
المعلومات الرئيسية للدراسة

جهة خيرية

 قادة ومدراء تنفيذيين
وكوادر الشؤون المالية

 مدى رضا الجهات الخيرية عن خدمات البنوك المحلية

إعداد :  المركز الدولي لألبحاث والدراسات )مداد(

مدة  العمل الميداني

استجابة

عينة الدراسة 2242

1000

2 شهر

467

600



طبيعة عمل أفراد عينة الدراسة

تصنيف مجاالت نشاط عينة الدراسة

 سنوات خبرة عينة الدراسة في الجانب المالي
والتعامل مع البنوك

رئيس / عضو مجلس إدارة

األمني العام واملدير العام ونوابهم

املدير التنفيذي ونوابه

مدراء تنمية املوارد املالية واألوقاف واالستثمار

رؤساء أقسام ومحاسبون وأمناء صناديق وموظفو املالية

املوظفون يف الشؤون اإلدارية

املوظفون يف الشؤون التعليمية

املوظفون يف الشؤون االجتماعية

املوظفون يف الشؤون الصحية

وظائف أخرى

الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني

التأييد واملؤازرة

الخدمات االجتماعية

الصحة

التعليم واألبحاث

جمعيات رجال األعمال

البيئة والتنمية واإلسكان

الثقافة والرتفيه

مجال آخر

أقل من 5 سنوات

 من 5 إىل 10 سنوات

من 10 سنوات إىل 15 سنة

من 15 سنة إىل 20 سنة

 من 20 سنة فأكثر

%9

%3.2

%29.6

%9

%11.1

%13.1

%5.6

%15.6

%1.5

%2.4

%22.7

%0.4

%62.30

%6.90

%3

%0.4

%13.1

%5.6

%0.6

%31.7

%31.7

%19.5

%8.6

%8.6
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 مستوى الرضا عن الخدمات المصرفية
المقدمة من البنوك المحلية

                                                             الرضا عن مساهمة البنوك
في دعم البرامج التنموية

%56.7

%42.78

درجة الرضا العام عن هذه الخدمات 
قد جاءت بمستوى ضعيف للرضا

تزويد الجهات الخريية بكشوف الحساب والتقارير 	 
املالية

التسهيالت اإلجرائية التي تقدمها البنوك لجمع 	 
التربعات للجمعيات

توفري خدمة االستقطاع الشهري من األفراد	 
رضاكم عن املدة الزمنية إلجراءات فتح الحساب 	 

البنكي أو تحديثه.
إصدار بطاقات بنكية للموظفني الستالم الرواتب 	 

دون الحاجة لفتح حسابات خاصة بهم
التسهيالت يف إجراءات إصدار أجهزة نقاط البيع	 
وجود وفاعلية النظام املوحد لكل البنوك املستخدم يف 	 

التعامل مع الجهات الخريية
طلب الوثائق الالزمة من الجمعية يتم ملرة واحدة من 	 

دون تكرار إال للحاجة.
خدمة زيارة موظف البنك للجمعية الستكمال بعض 	 

اإلجراءات البنكية دون الحاجة للزيارة من قبل 
مندوب الجمعية

دعم ذوي االحتياجات الخاصة ومتطلباتهم الخاصة	 

دعم برامج دعم االرس املنتجة	 

دعم الربامج الصحية	 

املساعدات املالية للفقراء واأليتام واملحتاجني	 

دعم العمل التطوعي	 

دعم برامج الجهات الخريية يف التعليم	 

املساهمة يف دعم األوقاف وبرامج االستدامة املالية	 

دعم برامج التقنية	 

املساهمة يف الدعم املايل )العام( للجمعيات	 

دعم برامج تطوير العاملني	 

درجة الرضا 
العام

درجة
 الرضا

 العام

الخدمات

الخدمات

درجة الرضا العام عن الربامج التنموية املقدمة 
من البنوك املحلية قد جاءت بمستوى ضعيف 
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مدى الرضا عن األوعية االستثمارية التي 
تدر عوائد على حسابات الجهات الخيرية

الرضا عن الخدمات الرقمية االلكترونية

%56.8

%65

درجة الرضا العام عن خدمات األوعية 
االستثمارية جاءت بدرجة ضعيفة

درجة الرضا العام عن الخدمات 
الرقمية قد جاءت بدرجة مقبولة 

جودة الخدمات التقنية لدى البنوك املحلية	 

خدمات املواقع االلكرتونية للبنوك	 

خاصية الخدمات املرصفية الكرتونيا )اون الين( 	 

خدمات الرصاف االيل	 

خدمات الهاتف املرصيف	 

سهولة التعامل الكرتونيا عن بُعد مع حسابات الجمعيات	 

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	 

درجة الرضا
 العام

درجة الرضا
 العام

الخدمات

الخدمات
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درجة الرضا العام عن خدمات البنوك المحلية  
المقدمة للجهات الخيرية وأساليب التعامل

ضعف الرضا العام عن خدمات البنوك 
املحلية املقدمة للجهات الخريية

%56.56

درجة الرضا
 العام

مستوى الرضا عن الخدمات املرصفية املقدمة من البنوك املحلية	 

مسـتوى الرضا عن مسـاهمة البنـوك يف دعم الربامـج التنموية الجهات 	 
الخريية 

مسـتوى الرضا عـن األوعية االسـتثمارية التي تدر عوائد عىل حسـابات 	 
الخريية الجمعيات 

مستوى الرضا عن الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك املحلية	 

مسـتوى الرضـا العـام عـن مـدى مسـاهمة البنـوك املحليـة يف دعـم 	 
االجتماعيـة التنمويـة  الخرييـة  الجمعيـات  مسـرية 

الخدمات

%56.2

درجة  الرضا
 العام

الرضا عن التعامل العام من قبل 
البنوك المحلية مع الجهات الخيرية 

درجة مستوى الرضا عن أساليب تعامل البنوك 
املحلية مع الجهات الخريية قد جاءت بدرجة ضعيفة

مستوى تعامل املوظفني مع الجهات الخريية 	 

مستوى املرونة ومراعاة خصوصيات الجمعيات	 

مستوى التعامل من قبل البنوك بشكل عام	 

مستوى الجودة يف خدمة العمالء املتعلقة بخدمة الجمعيات	 

مدى استجابة البنوك لحل املشكالت ذات العالقة مع الجمعيات	 

مستوى اسهام البنوك املحلية يف تحقيق الرسالة الخريية للجمعيات.	 

الخدمات
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األفضلية في تعامل الجهات 
الخيرية مع البنوك المحلية

%76.8

%58.2

%65.2

%57.4

%68.4

%58

%56.8

%61

%57

%56

%55.2

درجة التفضيل العام للتعامل مع البنوك املحلية من 
قبل الجهات الخريية قد جاءت بدرجة مقبولة 
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مشكالت في فتح الحسابات وتنشيطها	 

تعقيد اإلجراءات وضعف المرونة في التعامل	 

كثرة التحديثات لألنظمة البنكية	 

عدم مراعاة الوضع االجتماعي للجهات الخيرية	 

مشكالت في الخدمات االلكترونية والهاتف المصرفي	 

عدم الجدية في التفاعل مع استقطاعات االفراد لصالح الجهات الخيرية	 

المعوقات التي تضعف مستوى التعاون مع الجهات الخيرية	 

كثرة تكرار طلبات المستندات والوثائق وتكرار اإلجراءات والتوقيعات رغم توفيرها من قبل.	 

فـي 	  مهـم  عميـل  صـوت  طياتهـا  فـي  واضحـة تحمـل  رسـالة  الدراسـة باعتبارهـا  مـع نتائـج  التعامـل 
تحذيريـة. تنبيهـات  يتضمـن  الخيريـة،  الجهـات  وهـي  المجتمـع 

بالحلـول 	  والخـروج  التعامـل  وأسـاليب  الخدمـات  عـن  رضاهـم  تدنـي  أسـباب  عـن  العميـق  البحـث 
الالزمـة. والمعالجـات 

دراسـة أسـباب توقـف نسـب غيـر قليلـة مـن عينـة الدراسـة عـن اإلجابـة علـى العديد مـن األسـئلة التي 	 
طرحتهـا الدراسـة، وتعـزوه إلـى وجـود قصـور فـي عمليـة التواصـل مـن قبـل البنوك. 

الحقيقيـة 	  الصعوبـات  الـى  الوصـول  ومحاولـة  الدراسـة  عنهـا نتائـج  أسـفرت  التـي  الصعوبـات  دراسـة 
تجاوزهـا. ووسـائل 

العناية بمقترحات التحسين بدراستها والنظر في إمكانية التعامل معها لتحسين األداء مستقبال.	 

رفع مستوى المرونة وتسهيل اإلجراءات بشكل عام في التعامل مع الجهات الخيرية.	 

المساهمة بفعالية في دعم خدمات وبرامج الجهات الخيرية.	 

تخصيص قسم خاص أو موظف خدمة عمالء للعناية بالجهات الخيرية.	 

تسريع العمل وتحسين مستوى التجاوب وسهولة التواصل مع الجهات الخيرية.	 

توسيع التعامل االلكترونيOn Line((  وتحسين جودته.	 

التخفيف من اإلجراءات الورقية والروتينية	 

تسهيل إجراءات تنشيط الحسابات وتحديثها وتسهيل الحصول على كشف الحساب دوريا	 

تمكيـن الجهـات الخيريـة من االسـتفادة مـن خدمات العمـالء المتميزين أسـوة بغيرها مـن القطاعات 	 
األخرى.

أهم الصعوبات

التوصيات

التحسينات
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