصــول عــىل مســتوى أفضــل مــن األداء لدعــم القطــاع 

املــرصيف للقطــاع الخــريي.

واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي لتحليــل ووصــف جوانب 

املشــكلة البحثيــة والحصــول عــىل البيانــات الالزمــة مــن عينــة 

ممثلــة ملجتمــع الدراســة، واختيــار األداة املناســبة لجمــع 

ــات  ــه الجه ــتهدفت ب ــذي اس ــتبيان ال ــات وهــي االس البيان

الخرييــة املكونــة مــن الجمعيــات واملؤسســات األهليــة يف عمــوم 

مناطــق اململكــة البالــغ عددهــا )2242 جهــة( ، وتم اســتخالص 

ــة  ــا )600(  جه ــغ عدده ــات بل ــك الجه ــن تل ــة م ــة ممثل عين

ــة،  ــئون املالي ــوادر الش ــني وك ــدراء التنفيذي ــادة وامل ــا  الق مثله

ــدد  ــغ ع ــتبيان، بل ــن )1000( اس ــرب م ــا يق ــم م ــت عليه وزع

االســتبيانات املســتعادة والصالحــة للتحليــل االحصائــي )467( 

ــابيع   ــات ) 4 ( أس ــع البيان ــل يف جم ــتمر العم ــتبياناً. واس اس

ــت  ــه، تم ــى نهايت ــر 2021 حت ــهر أكتوب ــة ش ــن بداي ــرتة م للف

خاللهــا  تغطيــة الجهــات الخرييــة يف جميــع مناطــق اململكــة،  

ــات  ــدد الجه ــث ع ــن حي ــرب م ــت األك ــق الس ــازت املناط وح

الخرييــة )وهــي الريــاض ومكــة واملدينــة والقصيــم واملنطقــة 

ــن  ــل م ــبة تمثي ــىل نس ــىل أع ــري( ع ــة عس ــة ومنطق الرشقي

إجمــايل عــدد الجهــات املشــاركة قاربــت )75%( منهــا. وبلغــت 

ــة  ــالت املالي ــىل التعام ــا ع ــر اطالع ــات األكث ــبة للفئ ــىل نس أع

والتــي تضــم أمنــاء ومــدراء العمــوم واملــدراء التنفيذيــني وكوادر 

الشــئون املاليــة بمختلــف مســتوياتهم ومنســوبي اإلدارة العليــا، 

ــت  ــة، وقارب ــة الدراس ــن عين ــبتهم  )60%( م ــاوزت نس ــد ج وق

ــنة.  ــة ) 15( س ــوك املحلي ــع البن ــل م ــم يف التعام خرباته

وقــد تناولــت الدراســة قيــاس الرضــا من خــالل خمســة محاور 

هــي: الخدمــات املرصفيــة، ودعــم الربامــج التنمويــة، وخدمــات 

ــة، وأســلوب التعامــل  ــة االســتثمارية، والخدمــات الرقمي األوعي

ــول  ــم الحص ــة ت ــاور الخمس ــج املح ــالل نتائ ــن خ ــام. وم الع

ــوك  ــن البن ــة ع ــات الخريي ــي للجه ــا الفع ــة الرض ــىل  درج ع

املحليــة ، ثــم تالهــا محــوران اضافيــان همــا: محــور األفضليــة 

يف التعامــل مــع البنــوك وترتيبهــا تنازليــا للحصــول عــىل البنــوك 

املفضلــة والحصــول عــىل درجــة الدرجــة العامــة لألفضليــة يف 

ــا  ــني، وم ــات التحس ــات ومقرتح ــور الصعوب ــم مح ــل، ث التعام

ــوك  ــا اىل البن ــب يف توصيله ــي ترغ ــائل الت ــن الرس ــه م تتضمن

املحليــة.

ويف مجــال الخدمــات املرصفيــة، حــازت خدمــة تزويــد الجهــات 

ــة  ــىل درج ــة ع ــر املالي ــاب والتقاري ــوف الحس ــة بكش الخريي

جيــدة مــن الرضــا، تلتهــا خدمــة التســهيالت اإلجرائيــة 

ــي  ــات والت ــات للجمعي ــع التربع ــوك لجم ــا البن ــي تقدمه الت

نالــت درجــة مقبولــة مــن الرضــا. تلتهــا درجــة الرضــا  عــن 

مســاهمة البنــوك يف دعــم الربامــج التنمويــة للجهــات الخرييــة: 

ــات  ــذوي االحتياج ــة ل ــم املقدم ــج الدع ــمل برام ــي تش والت

ــج  ــم الربام ــة، ودع ــم االرس املنتج ــج دع ــم برام ــة، ودع الخاص

ــني،  ــام واملحتاج ــراء واأليت ــة للفق ــاعدات املالي ــة، واملس الصحي

ودعــم العمــل التطوعــي. وســهولة الســحب وااليــداع. أمــا بقيــة 

ــا  ــن الرض ــة م ــة ضعيف ــىل درج ــازت ع ــور فح ــات املح خدم

ــن  ــا ع ــر، والرض ــاض املخاط ــز يف انخف ــات التمي ــي: خدم وه

ــق  ــتثمارية، والصنادي ــع االس ــتثمارية، والودائ ــابات االس الحس

االســتثمارية.  وحــازت جميــع خدمــات محــور الخدمــات 

ــات  ــة، وخدم ــات التقني ــودة الخدم ــمل: ج ــي تش ــة والت الرقمي

املواقــع االلكرتونيــة، والخدمــات املرصفيــة الكرتونيــا )أون 

ــرصيف.  ــف امل ــات الهات ــرصاف اآليل، وخدم ــات ال ــن(، وخدم الي

ــع  ــة م ــوك املحلي ــل البن ــاليب تعام ــن أس ــا ع ــور الرض ويف مح



ــدا مســتوى تعامــل املوظفــني مــع  الجهــات الخرييــة، حــاز بن

ــات  ــاة خصوصي ــة ومراع ــتوى املرون ــة، ومس ــات الخريي الجه

ــا  ــا، بينم ــن الرض ــة م ــة مقبول ــىل درج ــة ع ــات الخريي الجه

ــل  ــتوى التعام ــم مس ــي تض ــور والت ــود املح ــة بن ــت بقي حصل

ــة  ــودة يف خدم ــتوى الج ــام، ومس ــكل ع ــوك بش ــل البن ــن قب م

العمــالء املتعلقــة بخدمــة الجمعيــات، ومــدى اســتجابة البنــوك 

ــة  ــىل درج ــات ع ــع الجمعي ــة م ــكالت ذات العالق ــل املش لح

ــا. ــن الرض ــة م ضعيف

وأكــدت نتائــج الدراســة أن درجــة الرضــا العــام عــن خدمــات 

البنــوك املحليــة املقدمــة جــاءت بمســتوى ضعيــف، وكان عــىل 

رأســها الرضــا عــن محــور الخدمــات الرقميــة بنســبة بدرجــة 

ــات  ــن الخدم ــا ع ــي الرض ــاور، وه ــة املح ــا بقي ــة، أم مقبول

ــتثمارية،  ــة االس ــة، واألوعي ــج التنموي ــم الربام ــة، ودع املرصفي

ــة  ــات الخريي ــع الجه ــوك م ــل البن ــاليب تعام ــن أس ــا ع والرض

ــا.   ــن الرض ــة م ــة ضعيف ــا بدرج ــاءت جميعه ــد ج فق

ــث  ــن حي ــة م ــة ضعيف ــىل درج ــارف ع ــة املص ــازت غالبي وح

تفضيــل أي منهــا للتعامــل معهــا مــن جانــب الجهــات الخريية، 

ــني  ــن ب ــدارة م ــل الص ــذي احت ــي ال ــرصف الراجح ــتثناء م باس

ــات  ــل الجه ــن قب ــه م ــل مع ــل التعام ــة تفضي ــوك يف درج البن

الخرييــة، رغــم أن درجــة تفضيلــه جــاءت بمســتوى جيــد. تــاله 

ــاء،  ــرصف اإلنم ــن م ــل كل م ــة يف التفضي ــا مقبول ــة رض بدرج

وبنــك البــالد، وبنــك الجزيــرة، أمــا بقيــة البنــوك فقــد حــازت 

عــىل درجــة ضعيفــة مــن حيــث تفضيــل التعامــل معهــا مــن 

ــور  ــاز مح ــد ح ــك فق ــة لذل ــة. ونتيج ــات الخريي ــل الجه قب

ــىل  ــة ع ــوك املحلي ــع البن ــة م ــات الخريي ــل الجه ــل تعام تفضي

ــة. ــة مقبول درج

ــي  ــة والت ــات الخريي ــا الجه ــي تواجهه ــات الت ــول الصعوب وح

جــاءت متوافقــة ومنســجمة مــع الضعــف العــام الــذي عــربت 

عنــه درجــة الرضــا املتدنيــة ملحــاور الخدمــات وبنودهــا 

التفصيليــة، فأكــدت الدراســة أن مــن تلــك الصعوبــات : 

مشــكالت يف فتــح الحســابات وتنشــيطها ، وتعقيــد اإلجــراءات، 

وضعــف املرونــة يف التعامــل، وكثــرة التحديثــات لألنظمــة 

البنكيــة، وعــدم مراعــاة الوضــع االجتماعــي للجهــات الخرييــة ، 

ومشــكالت يف الخدمــات االلكرتونيــة والهاتــف املــرصيف، إضافــة 

اىل عــدم الجديــة يف التفاعــل مــع اســتقطاعات االفــراد لصالــح 

ــتوى  ــف مس ــذي يضع ــل  ال ــع العراقي ــة، ووض ــات الخريي الجه

ــرار  ــرة تك ــن كث ــك ع ــة، ناهي ــات الخريي ــع الجه ــاون م التع

ــات  ــراءات والتوقيع ــرار اإلج ــق وتك ــتندات والوثائ ــات املس طلب

ــل . ــن قب ــم م ــا له ــم توفريه رغ

ــني كان  ــات التحس ــن مقرتح ــد م ــت العدي ــك رفع ــل ذل وبمقاب

مــن أهمهــا : رفــع مســتوى املرونــة وتســهيل اإلجراءات بشــكل 

عــام يف التعامــل مــع الجهــات الخرييــة، واملســاهمة بفعاليــة يف 

ــم  ــص قس ــة، وتخصي ــات الخريي ــج الجه ــات وبرام ــم خدم دع

خــاص أو موظــف خدمــه عمــالء للعنايــة بالجهــات الخرييــة، 

التجــاوب وســهولة  العمــل وتحســني مســتوى  وترسيــع 

التواصــل مــع الجهــات الخرييــة، وتوســيع التعامــل االلكرتونــي 

اإلجــراءات  والتخفيــف مــن  )on line( وتحســني جودتــه، 

ــابات  ــيط الحس ــراءات تنش ــهيل إج ــة ، وتس ــة والروتيني الورقي

ــا،  ــاب دوري ــف الحس ــىل كش ــول ع ــهيل الحص ــا وتس وتحديثه

وتمكــني الجهــات الخرييــة مــن االســتفادة مــن خدمــات العمالء 

ــرى. ــات األخ ــن القطاع ــا م ــوة بغريه ــن أس املتميزي

ويف الختــام، أوصــت الدراســة البنــوك املحليــة التجاريــة بالتعامل 

ــا  ــل يف طياته ــة تحم ــالة واضح ــا رس ــا باعتباره ــع نتائجه م

صــوت عميــل مهــم يف املجتمــع وهــي الجهــات الخرييــة، تتطلب 

ــث  ــا والبح ــل معه ــف التواص ــة لتكثي ــراءات رسيع ــاذ إج اتخ

العميــق عــن أســباب تدنــي رضاهــم عــن الخدمــات وأســاليب 

ــي  ــة والت ــات الالزم ــول واملعالج ــروج بالحل ــم الخ ــل، ث التعام

ــل،  ــاليب التعام ــراءات وأس ــات واإلج ــل السياس ــي إىل تعدي تف

أمــال يف تحســن مســتوى الرضــا مســتقبال، وأوصــت الدراســة 

بــرورة بنــاء دليــل موحــد بــني البنــوك للتعامــل مــع الجهــات 

ــة  ــات مرصفي ــاد منتج ــرورة إيج ــت ب ــا أوص ــة كم الخريي

جديــدة متنوعــة للقطــاع الخــريي تتواكــب مــع األدوار التنمويــة 

الكبــرية التــي أســندتها رؤيــة 2030 للقطــاع الخــريي.



اإلطار العام

ــوض  ــي يف النه ــري الربح ــاع غ ــوط بالقط ــدور املن ــار ال يف إط
ــوم  ــة 2030، تق ــة اململك ــب رؤي ــذي يواك ــوي ال ــدور التنم بال
ــم  ــة بتقدي ــاتها األهلي ــا ومؤسس ــة بجمعياته ــات الخريي الجه
ــا  ــعيا حثيث ــة وس ــك الرؤي ــن تل ــا م ــة انطالق ــا التنموي خدماته
لتحقيــق مســتهدفاتها واملنافســة بــني مكوناتهــا لبلــوغ مراتــب 
ــون  ــتمد الع ــك  تس ــاعيها تل ــي يف كل مس ــا. وه ــز فيه التمي
ــادة الرشــيدة  ــه تعــاىل مــن توجيهــات القي واملســاعدة بعــد الل
ــناد  ــم وإس ــن دع ــم م ــة، ث ــة ذات العالق ــات الحكومي والجه

ــه. ــاته وفئات ــه ومؤسس ــف كيانات ــع بمختل املجتم

ــة  ــوك املحلي ــن البن ــول م ــدور املأم ــربز ال ــام ي ــذا املق ويف ه
ــة،  ــة التنمي ــز عملي ــم وتعزي ــاً يف دع ــكاً رئيس ــا رشي باعتباره
ــات  ــذه الجه ــناد ه ــرية يف إس ــة كب ــاهم بدرج ــرتض أن يس ويف
ــف  ــي بمختل ــادي التموي ــم امل ــة :الدع ــات رئيس ــالث اتجاه يف ث
صــوره وأشــكاله يف األطــر التــي تســمح بهــا سياســاتها 
التمويليــة وتوجيههــا للرقــي بالعمــل التنمــوي للمجتمــع 
كخدمــات وبرامــج طوعيــة غري ربحيــة، يليهــا تســهيل إجراءات 
ــل  ــة والتعام ــن املرون ــوٍل م ــدٍر مقب ــداء ق ــا وإب ــل معه التعام
معهــا باعتبارهــا عميــالً مميــزاً ورشيــكاً غــري تقليــدي وظيفته 
ــة  ــد مالي ــار عوائ ــه دون انتظ ــع وتنميت ــة املجتم ــربى خدم الك
ــل  ــم تخفيــف االشــرتاطات والتكاليــف املدفوعــة مقاب منهــا، ث
ــا  ــول أفراده ــري حص ــم وتيس ــن قبله ــة م ــات املعروض الخدم
عــىل امتيــازات تمويليــة تســاهم يف تشــجيعهم واســتمرارهم يف 

ــات. ــك الجه ــة لت ــة الخريي ــة التنموي ــز العملي تعزي

ولــدى اســتقراء خدمــات البنــوك ومــا تقدمــه للجهــات الخرييــة 
ــادر إىل  ــض املص ــارة يف بع ــج، وردت اإلش ــات وبرام ــن خدم م
إيمانهــا بالــدور العظيــم الــذي تقــوم بــه الجهــات الخرييــة يف 
ــات  ــة عالق ــىل إقام ــك ع ــل ذل ــا مقاب ــع وحرصه ــة املجتم خدم
ــة  ــريي يف خدم ــا الخ ــن أداء دوره ــا م ــا لتمكينه ــة معه تعاوني
ــق  ــذا ينبث ــا ه ــه. ودوره ــوزة من ــات املع ــيما الفئ ــع الس املجتم
مــن تناغــم اســرتاتيجياتها وأهدافهــا مــع أهــداف برامــج رؤيــة 

ــرص  ــم ال يقت ــا الداع ــأن دوره ــن ب ــك تؤم ــة 2030 ، ولذل اململك
ــات  ــع التربع ــاط جم ــة يف نش ــات الخريي ــاعدة الجه ــىل مس ع
النقديــة أو العينيــة، بــل يتعــداه إىل تبنِّــي الحلــول غــري التقليدية 
ــوي  ــل الرع ــن العم ــول م ــا للتح ــاء قدراته ــهم يف بن ــي تس الت
ــة  ــاريع متناهي ــة املش ــة ورعاي ــل: تنمي ــوي مث ــل التنم إىل العم
ــة  ــة هادف ــروض اجتماعي ــم ق ــة، وتقدي ــر واألرس املنتج الصغ
ــة يف  ــاهمة الفعال ــن املس ــال ع ــي، فض ــر إيجاب ــة ذات أث وفعال
ــر  ــني، وتطوي ــدرات العامل ــاء ق ــة، وبن ــتدامة املالي ــج االس برام
العمــل الطوعــي، ودعــم الفئــات األكثــر احتياجــا مثــل األيتــام 

ــا. ــالب وغريه ــم الط ــة، ودع ــات الخاص وذوي االحتياج

ــرف  ــة للتع ــذه الدارس ــي ه ــبق، تأت ــا س ــىل م ــا ع وتأسيس
ــق  ــني لتحقي ــات الجانب ــال وطموح ــق آم ــدى تحق ــاس مل والقي
األهــداف التنمويــة املنبثقــة مــن الرؤيــة االســرتاتيجية للملكــة، 
ــة  ــوك املحلي ــاس أداء البن ــني قي ــع ب ــة تجم ــالل منهجي ــن خ م
ــات  ــا الجه ــني رض ــة،  وب ــات التمويلي ــزود للخدم ــا م باعتباره
ــم  ــاً، يه ــالً مهم ــا عمي ــات باعتباره ــك الخدم ــن تل ــة ع الخريي
البنــوك ســماع صوتــه أمــال يف بلــوغ أعــىل منســوب مــن رضــاه.

وترتكــز الدراســة يف تحقيــق أهدافهــا عــىل اســتطالع آراء 
الجهــات الخرييــة يف اململكــة العربيــة الســعودية لقيــاس 
ــوك  ــا البن ــا له ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــا ع ــتوى رضاه مس
ــة،  ــات املرصفي ــاور : الخدم ــبعة مح ــالل س ــن خ ــة م املحلي
واملســاهمة يف دعــم برامــج الجهــات الخرييــة التنمويــة، 
ومســتوى الرضــا عــن األوعيــة االســتثمارية ، والخدمــات 
الرقميــة التــي تقدمهــا البنــوك،  ثــم قيــاس األولويــة يف البنــوك 
ــة اىل  ــا ، إضاف ــل معه ــة التعام ــات الخريي ــل الجه ــي تفض الت
قيــاس مســتوى الرضــا العــام عــن أســاليب التعامــل وتقديــم 
الخدمــة، ثــم محــور الصعوبــات التــي يواجهونهــا ومقرتحــات 
التحســني التــي ينشــدونها لتجــاوز تلــك الصعوبــات واالرتقــاء 

ــوب. ــتوى املطل ــوك إىل املس ــأداء البن ب
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 أهمية الدراسة ومربراتها:

تكمــن أهميــة الدراســة يف وجــود الحاجــة للتعــرف عــىل العنــارص املهمــة املؤثــرة يف منســوب الرضــا لــدى الجهــات الخرييــة عــن 
أداء البنــوك املحليــة ومنهــا:  

الجوانب األساسية للتعامالت البنكية والخدمات املرصفية وأساليب البنوك املحلية يف تقديمها.	 

الصعوبــات التــي تواجههــا الجهــات الخرييــة، ومقرتحــات التطويــر والتحســني للحصــول عــىل مســتوى أفضل 	 
ــن الخدمات. م

وجــود الحاجــة إىل املزيــد مــن املرونــة وتخفيــف االشــرتاطات يف التعامــالت املاليــة وأدواتهــا والتــي يجــب أن 	 
يحظــى بهــا القطــاع الخــريي باعتبــاره قطــاع غــري ربحــي باملقارنــة مــع القطــاع الربحــي.

ــا 	  ــتوى أدائه ــع مس ــىل رف ــاع ع ــات القط ــات ومؤسس ــاعدة جمعي ــة يف مس ــة املرن ــالت اإليجابي ــر التعام أث
ــا. ــق أهدافه وتحقي

املعامالت السلبية )إن وجدت( وأثرها يف تثبيط الجهات الخريية عن االنطالق يف خدمة املجتمع.	 

األهداف الفرعية:

قياس الرضا عن أنواع الخدمات املرصفية التي تقدمها البنوك املحلية للجمعيات األهلية. . 1

التعرف عىل مدى مساهمة البنوك املحلية يف دعم الربامج التنموية للجهات الخريية.. 2

مدى مالءمة الرشوط واألحكام ومرونة اإلجراءات التي تتبناها البنوك يف التعامل مع الجهات األهلية.. 3

قياس مستوى املرونة يف اإلجراءات البنكية يف فتح الحسابات للجمعيات والتعامالت البنكية بشكل عام.. 4

قياس الرضا عن مستوى الخدمات التقنية وكفاءة التعامالت الرقمية الكرتونيا )عن بُعد(.. 5

قياس الرضا عن التعامل مع األوعية االستثمارية وخدماتها املختلفة.. 6

قياس  األفضلية يف تعامل الجهات الخريية مع البنوك املحلية .. 7

قياس الرضا العام عن خدمات البنوك وأساليب تعاملها مع الجهات الخريية.. 8

أهداف الدراسة: 

ــي 	  ــة الت ــات املرصفي ــن الخدم ــة ع ــات الخريي ــا الجه ــدى رض ــاس م ــتطالع يف قي ــام لالس ــدف الع ــل اله يتمث
ــة ــات الخريي ــة للجمعي ــوك املحلي ــا البن تقدمه
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نطاق الدراسة:

اإلجراءات املنهجية لالستطالع

النطاق املوضوعي

النطاق الزماني

النطاق املكاني

ــة  ــوك املحلي ــا البن ــي تقدمه ــة الت ــات املرصفي ــن الخدم ــة ع ــات الخريي ــا الجه ــدى رض ــاس م ــة بقي ــم الدراس تهت
ــة. ــات الخريي للجمعي

تشــمل الدراســة قيــاس الرضــا عــن أداء البنوك خــالل األعــوام 1442 - 1443 هـــ - املوافــق 2021م، ونفذت الدراســة 
امليدانيــة يف الفــرتة بدايــة شــهر أكتوبــر 2021 حتــى نهاية شــهر نوفمــرب 2021.

الدراســة املكتبيــة لألدبيــات للتعــرف عــىل دور البنــوك املحليــة يف الدعــم املــايل وغــري املــايل للجمعيــات 	 
األهليــة.

تصميم تساؤالت الدراسة التي تحقق أهدافها.	 

تصميــم اســتبيان الدراســة الــذي يرتجــم تســاؤالت الدراســة وتحكيمــه مــن قبــل املختصــني يف األبحاث 	 
االجتماعيــة واإلنســانية واملختصــني يف الشــئون املرصفية.

تحديــد مجتمــع الدراســة والــذي يشــمل جميــع الجهــات األهليــة العاملــة يف جميــع مناطــق اململكــة، 	 
واختيــار عينــة مناســبة ممثلــة للمجتمــع املســتهدف، واملفصــل يف الجــدول رقــم )1( مــن املحــور األول 

»وصــف عينــة الدراســة«.

»ســرييف 	  منصــة  خــالل  مــن  إلكرتونيــاً  نــرشه  يتــم  اســتبيان  بواســطة  البيانــات  تجمــع 
ــىل  ــي ع ــال الهاتف ــز باالتص ــات باملرك ــع البيان ــق جم ــوم فري ــم يق ــي«)SurveyMonkey(  ث مونك
الجهــات املســتهدفة وإرســال رابــط االســتبيان وتقديــم االســناد والــرد عــىل االستفســارات حتــى تتــم 

ــاح. ــة بنج التعبئ

ــة 	  ــص الجغرافي ــب الخصائ ــتبيانات حس ــع  االس ــة لتوزي ــة اليومي ــق املتابع ــرشف الفري ــوىل م يت
ــة. ــة الدراس ــة لعين والديموغرافي

يتم استخدام الربنامج اإلحصائي )SPSS( ملعالجة وتحليل البيانات 	 

كتابة التقرير النهائي وتعميمه عىل الجهات املستفيدة.	 

استخدام منهجية الحكم عىل مستويات الرضا والتفضيل كما يف الجدول رقم )ب(.	 

ــة  ــة العربي ــوم اململك ــة( يف عم ــات أهلي ــات مؤسس ــة )جمعي ــات األهلي ــرشوع الجه ــي امل ــي: يغط ــاق املكان النط
ــعودية. الس

ــي  ــر الت ــف للظواه ــل والوص ــلوب التحلي ــع أس ــذي يتب ــي ال ــي التحلي ــج الوصف ــو املنه ــة ه ــب للدارس ــج املناس املنه
تســتهدفها الدراســة بنــاء عــىل طبيعتهــا ومجتمــع الدراســة املســتهدف، باســتخدام األدوات البحثيــة املالئمــة.  ويتحقــق 

ذلــك مــن خــالل اإلجــراءات املنهجيــة التاليــة:
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 مجتمع وعينة الدراسة

تساؤالت الدراسة

ــع 	  ــة يف جمي ــة العامل ــات الخريي ــو الجه ــتهدف ه ــة املس ــع الدراس مجتم
ــات  ــن الجمعي ــة م ــدد )2242( جه ــدر بع ــذي يق ــة وال ــق اململك مناط

ــة1 . ــات األهلي واملؤسس
ــري 	  ــس الكب ــرا للتجان ــة )15- 20 %( نظ ــع الدراس ــة ملجتم ــة املمثل العين

بينهــا وهــي نســبة جيــدة جــدا يف مثــل هــذه الحــاالت وتقــدر بعــدد )450 
ــة. - 600( جه

تقــوم كل جهــة مــن الجهــات املدروســة برتشــيح اثنــني مــن منســوبيها 	 
ــوم  ــدراء العم ــبني وم ــني واملحاس ــدراء املالي ــن امل ــتبيان م ــة االس لتعبئ
ونوابهــم واملــدراء التنفيذيــني ونوابهــم ورؤســاء مجالــس اإلدارات، ويتوقــع 

ــردا. ــتبيان )1000- 1200( ف ــة االس ــارك يف تعبئ أن يش
ــة 	  ــراد العين ــايل  أف ــن إجم ــة )50- 60% ( م ــتجابات املتوقع ــبة االس نس

ــل. ــح للتحلي ــتبيان صال ــدد ) 500-600 ( اس ــدر بع وتق

ــي  ــري الربح ــاع غ ــاق القط ــر آف ــع تقري •  راج
ــد 2021 ــك خال ــة املل مؤسس

ــس  ــاس الخم ــات املقي ــني فئ ــدول )أ( يب • الج
املتعــارف عليهــا عنــد تحويــل النســب املئويــة إىل 

ــرات. تقدي

الجدول )أ(
تقديرات درجات الرضا والتفضيل حسب 

فرتات مقياس ليكرت الخمايس2

ــاؤالتها.  ــن تس ــب ع ــا وتجي ــق أهدافه ــن أن تحق ــي يمك ــة والت ــبة للدراس ــا األداة املناس ــتبيان باعتباره ــتخدام أداة االس ــم اس ت
ــي:   ــا وه ــة بموضوعه ــب املتعلق ــع الجوان ــمل جمي ــاور تش ــة مح ــن ثماني ــة م ــتبيان الدراس ــون اس ويتك

املحور األول: البيانات العامة.	 

املحور الثاني: الخدمات املرصفية التي تقدمها البنوك املحلية. 	 

املحور الثالث: مساهمة البنوك يف دعم برامج الجهات الخريية التنموية.	 

املحور الرابع: األوعية االستثمارية التي توفرها البنوك املحلية.	 

املحور الخامس: الخدمات الرقمية االلكرتونية.	 

املحور السادس: مستوى الرضا عن مساهمة البنوك املحلية يف دعم املسرية التنموية.	 

املحور السابع: األفضلية يف تعامل الجهات الخريية مع البنوك املحلية.	 

املحور الثامن: الصعوبات ومقرتحات تحسني يف أداء البنوك لتقديم خدماتها بطريقة أفضل.	 

ــام  ــدف الع ــق اله ــدى تحقي ــول م ــتطالع ح ــاؤالت االس ــور تس تتمح

ــىل  ــا ع ــن صياغته ــه ويمك ــة عن ــة املنبثق ــداف الفرعي ــتطالع واأله لالس

ــايل: ــو الت النح

ما مدى :
مساهمة البنوك يف االستقرار املايل واالستدامة املالية للجمعيات؟	 

ــات 	  ــوك لخصوصي ــا البن ــي تتبناه ــكام الت ــرشوط واألح ــة ال مالئم

ــة؟ ــات األهلي ــارات الجه واعتب

الرضا عن األوعية االستثمارية املقدمة من البنوك املحلية؟	 

الرضا عن الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك؟	 

كفاءة التعامل الكرتونيا عن بُعد مع حسابات الجهات؟	 

ــي 	  ــة الت ــات املرصفي ــواع الخدم ــن أن ــة ع ــات األهلي ــا الجه رض

تقدمهــا البنــوك املحليــة للجمعيــات األهليــة؟

ما مستوى :
ــل 	  ــن العم ــل األرس م ــة لتحوي ــة الهادف ــج التنموي ــوك للربام ــم البن  دع

ــة؟ ــدي اىل أرس منتج ــوي التقلي الرع

املرونــة يف اإلجــراءات البنكيــة يف فتــح الحســابات للجمعيــات والتعامــالت 	 

البنكيــة بشــكل عــام؟

الرضــا عــن التســهيالت اإلجرائيــة التــي تقدمهــا البنــوك لجمــع التربعــات 	 

؟ ت للجمعيا

ــة 	  ــات األهلي ــع الجه ــوك م ــل البن ــن قب ــل م ــاليب التعام ــن أس ــا ع الرض

ــام؟ ــكل ع بش

الرضا عن مستوى الخدمات التقنية يف البنوك املحلية؟	 

ــات 	  ــوك للجمعي ــا البن ــي تقدمه ــتثمارية الت ــات االس ــن الخدم ــا ع الرض

ــة؟ الخريي

ــع 	  ــة م ــوك املحلي ــل البن ــاليب تعام ــات وأس ــن خدم ــام ع ــا الع الرض

الجهــات الخرييــة؟

النسبة املئوية 
للوسط الحسابي 

درجة الرضا/ 
التفضيل

درجة عاليةمن )90%( فأعىل

جيدة جدا)80%( إىل )%89(

جيدة)70 %( - )79 %(

مقبولة )60 %( - )69 %( 

ضعيفةأقل من ) 60 % (

أدوات الدراسة
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وصف عينة الدراسة

الشــكل )1( يوضــح توزيــع العينــة حســب 

ــة  ــا تغطي ــا جميع ــظ تغطيته ــق ويالح املناط

نســبية جــاء فيهــا أكــرب عــدد للجهــات يف أكثــر 

ــاض  ــادة الري ــات، بقي ــكانا وجمعي ــق س املناط

ــة  ــة الرشقي ــم واملنطق ــة والقصي ــة املكرم ومك

واملدينــة املنــورة ويضــاف اليهــا منطقة جــازان، 

ــىل  ــتجابات ع ــن االس ــت )74.7%%( م ــد مثل وق

ــس األوىل  ــق الخم ــأن املناط ــا ب ــتبيان، علم االس

ــق  ــرب املناط ــري لتعت ــة عس ــا منطق ــاف إليه يض

ــر  ــم أكث ــكان وتض ــدد الس ــث ع ــن حي ــر م األكث

ــة1. ــكان اململك ــن س ــن )80%( م م

1 الهيئة العامة لإلحصاء - الكتاب اإلحصائي 
السنوي لعام 2018، العدد 54.

الشكل )1(

توزيع عينة الدراسة حسب املناطق اإلدارية 
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ــا  ــتحوذت منطقت ــد اس ــات فق ــح البيان ــا توض ــة، وكم ــة أهلي ــة ومؤسس ــتبيان )467( جمعي ــىل االس ــت ع ــي أجاب ــة الت ــات الخريي ــدد الجه ــغ ع ــد بل وق

ــع )%21.4(  ــة، بواق ــوع العين ــن مجم ــت )36.6%( م ــة بلغ ــة الدراس ــاركة يف عين ــة املش ــات الخريي ــن الجه ــبة م ــىل نس ــىل أع ــة ع ــة املكرم ــاض ومك الري

ــم  ــوايل، ث ــىل الت ــا ع ــكل منهم ــبة )10.5%( و )10.3%( ل ــة بنس ــم والرشقي ــا القصي ــا منطقت ــة، تليهم ــة املكرم ــة مك ــاض، و )15.2%( ملنطق ــة الري ملنطق

منطقتــي املدينــة املنــورة وجــازان بنســبة )9.2%( و )8.1%( لــكل منهمــا عــىل التــوايل. أمــا بقيــة املناطــق فقــد تدنــت نســب تمثيلهــا يف العينــة وتراوحــت 

ــة  ــال يف العين ــق تمثي ــل املناط ــمالية كأق ــدود الش ــة الح ــاءت منطق ــا، وج ــي فيه ــري الربح ــاع غ ــات القط ــدد منظم ــي ع ــرا لتدن ــني )4.7%( و)2.6%( نظ ب

ــة الدراســة. بنســبة )2.6%( مــن عين

9.00%

3.20%

29.60%

9.00%

11.10%

13.10%

5.60%

15.60%

1.50%

2.40%
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 عضو مجلس إدارة/ رئيس

 األمني العام واملدير العام ونوابهم

 املدير التنفيذي ونوابه

 مدراء تنمية املوارد املالية واالوقاف واالستثمار

 رؤساء اقسام واملحاسبون وأمناء الصناديق وموظفو املالية

 املوظفون يف الشئون اإلدارية

 املوظفون يف الشئون التعليمية

 املوظفون يف الشئون االجتماعية

 املوظفون يف الشئون الصحية

 وظائف أخرى

ــة  الشــكل )2( يوضــح طبيعــة عمــل أفــراد عين

االســتبيان.  تعبئــة  يف  املشــاركني  الدراســة 

املــدراء  أن  البيانــي  التوزيــع  مــن  ويتضــح 

ــدارة يف  ــوا الص ــد احتل ــم ق ــني ونوابه التنفيذي

ــبة )%29.6(،  ــتبيان بنس ــة االس ــاركة بتعبئ املش

االجتماعيــة  الشــئون  يف  املوظفــون  تالهــا 

بنســبة )15.6%(، ثــم املوظفــون يف الشــئون 

اإلداريــة بنســبة )13.1%(، ثــم رؤســاء األقســام 

وموظفــو  الصناديــق  وأمنــاء  واملحاســبون 

ــاء  ــم رؤس ــبة )11.1%(، ث ــة بنس ــئون املالي الش

تنميــة  ومــدراء  اإلدارة،  مجلــس  وأعضــاء 

ــبة  ــتثمار بنس ــاف واالس ــة واألوق ــوارد املالي امل

ــف  ــة الوظائ ــا بقي ــني أم ــن الفئت ــكل م )9%( ل

ــم  ــام ونوابه ــر الع ــام واملدي ــني الع ــي:   األم وه

واملوظفــون يف الشــئون التعليميــة واملوظفــون يف 

الشــئون الصحيــة والوظائــف األخــرى، فحــازت 

عــىل نســب ضعيفــة لــم تتجــاوز نســبة )%6.0(.

ــكل أن  ــات يف الش ــع البيان ــن توزي ــظ م ويالح

أعــىل نســبة شــملت الفئــات املشــاركة واملطلعــة 

الشكل )2(

طبيعة العمل يف الجمعية

عــىل التعامــالت املاليــة وتضــم أمنــاء ومــدراء العمــوم واملــدراء التنفيذيــني وكــوادر الشــئون املاليــة ومنســوبي اإلدارة العليــا بنســبة تراكميــة )60%(، مقابــل 

)40%( لبقيــة الفئــات التــي تضــم املوظفــني يف بقيــة املجــاالت، وفيهــا داللــة عــىل موثوقيــة البيانــات التــي أدلــت بهــا هــذه الفئــات مجتمعــة. 

10
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جدول رقم )1(

تصنيف مجاالت نشاط عينة الدراسة

التكراراملنطقةم
النسبة 
املئوية

النسبة املئوية 
الحقيقية

النسبة املئوية 
الرتاكمية

10622.722.722.7الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني1

24.4.23.1التأييد واملؤازرة2

29162.362.385.4الخدمات االجتماعية3

326.96.992.3الصحة4

143.03.095.3التعليم واألبحاث5

24.4.95.7جمعيات رجال األعمال6

112.42.498.1البيئة والتنمية واإلسكان7

61.31.399.4الثقافة والرتفيه8

36.6.100.0مجال آخر9

 467100.0100.0املجموع

الجــدول رقــم )1( والشــكل البيانــي التابــع 

ــع  ــة لجمي ــة الدراس ــة عين ــان تغطي ــه يوضح ل

األنشــطة واملجــاالت الخرييــة بحســب التصنيــف 

املعتمــد مــن قبــل وزارة املــوارد البرشيــة والتنمية 

ــدويل  ــف ال ــع التصني ــق م ــة، واملتواف االجتماعي

ــح  ــة)ICNPO(. ويتض ــري الربحي ــات غ للمنظم

ــة  ــات االجتماعي ــكل أن الخدم ــات الش ــن بيان م

ــة األوىل مــن حيــث عــدد الجهــات  تأتــي يف املرتب

ــل )62.30  ــي تمث ــها والت ــي تمارس ــة الت الخريي

ــوة  ــطة الدع ــا أنش ــة، تليه ــم العين ــن حج %( م

ــبة )%22.70(  ــي بنس ــم الدين ــاد والتعلي واإلرش

ــة  ــة الثالث ــاء يف املرتب ــة.  وج ــم العين ــن حج م

املجــال الصحــي بنســبة )6.90%(، وحــازت بقيــة 

املجــاالت عــىل نســبة ال تتجــاوز )8.10%( وهــي 

ــم واألبحــاث،  ــد واملــؤازرة، التعلي مجــاالت: التأيي

جمعيــات رجــال األعمــال، البيئــة والتنميــة 

والســكان، الثقافــة والرتفيــه، ومجــاالت أخــرى. 
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وعلــى ضوء هــذه اإلحصائيات 
يمكننــا القــول بــأن أنشــطة عينــة 
المجــاالت  فــي  تتركــز  الدراســة 
االجتماعيــة والتعليمية واإلرشــاد 
الدينــي والمجــال الصحــي بنســبة 

فاقــت )90%( مــن حجــم العينــة.
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جدول رقم )2(

سنوات الخربة يف العمل لدى الجمعية

التكراراملنطقةم
النسبة 
املئوية

النسبة 
املئوية 

الحقيقية

النسبة 
املئوية 

الرتاكمية

14130.230.230.2أقل من 5 سنوات1

16034.334.364.5من 5 سنوات إىل أقل من 10 سنوات2

9821.021.085.4من 10 سنوات إىل أقل من 15 سنة3

367.77.793.1من 15 سنة إىل أقل من 20 سنة4

326.96.9100.0من 20 سنة فأكثر5

 467100.0100.0املجموع6
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ــان  ــه يوضح ــع ل ــكل التاب ــم )2( والش ــدول رق الج

ــث  ــة، حي ــة الدراس ــراد عين ــدى أف ــربة ل ــنوات الخ س

ــنة  ــني )15 س ــة ب ــة الواقع ــات العمري ــازت الفئ ح

فأقــل( عــىل النســبة الرتاكميــة األكــرب )%85.4(، 

ــن )15  ــر م ــة األكث ــات العمري ــل )14.6%( للفئ مقاب

ــنة(. س

وقــد جــاءت يف املرتبــة األوىل الفئــة العمريــة مــن )5( 

ســنوات إىل أقــل مــن )10( ســنوات بنســبة )%34.30(، 

تلتهــا الفئــة العمريــة أقــل مــن )5 ( ســنوات بنســبة 

)30.20%(، ثــم الفئــة العمريــة للفئــة مــا بــني )10( 

ــبة )%21.00(،  ــنة بنس ــن )15( س ــل م ــنوات إىل أق س

أمــا بقيــة الفئــات )أكثــر مــن 15 ســنة( فلــم تتجاوز 

نســبتها الرتاكميــة )%14.6(.

جدول رقم )3(

سنوات الخربة يف الجانب املايل والتعامل مع البنوك

التكراراملنطقةم
النسبة 
املئوية

النسبة 
املئوية 

الحقيقية

النسبة 
املئوية 

الرتاكمية

14831.731.731.7أقل من 5 سنوات1

14831.731.763.4من 5 سنوات إىل أقل من 10 سنوات2

9119.519.582.9من 10 سنوات إىل أقل من 15 سنة3

408.68.691.4من 15 سنة إىل أقل من 20 سنة4

408.68.6100.0من 20 سنة فأكثر5

 467100.0100.0املجموع6

وتــدل البيانــات علــى الخبــرة 
العينــة  أفــراد  لــدى  الطويلــة 
ــر  ــات أكث ــإدالء ببيان وأهليتهــم ل
ــة تخــدم أهــداف الدراســة. واقعي

الجــدول رقــم )3( والشــكل البيانــي التابــع لــه يوضحــان ســنوات الخــربة يف التعامل 

املــايل لــدى أفــراد عينــة الدراســة، حيــث يتضــح أن النســبة الرتاكميــة األكــرب مــن 

عينــة الدراســة واألكثــر خــربة يف التعامــل املــايل يف الجهــات الخرييــة ومــع البنــوك 

هــي الفئــات األقــل مــن 15 ســنة والتــي بلغــت )82.9%(، مقابــل نســبة )%17.1( 

للفئــات األكثــر مــن)15( ســنة.
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ويالحــظ أن النتائــج متطابقــة مــع 
ســنوات الخبــرة فــي العمــل لــدى 
القطــاع الخيــري، وبنفــس الوقــت 
خبــرة  ســنوات  علــى  النتائــج  تــدل 
طويلــة فــي التعامــل المالــي لــدى 
البنــوك وهــي نتيجــة يعــول عليهــا 
فــي موثوقيــة البيانــات التــي تدلي 

بهــا عينــة الدراســة.
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الرضا عن الخدمات المصرفية

جدول رقم )4(

مستوى الرضا عن الخدمات املرصفية املقدمة من البنوك املحلية

)الخدمات مرتبة تنازلياً حسب األوساط الحسابية ملستوى الرضا عن كل منها(

الخدمات املرصفية املقدمة 
من البنوك

التكرار

درجات الرضا عن كل خدمة )%(

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

نسبة الرضا 
الكلية عن 

الخدمة

درجة 
الرضا عن 

الخدمة
مرضية 

جدا
محايدمرضية

غري 
مرضية

غري 
مرضية 
إطالقا

تزويد الجهات الخريية 
بكشوف الحساب والتقارير 

املالية
جيدة46723.342.216.312.65.63.651.133%73

التسهيالت اإلجرائية التي 
تقدمها البنوك لجمع 
التربعات للجمعيات.

مقبولة4679.033.022.124.411.63.031.182%60.6

توفري خدمة االستقطاع 
الشهري من األفراد

ضعيفة4679.927.030.217.615.42.981.208%59.6

إصدار بطاقات بنكية 
للموظفني الستالم 

الرواتب دون الحاجة لفتح 
حسابات خاصة بهم

ضعيفة4675.621.235.322.515.42.821.127%56.4

التسهيالت يف إجراءات 
إصدار أجهزة نقاط البيع

ضعيفة4677.119.338.119.915.62.791.111%55.8

رضاكم عن املدة الزمنية 
إلجراءات فتح الحساب 

البنكي أو تحديثه.
ضعيفة4677.730.011.330.820.12.741.288%54.8

وجود وفاعلية النظام 
املوحد لكل البنوك 

املستخدم يف التعامل مع 
الجهات الخريية

ضعيفة4678.829.69.029.822.92.731.200%54.6

طلب الوثائق الالزمة من 
الجمعية يتم ملرة واحدة من 

دون تكرار إال للحاجة.
ضعيفة4677.320.828.524.219.32.721.335%54.4

خدمة زيارة موظف البنك 
للجمعية الستكمال بعض 

اإلجراءات البنكية دون 
الحاجة للزيارة من قبل 

مندوب الجمعية

ضعيفة4674.59.618.421.845.62.061.196%41.2

ضعيفة56.7%2.84مستوى الرضا عن الخدمات املرصفية املقدمة من البنوك املحلية:

الجــدول رقــم )4( يوضــح ترتيــب الخدمــات املرصفيــة املقدمــة مــن البنــوك 

ــث  ــة، حي ــة الدراس ــل عين ــن قب ــا م ــا عنه ــة الرض ــب درج ــة حس املحلي

ــاًء عــىل  ــاً حســب النســب املئويــة للرضــا محســوبة بن تــم ترتيبهــا تنازلي

أوســاطها الحســابية يف مــدرج نســبة الرضــا التــي رصدتهــا عينــة الدراســة 

عــىل ضــوء تجــارب وتطلعــات الجهــات الخرييــة التــي تعاملــت معهــا. 

ويتضــح مــن بيانــات الجــدول أن خدمتــي تزويــد الجهــات الخريية بكشــوف 

الحســاب والتقاريــر املاليــة، والتســهيالت اإلجرائيــة التــي تقدمهــا البنــوك 

ــات  ــني الخدم ــن ب ــدارة م ــا الص ــد احتلت ــات ق ــات للجمعي ــع التربع لجم

املقدمــة مــن البنــوك املحليــة مــن حيــث درجــة الرضــا عنهمــا، حيــث جاءت 

ــة  ــر املالي ــاب والتقاري ــوف الحس ــة بكش ــات الخريي ــد الجه ــة تزوي خدم

بدرجــة جيــدة بلغــت نســبتها )73.00%(، أمــا التســهيالت اإلجرائيــة التــي 

تقدمهــا البنــوك لجمــع التربعــات للجمعيــات فقــد جــاءت بدرجــة مقبولــة 

ــبتها )%60.60(. ــت نس بلغ

وتأتــي خدمــة توفــري خدمــة االســتقطاع الشــهري مــن األفــراد يف املرتبــة 



التاليــة مــن حيــث درجــة الرضــا عنهــا والتــي بلغــت )59,6%(، تليهــا مجموعــة 

الخدمــات: إصــدار البطاقــات البنكيــة للموظفــني الســتالم الرواتــب دون الحاجــة 

لفتــح حســابات خاصــة بهــم، والتســهيالت يف إجــراءات إصــدار أجهــزة نقــاط 

البيــع، ودرجــة الرضــا عــن املــدة الزمنيــة إلجــراءات فتــح الحســاب البنكــي أو 

ــل  ــتخدم يف التعام ــوك املس ــكل البن ــد ل ــام املوح ــة النظ ــود وفاعلي ــه، ووج تحديث

ــة ،  ــن الجمعي ــة م ــق الالزم ــب الوثائ ــرات طل ــدد م ــة ، وع ــات الخريي ــع الجه م

حيــث جــاءت درجــات الرضــا عــن هــذه الخدمــات بمســتوى ضعيــف وبنســب 

ــة  ــن خدم ــا ع ــبة الرض ــا نس ــني )56.4%( و )54.4%(. أم ــت ب ــة تراوح متقارب

ــة دون  ــراءات البنكي ــض اإلج ــتكمال بع ــة الس ــك للجمعي ــف البن ــارة موظ زي

الحاجــة للزيــارة مــن قبــل منــدوب الجمعيــة فقــد كانــت األضعــف مــن حيــث 

ــت )%41.2(.  ــث بلغ ــرى حي ــات األخ ــني الخدم ــن ب ــا م ــة الرض درج

ــة  ــد أن درج ــور نج ــذا املح ــرزة يف ه ــا املح ــات الرض ــط درج ــاب متوس وبحس

الرضــا العــام عــن هــذه الخدمــات قــد جــاءت بمســتوى ضعيــف يبلــغ )%56.7( 

ــة للرضــا عــن املحــور. مــن الدرجــة الكلي

ويمكــن اســتنتاج أبــرز املالحظــات حــول درجــة الرضــا عــن الخدمــات املقدمــة 

مــن البنــوك املحليــة يف اآلتــي:

نســب االنحــراف املعيــاري ملســتوى التوافــق يف اإلجابــات بــني أفــراد 	 

العينــة يف جميــع البنــود التســعة تراوحــت بــني )1.1( و)1.3(، وهــي 

ــدم  ــق وع ــن التواف ــال م ــتوى ع ــىل مس ــة ع ــل دالل ــؤرشات تحم م

التعــارض.

ــد 	  ــت: تزوي ــدا كان ــة ج ــبة مرضي ــىل نس ــازت ع ــة ح ــىل خدم أع

ــا  ــة، يقابله ــر املالي ــاب والتقاري ــوف الحس ــة  بكش ــات الخريي الجه

ــت:  ــا كان ــة اطالق ــري مرضي ــبة غ ــىل نس ــازت ع ــة ح ــى خدم أدن

خدمــة زيــارة موظــف البنــك للجمعيــة الســتكمال بعــض اإلجــراءات 

ــة. ــدوب الجمعي ــل من ــن قب ــارة م ــة للزي ــة دون الحاج البنكي

وجــود بعــض النســب املرتفعــة ألفــراد العينــة الذيــن اختــاروا الحياد 	 

يف التعبــري مــدى رضاهــم عــن بعــض الخدمــات والتــي تراوحــت بــني 

ــن  ــهري م ــتقطاع الش ــة االس ــري خدم ــي: توف )38%( و )28%( وه

األفــراد، وإصــدار بطاقــات بنكيــة للموظفــني الســتالم الرواتــب دون 

ــراءات  ــهيالت يف إج ــم، والتس ــة به ــابات خاص ــح حس ــة لفت الحاج

إصــدار أجهــزة نقــاط البيــع، وطلــب الوثائــق الالزمــة مــن الجمعيــة 

يتــم ملــرة واحــدة مــن دون تكــرار إال للحاجــة. فالبيانــات تــدل عــىل 

ــبة ال  ــدى نس ــات ل ــذه الخدم ــول ه ــوض ح ــرتدد والغم ــدار ال مق

ــب  ــي تتطل ــك فه ــة لذل ــة، ونتيج ــة الدراس ــن عين ــا م ــتهان به يس

مزيــد مــن العنايــة مــن البنــوك يف البحــث عــن أســباب هــذا الــرتدد 

ــه. والغمــوض والعمــل عــىل اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة إلزالت

15
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الرضا عن مساهمة البنوك                                                     
في دعم البرامج التنموية

جدول رقم )5(

مستوى الرضا عن مساهمة البنوك يف دعم الربامج التنموية للجهات الخريية 

)الربامج مرتبة تنازلياً حسب األوساط الحسابية ملستوى الرضا عن كل منها(

الربامج التنموية املقدمة 
من البنوك

لدعم الجهات الخريية
التكرار

درجات الرضا عن الدعم لكل برنامج )%(

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

نسبة الرضا 
الكلية عن 

الخدمة

درجة 
الرضا عن 

الخدمة
مرضية 

جدا
محايدمرضية

غري 
مرضية

غري 
مرضية 
إطالقا

دعم ذوي االحتياجات 
الخاصة ومتطلباتهم 

الخاصة
ضعيفة4673.97.335.324.828.72.331.083%46.6

دعم برامج دعم االرس 
املنتجة

ضعيفة4672.69.233.026.129.12.31.064%46

ضعيفة44.6%4672.67.731.726.331.72.231.059دعم الربامج الصحية

املساعدات املالية للفقراء 
واأليتام واملحتاجني

ضعيفة4672.67.327.629.633.02.171.05%43.4

ضعيفة42.4%4672.88.422.730.435.82.121.076دعم العمل التطوعي

دعم برامج الجهات 
الخريية يف التعليم

ضعيفة4671.78.124.429.136.62.091.041%41.8

املساهمة يف دعم األوقاف 
وبرامج االستدامة املالية

ضعيفة4672.47.920.831.737.32.061.052%41.2

ضعيفة41.2%4672.46.422.532.136.62.061.029دعم برامج التقنية

املساهمة يف الدعم املايل 
)العام( للجمعيات

ضعيفة4673.29.016.132.839.02.051.095%41

ضعيفة39.6%4671.75.820.133.638.81.980.988دعم برامج تطوير العاملني

ضعيفة42.78%2.14مستوى الرضا عن مساهمة البنوك يف دعم الربامج التنموية الجهات الخريية
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ــج  ــب برام ــان ترتي ــه يوضح ــق ب ــي امللح ــكل البيان ــم )5( والش ــدول رق الج

الدعــم التنمويــة املقدمــة للجهــات الخرييــة مــن البنــوك املحليــة حســب درجة 

الرضــا عنهــا مــن قبــل عينــة الدراســة، حيــث تــم ترتيبهــا تنازليــاً حســب 

النســب املئويــة للرضــا محســوبة بنــاًء عــىل أوســاطها الحســابية يف مــدرج 

نســبة الرضــا التــي رصدتهــا عينــة الدراســة عــىل ضــوء تجــارب وتطلعــات 

ــت معهــا.  ــي تعامل ــة الت الجهــات الخريي

ويتضــح مــن بيانــات الجــدول والشــكل امللحــق بــه أن برامــج الدعــم املقدمــة 

ــم  ــج دع ــم برام ــة، ودع ــم الخاص ــة ومتطلباته ــات الخاص ــذوي االحتياج ل

ــا األفضــل نســبياً مــن بــني برامــج الدعــم التنمويــة  األرس املنتجــة قــد كانت

ــول كل  ــم حص ــا، رغ ــة الرض ــث درج ــن حي ــة م ــوك املحلي ــن البن ــة م املقدم

ــت )46.60% ( و )%46.00(  ــة بلغ ــة ضعيف ــبة مئوي ــة نس ــىل درج ــا ع منهم

لــكل منهمــا عــىل التــوايل.

ــج  ــم الربام ــج: دع ــة الربام ــن مجموع ــا ع ــات الرض ــا درج ــي بعده وتأت

ــل  ــني، ودعــم العم ــام واملحتاج ــراء واأليت ــة للفق ــاعدات املالي ــة، واملس الصحي

التطوعــي، ودعــم برامــج الجمعيــات يف التعليــم، واملســاهمة يف دعــم األوقــاف 

ــم  ــاهمة يف الدع ــة، واملس ــج التقني ــم برام ــة، ودع ــتدامة املالي ــج االس وبرام

املــايل )العــام( للجمعيــات، حيــث جــاءت درجــات الرضــا عــن هــذه الربامــج 

بمســتوى ضعيــف أيضــا، وبنســب متقاربــة تراوحــت بــني )44.6%( و 

 .)%41.00(

ــل  ــاءت بأق ــد ج ــني فق ــر العامل ــج تطوي ــم برام ــن دع ــا ع ــبة الرض ــا نس أم

ــت   )%39.6(.  ــث بلغ ــا حي ــث الرض ــن حي ــة م درج

ــن  ــا ع ــب الرض ــب نس ــدول أن أغل ــات الج ــىل بيان ــات ع ــرز املالحظ ــن أب وم

بنــود املحــور جــاءت متدنيــة وبدرجــة ضعيفــة، مــع توافــق عــال بــني أفــراد 

العينــة رصدتــه مــؤرشات االنحــراف املعيــاري لجميــع البنــود العــرشة والتــي 

تراوحــت بــني )1.083( و)0.988(، وتؤكدهــا ارتفــاع نســبة املحايديــن والتــي 

تراوحــت بــني )20.1%( و)35.3%( التــي تعكــس نــوع مــن الغمــوض والــرتدد 

لــدى عينــة الدراســة يف التعبــري عــن مــدى رضاهــم حــول سياســات البنــوك 

املحليــة حيــال آليــات دعــم تلــك الربامــج. 

ــت  ــدا كان ــة ج ــبة مرضي ــىل نس ــازت ع ــة ح ــىل خدم ــات أن أع ــن املالحظ وم

خدمــة دعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة ومتطلباتهــم الخاصــة، تقابلهــا أدنى 

خدمــة يف الجــدول حــازت عــىل نســبة غــري مرضيــة جــدا كانــت خدمــة دعــم 

برامــج تطويــر العاملــني.

وبحســاب متوســط درجــات الرضــا املحــرزة يف هــذا املحــور نجــد أن درجــة 

ــم  ــة لدع ــوك املحلي ــن البن ــة م ــة املقدم ــج التنموي ــن الربام ــام ع ــا الع الرض

الجهــات الخرييــة قــد جــاءت بمســتوى ضعيــف بلــغ  )42.78%( مــن الدرجــة 

الكليــة للرضــا عــن املحــور.

وكنتيجــة ملــا ســبق نســتطيع التأكيــد عــىل أن النتائــج تحمــل تنبيهــاً واضحــاً 

للبنــوك املحليــة أن تكــرس جهودهــا للبحــث عــن أســباب ومــربرات الضعــف 

يف نســبة الرضــا لــدى الجهــات الخرييــة عــن دعــم برامجهــا التنمويــة.



مدى الرضا عن 
األوعية االستثمارية

الشكل )3(

مستوى الرضا عن خدمات األوعية االستثمارية التي تدر عوائد عىل حسابات الجهات الخريية

)األوعية االستثمارية مرتبة تنازلياً حسب األوساط الحسابية ملستوى الرضا عن كل منها(

60.40%

58.60%

58.20%

58%

57.60%

56.00%56.50%57.00%57.50%58.00%58.50%59.00%59.50%60.00%60.50%61.00%

 .تتميز خدمات األوعية االستثمارية بسهولة السحب وااليداع

 تتميز خدمات األوعية االستثمارية بانخفاض املخاطر

 مستوى رضاكم عن الحسابات االستثمارية

 مستوى رضاكم عن الودائع االستثمارية

 مستوى رضاكم عن الصناديق االستثمارية

الشكل البياني )3( يوضح ترتيب الخدمات املتعلقة 

باألوعية االستثمارية التي تدر عوائد عىل حسابات 

الجهات الخريية، حسب درجة الرضا عنها من قبل 

عينة الدراسة ويتضح من بيانات الشكل  أن خدمة 

التميز بسهولة السحب وااليداع قد احتلت الصدارة 

من بني خدمات األوعية االستثمارية من حيث درجة 

الرضا، حيث بلغت نسبة الرضا عنها )60.4%( وهي 

الرضا، تليها يف الرتتيب خدمات  درجة مقبولة من 

التميز يف انخفاض املخاطر، والرضا عن الحسابات، 

حازت  حيث  االستثمارية،  والصناديق  والودائع، 

جميعها عىل درجات ضعيفة من الرضا تراوحت بني 

درجات  متوسط  وبحساب   .)%57.6( و   )%58.6(

الرضا املحرزة يف هذا املحور نجد أن درجة الرضا العام عن خدمات األوعية االستثمارية املقدمة من البنوك املحلية لدعم الجهات الخريية قد جاءت بدرجة ضعيفة 

أيضاً وبنسبة )56.8%( من الدرجة الكلية للرضا عن املحور. ويمكن استنتاج أبرز املالحظات حول درجة الرضا عن الخدمات املقدمة من البنوك املحلية يف اآلتي:
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يف  التوافق  ملستوى  املعياري  االنحراف  نسب 

اإلجابات بني أفراد العينة يف جميع البنود تراوحت 

تحمل  مؤرشات  وهي  و)0.782(   )0.456( بني 

وعدم  التوافق  من  جدا  عال  مستوى  عىل  داللة 

التعارض يف اإلجابات بني كافة أفراد العينة.

الذين  الدراسة  عينة  نسبة  يف  املطرد  االرتفاع 

بني  نسبتهم  تراوحت  والذين  الحياد  اختاروا 

العينة  إجابات  نسبة  من   )%79.2( و   )%69.0(

التعبري عن مدى رضاهم عن خدمات األوعية  يف 

مقدار  عىل  واضحة  داللة  هذا  ويف  االستثمارية، 

املحلية  البنوك  سياسات  حول  والغموض  الرتدد 

حيال آليات صناديق الوقف االستثمارية.

معظم نسب الرضا جاءت بدرجة متدنية عربت 

عنها درجة الرضا العام الضعيفة، وهو مؤرش 

لوجود قصور يف األداء يف هذا املجال.

مؤرش تدني نسبة الرضا وارتفاع نسبة املحايدين 

البنوك  عناية  من  للمزيد  الكبرية  الحاجة  تؤكد 

البحث عن أسباب تدني رضا الجهات  املحلية يف 

الوضوح  وعدم  الغموض  ومربرات  الخريية 

سياساتها  يف  النظر  بإعادة  مصحوبة  لديها، 

واسرتاتيجياتها وآلياتها التنفيذية تجاه خدمات 

صناديق الوقف االستثمارية. 

أسباب  عن  البحث  يف  للبنوك  تنبيه  مؤرش  وهذا 

الجهات  لدى  الرضا  نسبة  يف  التدني  ومربرات 

الوقف  صناديق  مع  التعامل  يف  الخريية 

االستثمارية والخدمات املتعلقة بها.
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الرضا عن الخدمات 
اإللكترونية الرقمية

الشكل )4( 

مستوى الرضا عن الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك املحلية

)الخدمات الرقمية مرتبة تنازلياً حسب األوساط الحسابية ملستوى الرضا عن كل منها(

68.40%

67%

66%

64.60%

62.20%

61.60%

58.00%60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%

جودة الخدمات التقنیة لدى البنوك المحلیة

خدمات المواقع االلكترونیة للبنوك

)  اون الین(خاصیة الخدمات المصرفیة الكترونیا 

خدمات الصراف االلي

خدمات الھاتف المصرفي

سھولة التعامل الكترونیا عن بُعد مع حسابات الجمعیات

الشكل رقم )4(  يوضح ترتيب الخدمات الرقمية املقدمة من البنوك املحلية حسب درجة الرضا عنها من قبل عينة الدراسة، ويتضح من 

الشكل أن جودة الخدمات التقنية لدى البنوك املحلية قد احتلت الصدارة بني الخدمات الرقمية من حيث درجة الرضا، حيث بلغت نسبة 

الرضا عنها )68.40%(، وهو ما يعني أن هذه الخدمة تحظى بدرجة مقبولة من الرضا.

تليها بقية الخدمات الرقمية يف القائمة وهي: خدمات املواقع االلكرتونية للبنوك، والخدمات املرصفية الكرتونيا )اون الين(، وخدمات 

الرصاف االيل، وخدمات الهاتف املرصيف، وسهولة التعامل الكرتونيا عن بُعد مع حسابات الجمعيات، والتي حازت جميعها عىل درجة رضا 

مقبولة واملعربة عنها بنسب رضا متقاربة جدا تراوحت بني )61.6%( و )%67.00(. 

وبحساب متوسط درجات الرضا املحرزة يف هذا املحور نجد أن درجة الرضا العام عن الخدمات الرقمية املقدمة من البنوك املحلية للجهات 

الخريية قد جاءت بدرجة مقبولة وبنسبة )65.00%( من الدرجة الكلية للرضا عن املحور.

ويمكن استنتاج أبرز املالحظات حول درجة الرضا عن الخدمات الرقمية املقدمة من البنوك املحلية يف اآلتي:

نسب االنحراف املعياري ملستوى التوافق يف اإلجابات بني أفراد العينة يف جميع البنود تراوحت بني )1.088( و)1.280( وهي 	 

مؤرشات تحمل داللة عىل مستوى عال من التوافق وعدم التعارض يف اإلجابات بني كافة أفراد العينة.

معظم نسب الرضا جاءت بدرجة مقبولة، وهو مؤرش يعكس درجة ، نحث معها البنوك املحلية عىل تحسني أدائها يف مجال 	 

الخدمات الرقمية السيما مع التوجه امللحوظ محليا وعامليا باتجاه الخدمات الرقمية.

االرتفاع املطرد يف نسبة عينة الدراسة الذين اختاروا الحياد والذين تراوحت نسبتهم بني )27%( و )23%( من نسبة إجابات 	 

العينة يف التعبري عن مدى رضاهم عن الخدمات الرقمية للبنوك املحلية تدل عىل مقدار من الرتدد والغموض حول مستواها 

املقدم ومستوى التعامل معها من قبل الجهات الخريية.

درجة الرضا العام عن الخدمات الرقمية، مقبول، تدل عىل حاجة البنوك املحلية اىل مزيد من التحسني والتطوير يف الخدمات 	 

الرقمية حتى تنال مزيد ا من الرضا من املستفيدين  من خدماتها.
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الرضــا عــن التعامــل العــام 
مــن قبــل البنــوك المحليــة 
مــع الجهــات الخيريــة

الشكل )5( 

مستوى الرضا عن أساليب تعامل البنوك املحلية مع الجهات الخريية

)بنود املحور مرتبة تنازلياً حسب األوساط الحسابية ملستوى الرضا عن كل منها(

61.40%
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0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%

مستوى تعامل الموظفین مع الجھات الخیریة 

مستوى المرونة ومراعاة خصوصیات الجمعیات

مستوى التعامل من قبل البنوك بشكل عام

مستوى الجودة في خدمة العمالء المتعلقة بخدمة الجمعیات

مدى استجابة البنوك لحل المشكالت ذات العالقة مع الجمعیات

اتمستوى اسھام البنوك المحلیة في تحقیق الرسالة الخیریة للجمعی

الشكل رقم )5( يوضح مستوى الرضا عن أساليب تعامل البنوك املحلية مع الجهات الخريية ويتضح من الشكل أن مستوى تعامل املوظفني مع الجمعيات الخريية 

ومستوى املرونة ومراعاة خصوصيات الجمعيات قد حازت أعىل النسب يف الرضا العام من قبل الجهات الخريية حيث بلغت النسب )61.4%( و )61.0%( لكل منهما 

بدرجة رضا مقبولة، تلتها بقية بنود الدعم والتي تراوحت نسبة الرضا عنها بني )58.00%( و )50.4%( وبدرجة ضعيفة من الرضا.

وبحساب متوسط درجات الرضا املحرزة يف هذا املحور نجد أن درجة مستوى الرضا عن أساليب تعامل البنوك املحلية مع الجهات الخريية قد جاءت بدرجة ضعيفة 

وبنسبة )56.2%( من الدرجة الكلية للرضا عن املحور.

ويمكن استنتاج أبرز املالحظات حول درجة التفضيل للتعامل مع البنوك املحلية من قبل الجهات الخريية فيما يأتي:

1

2

3

نسب االنحراف املعياري ملستوى التوافق يف اإلجابات بني أفراد العينة يف جميع البنود تراوحت بني 

)1.222( و )1.146( وهي مؤرشات تحمل داللة عىل مستوى عال من التوافق وعدم التعارض يف 

اإلجابات بني كافة أفراد العينة.

املحلية  البنوك  الدعم والواقعة بني »مقبول« و »ضعيف« تدل عىل حاجة  بنود  الرضا عن  درجات 

الرضا والقبول من قبل  أدائها وخدماتها حتى تنال مزيدا من  التحسني والتطوير يف  اىل مزيد من 

جماهري املستفيد من خدماتها.

االرتفاع النسبي يف نسبة عينة الدراسة الذين اختاروا الحياد والذين تراوحت نسبتهم بني )16.7%( و 

)23.8%( من نسبة الرضا العام عن البنوك من قبل الجهات الخريية، يدل عىل وجود فجوة يف التواصل 

والعالقة بني الجانبني انعكس عىل موقف الرتدد والتوقف عن الحسم يف الرضا بني السلب واإليجاب. 



درجة الرضا العام

الشكل )6(

مستوى الرضا عن العام عن خدمات البنوك املحلية املقدمة للجهات الخريية

61.40%

61.00%

58.00%
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50.40%
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 مستوى الرضا عن الخدمات املرصفية املقدمة من البنوك املحلية

 مستوى الرضا عن مساهمة البنوك يف دعم الربامج التنموية الجهات الخريية 

 مستوى الرضا عن األوعية االستثمارية التي تدر عوائد عىل حسابات الجمعيات الخريية

 مستوى الرضا عن الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك املحلية

مستوى الرضا العام عن مدى مساهمة البنوك املحلية يف دعم مسرية الجمعيات الخريية التنموية 

 االجتماعية

 الرضا العام عن خدمات البنوك املحلية 

الشكل )6( يوضح مستوى الرضا العام عن خدمات البنوك املحلية املقدمة للجهات الخريية من واقع األوساط الحسابية للمحاور الرئيسة 

الخمسة يف الدراسة، مع نسبها املئوية.

ويتضح أن أعىل نسبة رضا كانت ملحور الخدمات الرقمية بنسبة بلغت )65% ( ودرجة رضا مقبولة . وحازت بقية املحاور وهي: الرضا 

تراوحت نسبها  الرضا  التعامل بشكل عام عىل درجات ضعيفة من  والرضا عن  الخدمات املرصفية،  والرضا عن  االستثمارية،  األوعية 

بني )56.8%( و )56.2%(. وجاء يف ذيل القائمة من حيث نسبة الرضا محور مساهمة البنوك يف دعم الربامج التنموية بنسبة )%42.8( 

كأضعف درجة رضا بني املحاور.

وبلغت نسبة الرضا عن العام عن خدمات البنوك املحلية املقدمة للجهات الخريية )56.6%( وهي نسبة تعرب عن درجة ضعيفة من الرضا.
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األفضلية في تعامل 
الجهات الخيرية مع
 البنوك األهلية

الشكل )7(

مستوى الرضا عن العام عن خدمات البنوك املحلية املقدمة للجهات الخريية
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الشكل رقم )7( يوضح ترتيب البنوك املحلية التي تتعامل معها الجهات الخريية من حيث األفضلية يف التعامل، ويتضح من بيانات الشكل أن غالبية املصارف قد 

حازت عىل درجة ضعيفة من حيث تفضيل أي منها للتعامل معها من جانب الجهات الخريية، بينما جاءت جيدة بالنسبة ملرصف الراجحي الذي احتل الصدارة من 

بني البنوك يف درجة التفضيل يف التعامل من قبل الجهات الخريية حيث بلغت نسبة التفضيل )76.8%( بدرجة رضا جيدة. تاله بدرجة رضا مقبولة يف التفضيل كل من 

مرصف اإلنماء، وبنك البالد، وبنك الجزيرة، حيث تقاربت نسب تفضيلها وتراوحت بني )61.0%( و )%68.4(. 

وحازت بقية البنوك وهي عىل التوايل: البنك السعودي لالستثمار، وبنك الرياض، وبنك الخليج الدويل)السعودية(، والبنك السعودي الفرنيس، ومجموعة سامبا العاملية 

)سامبا(، والبنك األول، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الربيطاني، ثم البنك األهي التجاري، عىل نسب تفضيل متقاربة تراوحت بني )58.2%( و)%55.2(، 

والتي تعرب عن درجة ضعيفة من حيث تفضيل الجهات الخريية للتعامل معها. 

وبحساب متوسط درجات التفضيل املحرزة يف هذا املحور نجد أن درجة التفضيل العام للتعامل مع البنوك املحلية من قبل الجهات الخريية قد جاءت بدرجة مقبولة 

وبنسبة )60.2%( من الدرجة الكلية للرضا عن املحور.

ويمكن استنتاج أبرز املالحظات حول درجة التفضيل للتعامل مع البنوك املحلية من قبل الجهات الخريية فيما يأتي:

نسب االنحراف املعياري ملستوى التوافق يف اإلجابات بني أفراد العينة يف جميع البنود تراوحت بني )0.701( و )1.231( وهي مؤرشات تحمل داللة عىل 	 

مستوى عال من التوافق وعدم التعارض يف اإلجابات بني كافة أفراد العينة.

االرتفاع املطرد يف نسبة عينة الدراسة الذين اختاروا الحياد والذين تراوحت نسبتهم بني )41.3%( و )81.8%( من نسبة تفضيلهم للتعامل مع البنوك 	 

املحلية تدل عىل فجوة يف التواصل والعالقة بني البنوك والجهات الخريية انعكس عىل موقف الرتدد والتوقف عن التفضيل بني السلب واإليجاب. وقد خرج 

النتيجة تعكس مدى قدرة املرصف عىل  الذي انخفضت نسبة املرتددين لديه يف خيار األفضلية اىل)10.1%(، وهذه  الراجحي  التعميم مرصف  من هذا 

الوصول إىل الجهات الخريية وإقناعهم بالتعامل معه بما خفف من حريتها يف اختيار األفضلية لصالح الجانب اإليجابي من التفضيل.

درجات التفضيل للبنوك والواقعة بني مقبولة وضعيفة تدل عىل حاجة البنوك املحلية إىل مزيد من التحسني والتطوير يف أدائها وخدماتها حتى تنال مزيدا 	 

من الرضا والقبول من قبل املستفيدين من خدماتها.



: الصعوبات
ً
أوال

الصعوبات ومقترحات 
التحسين

املفتوح  السؤال  خالل  من  الدراسة  عينة  سؤال  لدى 

التي تواجهها الجهات الخريية يف  أبرز الصعوبات  عن 

التعامل مع البنوك املحلية ُجمعت الكثري من البيانات، 

النوعي  التحليل  التعامل معها وفق منهجية  تم  والتي 

بأهم  خالصة  إىل  البيانات  خلصت  وقد  للبيانات، 

الصعوبات التي كانت عىل النحو اآلتي:

اإلجراءات 	  وتعقيد  وتنشيطها  الحسابات  فتح  يف  مشكالت 
وضعف املرونة يف التعامل

كثرة التحديثات لألنظمة البنكية	 

والتعامل 	  الخريية  للجهات  االجتماعي  الوضع  مراعاة  عدم 
معها أسوة بالرشكات الربحية

مشكالت يف الخدمات االلكرتونية والهاتف املرصيف	 

لصالح 	  األفراد  استقطاعات  مع  التفاعل  يف  الجدية  عدم 
الجهات الخريية

وضع بعض العراقيل وضعف التعاون مع الجهات الخريية	 

كثرة تكرار طلبات املستندات وتكرار اإلجراءات والتوقيعات	 

يف 	  وخاصة  الخريي  القطاع  منسوبي  التعامل  يف  مشكالت 
مجال القروض الشخصية

عدم وضوح إجراءات التعامل من بعض البنوك يف التعامل مع 	 
الجهات الخريية

ضعف الدعم املايل واالعفاءات من الرسوم للجهات الخريية	 

مشكالت يف كشوفات الحسابات الصادرة من البنوك	 

تجميد واغالق الحسابات وأحيانا دون اشعار وأثرها اليسء 	 
عىل سمعة الجهات الخريية لدى املتربعني

الجهات 	  مندوبي  مع  البنوك  موظفي  بعض  تعامل  سوء 
الخريية 

صعوبات يف إيداع وسحب وتحويل املبلغ املالية من الحسابات	 

يقدرون 	  مختصني  موظفني  أو  متخصص  قسم  وجود  عدم 
التعامل مع الجهات الخريية

 )6( رقم  من  الجداول  نتائج  مع  الصعوبات  هذه  مقارنة  ولدى 

الربامج  ، ودعم  الخدمات املرصفية  تناولت  والتي   )11 ( اىل رقم 

 ، الرقمية  والخدمات   ، االستثمارية  األوعية  وخدمات  التنموية، 

التوافق  النتائج  ، فأكدت  العام  الرضا  ، ودرجة  التعامل  وأسلوب 

واالنسجام مع نتائج املحاور التي جاءت يف الغالب األعم بدرجة 

ضعيف .

عن  تعرب  كإشارات  معها  بالتعامل  الدراسة  تويص  لذلك  ونتيجة 

صوت عميل مهم له وزنه يف املجتمع، ومحاولة البحث عن أسباب 

ذكرها من قبل الجهات الخريية ومحاولة الوصول اىل الصعوبات 

الحقيقية ووسائل تجاوزها.
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: التحسينات
ً
ثانيا

التحسني  مقرتحات  عن  الخريية  الجهات  سؤال  ولدى 

املحلية  البنوك  قبل  من  منها  االستفادة  يمكن  التي 

وبعد  التعامل،  وأساليب  الخدمات  يف  أدائها  لتحسني 

التحليل االحصائي جاءت أبرز تلك املقرتحات كما يأتي:

رفع مستوى املرونة وتسهيل اإلجراءات بشكل عام يف التعامل 	 
مع الجهات الخريية

الجهات 	  وبرامج  خدمات  دعم  يف  بفعالية  البنوك  مساهمه 
الخريية

تخصيص قسم خاص او موظف خدمه عمالء للعناية بالجهات 	 
الخريية

ترسيع العمل وتحسني مستوى التجاوب وسهولة التواصل مع 	 
الجهات الخريية

الخريية 	  الجهات  مع   )Online( االلكرتوني  التعامل  توسيع 
وتحسني جودته.

التخفيف من اإلجراءات الورقية والروتينية 	 
وتسهيل 	  وتحديثها  الحسابات  تنشيط  إجراءات  تسهيل 

الحصول عىل كشف الحساب دوريا.
إتاحة الفرصة للجهات الخريية الستكمال اإلجراءات أون الين	 
التعاون مع القطاع الخريي وتسهيل معامالته أسوه بغريه من 	 

القطاعات الربحية.
جميع 	  قبل  من  الخريية  الجهات  مع  التعامل  إجراءات  توحيد 

البنوك
إتاحة نقاط البيع عرب الشبكات اإللكرتونية ورشائح اإلنرتنت 	 

وفتح خدمة االتصال املبارش والهاتف املرصيف للجهات الخريية
ملوظفي 	  القروض  واعتماد  واإلسناد  التعامل  مستوى  تحسني 

الجهات الخريية
التعامل مع الجهات الخريية 	  مراعاة األولوية والخصوصية يف 

باعتبارها قائمة بأعمال غري ربحية تخدم املجتمع
العمالء 	  خدمات  من  االستفادة  من  الخريية  الجهات  تمكني 

املتميزين أسوة بغريها من القطاعات األخرى.
تنفيذ الزيارات امليدانية الدورية من قبل مندوبي البنوك للجهات 	 

الخريية لتحسني األداء.
توعية وتدريب وتقييم موظفي البنوك حول خصوصيات العمل 	 

الخريي
العمل عىل إقامة رشاكة حقيقية وفاعلة بني البنوك والجهات 	 

الخريية
التطورات 	  يستوعب  بشكل  أدائها  تطوير  عىل  البنوك  حث 

والرصافات  الفروع  نرش  حيث  من  الخريي  القطاع  يف  الكبرية 
اآللية وتسهيل الخدمات املرصفية لهم.

الجهات 	  عىل  املفروضة  الرسوم  من  التخفيض  أو  اإلعفاء 
الخريية

تحسني خدمه االشعارات للجمعيات قبل اتخاذ إجراءات إقفال 	 
الحسابات بوقت كاف.

املجتمعية 	  املسؤولية  برامج  خالل  من  الخريية  الجهات  دعم 
للبنوك لصالح الجهات الخريية

ولدى مقارنة النتائج أعاله مع نتائج الجدول السابقة ومحور 	 
يف  الواردة  املقرتحات  كثرة  أن  مالحظة  يمكن  الصعوبات 
من  ولذلك  فيها،  جاء  ما  وتقوي  تعزز  السابقة  املقرتحات 
األهمية بمكان التعامل معها كمؤرشات مهمة تعرب عن صوت 
عميل مهم يف املجتمع وهو الجهات الخريية، ويف حال األخذ بها 
العام عن خدمات  الرضا  ربما يتم مستقبال تقوية الضعف يف 

البنوك املحلية وأساليب تعاملها مع الجهات الخريية. 
ومجددا تويص الدراسة البنوك املحلية بدراسة هذه املقرتحات 	 

بطريقة أكثر عمقا وتفصيال أمال يف الوصول إىل نتائج لتحسني 
أدائها أمام هذا العميل املهم.
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اسـتهدف االسـتطالع الجهات الخرييـة املكونة مـن الجمعيات واملؤسسـات األهلية 	 

يف عمـوم مناطـق اململكـة البالغ عددهـا )2242 جهة( .

تـم اسـتخالص عينـة ممثلـة مـن تلـك الجهـات بلـغ عددهـا )600(  وقـد مثلهـا  	 

القـادة واملـدراء التنفيذيـني وكـوادر الشـون املاليـة، وزع عليهـم )1000( اسـتبيان.

بلـغ عـدد االسـتبيانات املسـتعادة والصالحة للتحليـل االحصائي ) 467 (، واسـتمر 	 

العمـل قرابـة ) 4 ( أسـابيع  للفـرتة مـن بداية شـهر  اكتوبـر 2021 حتـى نهايته، 

غطـت خاللهـا  كافـة الجهـات الخريية يف جميـع مناطـق اململكة. . 

حـازت املناطق السـت األكرب من حيـث عدد الجهـات الخريية وهـي: الرياض ومكة 	 

واملدينـة والقصيـم واملنطقـة الرشقيـة ومنطقـة عسـري أعـىل نسـبة مـن الجهات  

الخرييـة قاربـت )75%( منها. 

بلغـت أعـىل نسـبة للفئـات األكثر اطالعـا عىل التعامـالت املاليـة والتي تضـم أمناء 	 

ومـدراء العمـوم واملـدراء التنفيذيني وكوادر الشـئون املاليـة بمختلف مسـتوياتهم 

ومنسـوبي اإلدارة العليـا، وقـد قاربـت نسـبتهم )70%( وبلغت خرباتهـم يف التعامل 

مـع البنـوك املحلية مـا يقارب ) 15 سـنة(.

تناولـت الدراسـة قياس الرضا من خالل خمسـة محـاور هي: الخدمـات املرصفية، 	 

ودعـم الربامـج التنمويـة، وخدمـات األوعيـة االسـتثمارية، والخدمـات الرقميـة، 

وأسـلوب التعامـل العـام، ومـن خـالل نتائـج املحـاور الخمسـة تـم التعـرف عـىل 

مسـتوى الرضـا الوظيفـي الخـاص بـكل محـور مـع بنـوده التفصيلية ثـم الرضا 

العـام عن املحـاور الخمسـة وهو املعرب عـن درجة الرضـا الفعي للجهـات الخريية 

عـن البنـوك املحلية.

تـال هذه املحاور الخمسـة محـورا األفضلية يف التعامل مـع البنوك وترتيبهـا تنازليا 	 

للحصـول عـىل البنـوك املفضلة ومسـتوى الرضـا عن البنوك بشـكل عـام من حيث 

أفضليـة التعامـل، ثـم محـور الصعوبـات ومقرتحات التحسـني ويتضمـن إجابات 

ألسـئلة مفتوحـة وضعتها الدراسـة للتعبـري الحر عنهـا، وما تتضمنه من الرسـائل 

التـي ترغـب يف توصيلها إىل البنـوك املحلية.

يف معـرض اإلجابـة عـن تسـاؤالت الدراسـة حول مسـتوى رضـا الجهـات الخريية 	 

عـن الخدمـات املرصفية التي تقدمهـا البنوك املحليـة، حازت خدمتـا تزويد الجهات 

الخرييـة بكشـوف الحسـاب والتقارير املاليـة، والتسـهيالت اإلجرائية التـي تقدمها 

البنـوك لجمـع التربعـات للجمعيـات عىل الصـدارة من حيـث درجة الرضـا عنهما، 

بدرجـة جيـدة ومقبولـة لـكل منهمـا عـىل التـوايل. أمـا بقيـة الخدمـات املرصفية 

األخـرى مثـل: إصدار البطاقـات البنكيـة للموظفني السـتالم الرواتب، والتسـهيالت 

يف إجـراءات إصـدار أجهـزة نقاط البيـع، ودرجة الرضا عـن املدة الزمنيـة إلجراءات 

فتـح الحسـاب البنكـي أو تحديثـه، فقـد جـاءت درجـات الرضـا عنهـا بمسـتوى 

ضعيـف. وجـاءت درجـة الرضـا الكلية عـن محـور الخدمـات املرصفية بمسـتوى 

أيضا. ضعيـف 

وفيمـا يخـص نتائـج قياس مسـتوى الرضا عـن مسـاهمة البنوك يف دعـم الربامج 	 

التنمويـة للجهـات الخرييـة، حـازت جميـع الخدمـات يف املحـور عـىل درجـة رضا 

النتائج العامة
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ضعيفـة، ومـن أهمهـا: برامـج الدعـم املقدمة لـذوي االحتياجـات الخاصـة، ودعم 

برامـج دعـم االرس املنتجـة، ودعـم الربامـج الصحيـة، واملسـاعدات املاليـة للفقراء 

واأليتـام واملحتاجـني، ودعـم العمـل التطوعـي. وجـاءت  درجـة الرضـا العـام عن 

املحـور ضعيفـة أيضاً.

وفيمـا يتعلق بنتائـج قياس مسـتوى الرضا عن خدمـات األوعية االسـتثمارية التي 	 

تـدر عوائـد عـىل حسـابات الجهـات الخرييـة، فقد حـازت خدمـة التميز بسـهولة 

السـحب وااليـداع مـن األوعية االسـتثمارية عىل درجـة مقبولة من الرضـا، أما بقية 

الخدمـات يف املحـور فحـازت عـىل درجة ضعيفة مـن الرضـا وهي: خدمـات التميز 

يف انخفـاض املخاطـر، والرضا عن الحسـابات االسـتثمارية، والودائع االسـتثمارية، 

والصناديـق االسـتثمارية. كمـا حـاز محـور الرضـا العـام عـن خدمـات األوعيـة 

االسـتثمارية التـي تـدر عوائد عىل حسـابات الجهـات الخرييـة عىل درجـة ضعيفة. 

وفيمـا يتعلـق بنتائـج قيـاس مسـتوى الرضا عـن الخدمـات الرقمية التـي تقدمها 	 

البنـوك املحليـة، حـازت جميـع خدمـات املحـور عـىل درجـة رضـا مقبولـة وعـىل 

رأسـها: جودة الخدمـات التقنية لـدى البنوك املحليـة، وخدمات املواقـع االلكرتونية 

االيل،  الـرصاف  وخدمـات  اليـن(،  )اون  الكرتونيـا  املرصفيـة  والخدمـات  للبنـوك، 

وخدمـات الهاتـف املـرصيف، وسـهولة التعامـل الكرتونيـا عـن بُعـد مـع حسـابات 

الجمعيـات. وبلغ مسـتوى الرضـا العام عـن خدمات املحـور درجة مقبـول.  وبهذا 

تؤكـد الدراسـة أن محـور الخدمـات الرقميـة التـي تقدمهـا البنـوك املحليـة يعترب 

األفضـل مقارنـة ببقيـة الخدمـات املقدمة مـن البنوك،  رغـم تدني مسـتوى الرضا 

عنـه اىل درجـة مقبول. 

وحـول نتائـج قيـاس مسـتوى الرضـا عـن أسـاليب تعامـل البنـوك املحليـة مـع 	 

الجهـات الخرييـة، حـاز بنـدا مسـتوى تعامـل املوظفـني مـع الجهـات الخرييـة، 

ومسـتوى املرونـة ومراعـاة خصوصيـات الجهـات الخريية عـىل درجـة مقبولة من 

الرضـا، بينمـا حصلـت بقيـة بنـود املحـور عـىل درجـة ضعيفـة ومنها عىل سـبيل 

املثـال: مسـتوى التعامـل من قبـل البنوك بشـكل عام، ومسـتوى الجـودة يف خدمة 

العمـالء املتعلقـة بخدمـة الجمعيـات، ومدى اسـتجابة البنـوك لحل املشـكالت ذات 

العالقـة مـع الجمعيـات، ومسـتوى إسـهام البنـوك املحليـة يف تحقيـق الرسـالة 

الخرييـة للجمعيـات. وكنتيجـة لذلـك حـاز مسـتوى الرضـا العـام عن املحـور عىل 

ضعيفة. درجـة 

وللحصـول عـىل الرضـا العـام عـن خدمـات البنـوك املحليـة وأسـاليب التعامل مع 	 

الجهـات الخرييـة، تـم حسـاب املتوسـطات الحسـابية والنسـب املئويـة للمحـاور 

الخمسـة السـابقة. وقـد جاءت أعىل نسـبة رضـا ملحور الخدمـات الرقمية بنسـبة 

بدرجـة مقبولـة، أمـا بقية املحـاور، وهـي الرضا عـن الخدمـات املرصفيـة، ودعم 

الربامـج التنمويـة، واألوعيـة االسـتثمارية، والرضـا عن أسـاليب تعامـل البنوك مع 

الجهـات الخرييـة فقـد جـاءت جميعها بدرجـة ضعيـف. وكمحصلة لدرجـة الرضا 

عـن املحـاور الخمسـة تؤكد الدراسـة أن درجة الرضا عـن العام عن خدمـات البنوك 

املحليـة املقدمة جـاءت بمسـتوى ضعيف.

وتؤكـد الدراسـة أن مسـتويات الرضـا جـاءت متدنيـة يف جميـع املحـاور وبنودهـا 	 

التفصيليـة، ولـم يتجـاوز أفضلهـا درجـة جيـد، بينمـا جـاء معظمهـا يف الجانـب 

الضعيـف، ويف هـذا تنبيـه للبنوك املحليـة يف التواصل مـع الجهات الخرييـة بالتعامل 

معهـا كصـوت عميـل مهم يحثهـا عىل البحـث والتنقيب عن أسـباب تدنـي رضاهم 

عـن الخدمـات وأسـاليب التعامـل، ثـم تعزيزهـا بتعديـل السياسـيات واإلجـراءات 

وأسـاليب التعامـل التـي تحسـن مـن مسـتوى الرضا عـن خدماتها مسـتقبال. 
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أمـا فيمـا يتعلـق بمحـور األفضليـة يف تعامل الجهـات الخريية مـع البنـوك املحلية 	 

فـإن غالبيـة املصـارف قـد حـازت عىل درجـة ضعيفـة من حيـث تفضيـل أي منها 

للتعامـل معهـا مـن جانـب الجهـات الخرييـة، باسـتثناء مـرصف الراجحـي الذي 

احتـل الصـدارة مـن بـني البنـوك يف درجـة تفضيـل التعامل معـه من قبـل الجهات 

بدرجـة رضـا  تـاله  أن درجـة تفضيلـه جـاءت بمسـتوى جيـد.  الخرييـة، رغـم 

مقبولـة يف التفضيـل كل مـن مـرصف اإلنمـاء، وبنـك البـالد، وبنـك الجزيـرة، أمـا 

بقيـة البنـوك وهـي عىل التـوايل: البنـك السـعودي لالسـتثمار، وبنك الريـاض، وبنك 

الخليـج الدويل)السـعودية(، والبنك السـعودي الفرنـيس، ومجموعة سـامبا العاملية 

)سـامبا(، والبنـك األول، والبنـك العربـي الوطنـي، والبنـك السـعودي الربيطاني، ثم 

البنـك األهـي التجـاري، فقد حـازت عىل درجـة ضعيفة مـن حيث تفضيـل التعامل 

معهـا مـن قبـل الجهـات الخرييـة. ونتيجـة لذلـك فقد نـال محـور تفضيـل تعامل 

الجهـات الخرييـة مـع البنـوك املحليـة درجـة مقبولة مـن الرضا.

وفيمـا يتعلـق بمحـور الصعوبـات التي تواجـه الجهات الخرييـة والتي عـربوا عنها 	 

مـن خالل السـؤال املفتـوح الذي طرحتـه عليهم الدراسـة، فجـاءت النتائـج الكلية 

للمحـور متوافقـة ومنسـجمة مـع الضعـف العـام الـذي عربت عنـه درجـة الرضا 

املتدنيـة ملحـاور الخدمات وبنودهـا التفصيلية. وأكـدت الجهات الخرييـة عىل وجود 

العديـد مـن الصعوبـات التـي تواجههـا يف التعامـل مـع البنـوك منهـا عـىل سـبيل 

املثـال: مشـكالت يف فتح الحسـابات وتنشـيطها ، وتعقيد اإلجـراءات وضعف املرونة 

يف التعامـل، وكثـرة التحديثـات لألنظمـة البنكية، وعـدم مراعاة الوضـع االجتماعي 

للجهـات الخرييـة ، ومشـكالت يف الخدمـات االلكرتونية والهاتف املـرصيف، إضافة اىل 

عـدم الجديـة يف التفاعل مع اسـتقطاعات االفـراد لصالح الجهـات الخريية، ووضع 

العراقيـل  الـذي يضعـف مسـتوى التعـاون مـع الجهات الخرييـة، ناهيك عـن كثرة 

تكـرار طلبـات املسـتندات والوثائـق وتكـرار اإلجـراءات والتوقيعـات رغـم توفريها 

لهـم مـن قبل .

وقـد رفعـت الجهـات الخرييـة العديـد مـن مقرتحـات التطويـر والتحسـني للدفـع 	 

مـن  كان  أفضـل  مسـتوى  إىل  التعامـل  وأسـاليب  الخدمـات  يف  األداء  بمسـتوى  

ضمنهـا: رفـع مسـتوى املرونـة وتسـهيل اإلجـراءات بشـكل عـام يف التعامـل مـع 

الجهـات الخرييـة، ومسـاهمة البنـوك بفعاليـة يف دعـم خدمـات وبرامـج الجهات 

الخرييـة، وتخصيـص قسـم خـاص أو موظـف خدمـه عمـالء للعنايـة بالجهـات 

الخرييـة، وترسيـع العمـل وتحسـني مسـتوى التجـاوب وسـهولة التواصـل مـع 

الجهـات الخرييـة، وتوسـيع التعامـل االلكرتونـي مـع الجهـات الخريية وتحسـني 

جودتـه، والتخفيـف من اإلجـراءات الورقية والروتينية ، وتسـهيل إجراءات تنشـيط 

الحسـابات وتحديثهـا وتسـهيل الحصـول عـىل كشـف الحسـاب دوريـا، و تمكـني 

الجهـات الخرييـة من االسـتفادة مـن خدمـات العمـالء املتميزين أسـوة بغريها من 

القطاعـات األخـرى. 



فيما يـي مجموعة مـن التوصيات التي يمكن أن تسـاهم 

يف تحسـني أداء البنـوك املحليـة تجـاه الجهـات الخرييـة، 

ومـن تلـك التوصيات مـا يأتي:

التعامل مع نتائج الدراسـة باعتبارها رسـالة واضحة 

تحمـل يف طياتهـا صوت عميـل مهـم يف املجتمع وهي 

الجهـات الخرييـة، تتطلـب اتخـاذ إجـراءات رسيعـة 

لتكثيـف التواصـل معهـا، والبحث العميق عن أسـباب 

تدنـي رضاهم عـن الخدمـات وأسـاليب التعامـل، ثم 

خـالل  مـن  الالزمـة  واملعالجـات  بالحلـول  الخـروج 

تعديـل السياسـات واإلجراءات وأسـاليب التعامل، أمال 

يف تحسـن مسـتوى الرضا مسـتقبال.

رضورة بنـاء دليـل موحـد بـني البنـوك للتعامـل مـع 

الجهـات الخريية يسـهم يف تحسـني وجـودة الخدمات 

ويكـون  القطـاع  ملنظمـات  البنـوك  تقدمهـا  التـي 

بـإرشاف البنـك املركـزي.

منتجـات  بتقديـم  املحليـة  البنـوك  قيـام  أهميـة 

مرصفيـة جديـدة ومتنوعـة تتواكب مع تتطلـع رؤية 

اململكـة 2030 يف تمكـني القطـاع الخريي مـن التنمية 

املجتمـع. املسـتدامة يف 

دعـوة البنـوك املحليـة إىل زيـادة مسـاهمتها يف خدمة 

. ملجتمع ا

العنايـة بمقرتحـات التحسـني التي أظهرتها الدراسـة 

باعتبارهـا رسـائل وإشـارات مـن الجهـات الخرييـة 

ترفعهـا للبنـوك املحلية لدراسـتها والنظـر يف إمكانية 

تنفيذهـا حتـى يتحسـن مسـتوى رضاها مسـتقبال.











28

التوصيات



الهيئـة العامـة لإلحصـاء - الكتـاب اإلحصائـي السـنوي لعـام 2018، 	 

العـدد 54.

إحصائيات منشآت القطاع غري الربحي- هيئة اإلحصاء 2018	 

دليـل تصنيف الجمعيـات واملؤسسـات األهليـة، وزارة املـوارد البرشية 	 

والتنميـة االجتماعيـة 1441- 2019

تقرير آفاق القطاع غري الربحي، مؤسسة امللك خالد 2021	 

 	/https://sotor.com منصة سطور

 	/https://www.muhtwa.com  موقع محتوى ترند  املوسوعي

 	/https://www.alahli.com موقع البنك األهي السعودي

املسـئولية املجتمعيـة حتـى نهايـة 2019 – إصـدارات البنـك املركـزي 	 

/https://www.sama.gov.sa السـعودي 

 	https://www.sdb.gov. التنمية املسـتدامة، بنك التنميـة االجتماعيـة

/sa

أهداف التنمية املسـتدامة، االسـتعراض الطوعي الوطنـي األول للمملكة 	 

العربيـة السـعودية، املنتدى السـيايس الرفيع املسـتوى لعـام 2018م ، 

/https://sustainabledevelopment.un.org 2018نيويورك ، يوليـو

آليـات منـح الجهـات الخريية ولجـان التنميـة ، وزارة  املـوارد البرشية 	 

/https://hrsd.gov.sa  ، والتنميـة االجتماعيـة

دور البنـوك السـعودية ورشكات التمويـل يف أداء مسـئوليتها املجتمعية 	 

ملواجهـة أزمـة كورونـا املسـتجد كوفيـد -19، غرفـة الريـاض  ابريـل 

/https://marsad.chamber.sa  ،  2020
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المراجع



املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(
اململكة العربية السعودية – جدة

هـاتـف: 920006674 
الجوال: 0500642088

www.medadcenter.com
info@medadcenter.com


