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سلوكيات ورغبات واتجاهات المتبرعين والداعمين للقطاع الخيري من الشركات والبنوك التي  .7
 :الشرقيةبمدن  CSR))لديها مسؤولية اجتماعية 

 :مقدمة 7/7
مفردة من ( 44)باستطالع آراء عينة عشوائية مكونة من  بشركة إنماء األرباح لالستشارات والدراساتقام فريق العمل 

وهي الربامج "  (CSR)لية اجتماعيةو مسؤ برامج الشركات واملؤسسات التجارية والبنوك اليت لديها  منالعمالء احلاليني واملرتقبني 
ممثلة  واإلحساء باملنطقة الشرقية، مبدن اخلرب والدمام وذلك" وأنواعها أنشطتهااليت تعين بتنمية ودعم اجملتمع السعودي مبختلف 

جتاه سوق التربع والدعم لألنشطة واألعمال واجتاهاهتم متثياًل حقيقيًا جملتمع البحث والدراسة ملعرفة آرائهم ورغباهتم وسلوكياهتم 
 .اخلريية بالسوق السعودي

هبا جمموعة من الباحثني الستيفاء بياناهتا ذلك من خالل قوائم استطالع الرأي اليت مت إعدادها خصيصًا هلذا الغرض مث توجه و 
بشركة إنماء األرباح لالستشارات من خالل املقابالت الشخصية مع مفردات العينة املستهدفة، مث قام خرباء التسويق واإلحصاء 

أحدث الربامج  ليلها واستخالص أهم املؤشرات والنتائج منها باستخدامبتفريغ البيانات الواردة هبا وتبويبها وحت والدراسات
 .اإلحصائي املتقدم( SPSSبرنامج )اإلحصائية يف هذا اجملال 

هذا وقد مت التوصل اىل حجم العينة املستهدفة من خالل عالقاتنا بالقائمني على جلان تنمية املوارد باجلمعيات املختلفة والداتا 
من %14 -% 62للمشاريع اخلريية لديها ترتاوح بني  CSRبنك اليت لدينا واليت أسفرت عن أن نسبة دعم شركات وبنوك ال 

إلمجايل حجم العينة ( تقريباً  %67)إمجايل حجم التربعات والدعم املوجه للمشاريع املختلفة، وبالتايل أخذنا متوسط لتلك النسبة
الل املرور امليداين على ة ميدانية موزعة على مدن الدراسة ، حيث متت بطريقة عشوائية من خمقابل 44املتفق عليها لتصل إىل 

 .القطاع اخلريي دعم هبا واستطالع آرائهم حول املسئولنيمباين املكاتب والشركات والبنوك ملقابلة 
من الشركات والبنوك واملؤسسات واملصانع مبدينيت اخلرب والدمام فقد حرصنا أن تكون غالبية  املالونظرًا لتمركز بيئة األعمال و 

 .بتلك املدينتني والباقي مبدينة اإلحساء( منها%72)ملستهدفة املقابالت امليدانية ا
هذا وسوف نتناول فيما يلي بالشرح والتحليل أهم النتائج والمؤشرات للدراسة الميدانية للعينة المستقصاه، وذلك بغرض 

 :التعرف على اآلتي
 االجتماعية وكذلك أفضل اجلمعيات اليت تتعامل  ليةاملسؤو يف جمال  والبنوك أهم وأبرز الربامج واملبادرات اليت تنفذها الشركات

 .معها وأسباب تفضيلها وكيفية التعرف عليها

  والبنوك الشركاتتلك لية االجتماعية اليت تنفذها و أهم حماور املسؤ. 

  االجتماعيةلية املسؤو على برامج  والبنوك لتلك الشركاتمتوسط حجم اإلنفاق السنوي. 

  االجتماعيةلية املسؤو شكل التعاون مع اجلمعيات واجلهات اخلريية مبدن الشرقية واملعايري عند اختيار شركاء. 

 أسباب ضعف التعاون أو جود شراكات مع اجلمعيات اخلريية مبدن الشرقية. 

 املختلفة مع اجلمعيات واجلهات اخلريية املستقصاة أهم الصعوبات اليت تواجه العينة. 
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 :هنتناول فيما يلي أهم مواصفات العينة المستقصاوسوف 

 (:المدينة)من حيث الموقع  7/6
الدمام واخلرب واإلحساء،  مفردات العينة املستقصاه موزعة بني مدنأن تكون راعينا  نظرًا لطبيعة الدراسة اخلاصة مبدن الشرقية

 :التايل على النحووذلك كما هو موضح 
 %()اإلجمالي العدد ةنيالمد

 %1772 32 الدمام
 %1772 32 اخلرب

 %62 34 اإلحساء
   %711 31 اإلجمالي

 :من حيث النشاط 7/4
العينة املستقصاه أن تكون ممثلة متثياًل حقيقيًا جملتمع البحث والدراسة حيث مت الرتكيز على استقصاء مفردات  ختياراراعينا عند 

، وذلك  %(72) بنسبة أنشطتها مبختلفوكذلك الشركات ،%(64)بنسبة مبدن الدراسة لقلة عددها وذلك البنوك معظم فروع 
 :كما هو موضح على النحو التايل

 %()اإلجمالي النشاط
 %64 بنوك وخدمات مصرفية

 %72 أنشطتها مبختلفشركات 
 %711 اإلجمالي
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 أنشطتها

76% 
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 :كما يليوذلك  تم استقصائهاالتي شركات الألنشطةوسوف نتناول فيما يلي تحليل 

 )%(اإلجمالي  النشاط

 %6173 جتارة السيارات
 %6173 مقاوالت

 %3.76 جتارة
 %3372 صناعة
 %173 نقل

 %173 السفر
 %173 املكيفات

 %173 مواد غذائية
 %173 اعمال مياه
 %173 دهانات

  %711 اإلجمالي
 

أن  مما يظهر السيارات واملقاوالت كاًل على حدةمع شركات جتارة  (منها%61)املستقصاة تقريباً ومما سبق يشري إىل أن حنو ربع العينة 
  .تلك األنشطة التجارية لديها اهتمام ومبادرة لربامج املسؤولية االجتماعية بالسوق

 :من حيث حجم أعمال الشركة السنوي       7/3
 سنة/مليون لاير 34أقل من  ما بني ملستقصاه حيث تنوعت فئات حجم أعماهلاا ملفردات العينة تباينت حجم أعمال الشركة السنوي

املالية  ةاملالئممما يشري إىل قوة ( منها% 24)سنة/مليون لاير 24سنة، وكانت النسبة األكرب هي الفئة أكثر من /مليون لاير 24وأكثر من 
 :النحو التايل كما هو موضحاً على، وذلك  والوضع املايل للعينة املستقصاة

فئات متوسط حجم أعمال الشركة السنوي 
 (بالمليون لاير)

 )%(اإلجمالي

 %772 34أقل من 
 %34 64أقل من  –34
 %772 14أقل من  – 64
 %34 44أقل من  –14
 %32 24أقل من  – 44

 %24 24أكثر من 
 %711 اإلجمالي
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 :مقابلتهموظيفة من تمت من حيث  7/5
كما هو ، وذلك  والبنوك لية االجتماعية بالشركاتو القائمني على برامج املسؤ من تنوعت وظائف مفردات العينة املستقصاه 

 :على النحو التايلموضحاً 
 %()اإلجمالي  الوظيفة
 %3272 مدير 

 %373 نائب مدير
 %274 صاحب العمل

   %711 اإلجمالي
 

لية االجتماعية الشركات والبنوك في مجال عمل المسؤو وأبرز البرامج التي نفذتها أهم  .6
 :تلك البرامج بمدن الشرقية منوالشريحة المستهدفة 

 :للبرامج والمبادرات المنفذةفة تهد  سالشريحة الم   6/7
من وجهة  وذلك(شرحية الشباب)االجتماعية هي  املسؤوليةبرامج ستهدف لتنفيذ أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن أكرب شرحية ت  

، وذلك  منها %32 وذلك من وجهة نظر(احملتاجنيشرحية )الرتتيب  يف من عينة الشركات والبنوك املستقصاة،وتليها% 36نظر 
 :على النحو التايلكما هو موضح 

 الشريحة
 المستهدفة 

 )%(بالعينة يؤيدونهانسبة من 

 %3672 الشباب
 %6672 احملتاجني
 %34 االيتام
 %2 املعاقني
 %2 املرضى
 %672 املرأة

 %672 املؤسسات

 مدير
8675% 

 نائب مدير
871% 

 صاحب عمل
574% 
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إال أهنا  من وجهة نظر العينة املستقصاة استهدافاً أن شرحية الشباب على الرغم من كوهنا األكثر :ومن المالحظ مما سبق

 .لثالث للربامج واملبادرات املنفذة هبااالشرحية املشرتكة يف مدن الدراسة 

االجتماعية  المسؤوليةفي مجال عمل ات تتعامل معها الشركأفضل الجمعيات الخيرية التي  .4
 :تفضيلها ومواقعها وأسباب

 

 :بالمدن محل الدراسة مفردات العينة المستقصاه أفضل الجمعيات الخيرية التي تعاملت معها 4/7
نة املستقصاه من العي مفردات عهاأفضل اجلمعيات اخلريية اليت تعاملت م هيأظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن مجعية الرب اخلريية 

 ،منها %32 من وجهة نظر مجعية الربكة اخلريية يف الرتتيب الثاين تليهاحيث جاءت يف الرتتيب األول منها % 12وجهه نظر 
 :على النحو التايلذلك كما هو موضح و 

 %()نسبة من يفضلونها بالعينة  الجمعيات أفضل

 %12 اجلمعيات اإلغاثية
 %32 حتفيظ القرآنمجعية 

 %3672 مجعيات ذوي االحتياجات اخلاصة
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 :لجمعيات الخيرية بمدن الشرقيةمفردات العينة المستقصاه لأسباب تفضيل  4/6
وهي  مفضلة من وجهة نظر عينة البنوك والشركات املستقصاة عيات خرييةأكثر ست مجسوف نتناول فيما يلي أسباب تفضيل 

 :النحو التايلعلى وذلك كما هو موضح 

 )%( اإلجمالي أهم أسباب التفضيل

 %24 /....(ملكافحة السرطان /لرعاية أيتام)لتخصص جمال اجلمعية
 %1373 لتميزها يف مساعدة احملتاجني

 %671 وضوح هدف اجلمعيةل
 %671 سرعة االستجابةو  ملتابعة املستمرةا

 %671 حاجة اجملتمع هلذه اخلدمات
 %671 اإلجناز الفعال

 %671 حسن التعامل مع املتربعني
 %671 انتشار فروع اجلمعية

 %671 الثقة واملصداقية باجلمعية
 %671 وضوح جهود اجلمعية باجملتمع
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وذلك ( ختصص جمال اجلمعية)هو  الدراسةويتضح لنا من اجلدول السابق أن أهم أسباب تفضيل اجلمعيات اخلريية مبدن 
مها يف تقريباً، مث يأيت بعد% 16بنسبة( لتميزها يف مساعدة احملتاجني) التفضيليف  يليه، األخرىإلمجايل األسباب % 24بنسبة

 .بشكل متساوي األسبابباقي الرتتيب 
 :بالمجتمعتبنيها وتنفيذها باالجتماعية التي تقوم مفردات العينة المستقصاه  المسؤوليةمحاور  .3

الدراسة أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن هناك العديد من حماور املسؤولية االجتماعية اليت تقوم الشركات والبنوك اليت مشلتها 
احملور املستحوذ على أكرب  هي( األنشطة الشبابية والرياضية)بتبنيها وختصص جزء من تربعاهتا وأعماهلا اخلريية جتاهها، وتبني أن 

 :على النحو التايلوذلك كما هو موضح ،منها% 74 ر األخرى املختلفة املنتشرة باجملتمع وذلك من وجهة نظرنصيب من احملاو 

 )%( بالعينة يؤيدونهانسبة من  المسؤولية االجتماعيةمحاور 

 %7474 األنشطة الشبابية والرياضية
 %4276 التنمية االجتماعية
 %1473 قضايا املستهلك

 %1473 التعليم
 %1473 اجلهود االغاثية
 %6376 دينية ودعوية

 %6376 صحية
 %3274 البيئة

 %3274 املمارسات العمالية
 %3673 اقتصادية

 %777 حقوق اإلنسان
 %273 جمال احلوكمة ومكافحة الفساد
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االجتماعية مع الجمعيات  المسؤوليةمدى وجود تعاون أو مبادرات حالية في مجال  .5

 :ن وجد لدى العينة المستقصاةإالضعف وأسباب والجهات الخيرية وشكل التعاون 
 :لدى العينة المستقصاة التعاونوأشكال هذا  االجتماعية المسؤوليةفي مجال  حالي مدى وجود تعاون 5/7

الدراسة من مفردات العينة املستقصاه تتعاون حالياً مع مجعيات وجهات خريية مبدن % 772.الدراسة امليدانية أن  نتائج أظهرت
 :على النحو التايل، وذلك كما هو موضح بالشرقية

 %()اإلجمالي حالة التعاون الحالي
 %772. نعم

 %672 ال

  %711 اإلجمالي

 
العينة المستقصاة تتعاون حالياً مع الجمعيات والجهات الخيرية من خالل الدعم من % 55كما أظهرت النتائج أيضاً أن 

 :النقدي فقط وذلك كما هو موضحاً على النحو التالي

 %() اإلجمالي شكل التعاون

 %32 دعم نقدي فقط
 %772 رعاية

 %2 شراكة متكاملة
 %672 تنفيذ ذايت
 %711 اإلجمالي

 

ومما سبق يشري إىل أن الشركات والبنوك املستقصاة باخلرب والدمام ال يوجد لديها أشكال للتعاون سوى الدعم النقدي فقط يف 
 . حني أن الشركات والبنوك مبدينة اإلحساء لديها أشكال خمتلفة من التعاون

 نعم
9775% 

 ال
275% 

دعم نقدي 
 فقط

85% 

 رعاية
775% 

 شراكة متكاملة
5% 

 تنفيذ ذايت
275% 
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 :نظر العينة المستقصاة من وجهةأسباب ضعف التعاون أو وجود شراكات مع الجمعيات والجهات الخيرية  5/6
يوجد لديها تعاون مع اجلمعيات أو اجلهات اخلريية املختلفة مبدن  من العينة املستقصاة ال% 672كما سبق وأن أشرنا أن 

ن يعانوا من وجود مشاكل ممتقريباً % 13الدراسة وذلك لضعف الدعاية واإلعالن لتلك اجلمعيات باملدن وذلك من وجهة نظر 
 :على النحو التايلو موضح هكما وذلك  وصعوبات،

 أسباب ضعف التعاون
 نسبة من يعانون 

 )%(العينةبمنها 
 %1371 ضعف الدعاية واإلعالن

 %3373 الفروع عدد قلة
 %3373 ضعف التواصل

 %3672 ضعف الفعالياتواألنشطة
 %3672 ضعف إعداد الدراسات

 %3672 عدم التنظيم
 %271 ضعف الثقة
 %271 اجلمعيةعدم املبادرة من 

 %271 حتديد األهدافعدم 
 %271 سوء اإلدارة
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية CSRسلوكيات ورغبات املتربعني والداعمني من الشركات والبنوك اليت لديها 

 هـ 3417 رجب 62

من وجهة نظر الخيرية االجتماعية مع الجمعيات  المسؤولية وآليات تأسيس شراكات طرق .2
 :العينة المستقصاة بمدن الدراسة

النصيب  على (وميزانيتها وسياساهتا الشركة توجه يناسب ما واختيار دراستها اجلمعيات مث استالم املبادرات من)استحوذت 
 كما، وذلك  إلمجايل الطرق األخرى% 3772 بوزن نسيب قدرةاالجتماعية وذلك  املسؤوليةكة ا األكرب من بني طرق تأسيس شر 

 :على النحو التايلهو موضح 

 %()اإلجمالي  جتماعيةاال المسؤوليةتأسيس شراكات  طرق

ما يناسب توجه  ختياراو مث دراستها  املبادرات من اجلمعيات ستالما
 الشركة وسياساهتا وميزانيتها

3772% 

إعداد دراسة عن حاجة اجملتمع مث التوجه إىل اجلمعيات اخلريية 
 وتأسيس شراكة معها لتنفيذ املبادرات املناسبة

772% 

إعداد دراسة عن حاجة اجملتمع مث بناء املبادرات وتنفيذها مباشرة 
 %2 بدون شركاء

 %711 االجمالي

 

  

استالم املبادرات من 
اجلمعيات مث دراستها 
واختيار ما يناسب 

توجه الشركة وسياساهتا 
 … وميزانيتها

إعداد دراسة عن 
حاجة اجملتمع مث التوجه 
إىل اجلمعيات اخلريية 
 املناسبة وشراكة معها 

775% 

إعداد دراسة عن 
حاجة اجملتمع مث بناء 
املبادرات وتنفيذها 
 مباشرة بدون شركاء

5% 



 

11 

 

 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية CSRسلوكيات ورغبات املتربعني والداعمني من الشركات والبنوك اليت لديها 

 هـ 3417 رجب 62

 :كيفية التعرف على الجمعيات الخيرية والبرامج التي تدعمها مفردات العينة المستقصاه .1
، من العينة املستقصاة تعرفت على اجلمعيات أو الربامج من خالل إعالنات الطرق هلا% 22أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن 

 :على النحو التايلوذلك كما هو موضحاً 

جو البرنامأ الجمعية الخيرية على التعرف طرق  )%(نسبة من يؤيدونها بالعينة 

 %22 إعالنات الطرق
 %4772 ملقر اجلمعية املرور العشوائي

 %12 صدقاءمن خالل األهل األ
 %62 شخص تعرفه بالداخل

 %64 السوشيال ميديا واالنرتنت
 %32 سواق واملتنزهاتأكشاك للجمعية باملوالت واأل

 %2 موزعة بالبيوت والسيارات بروشور ومطبوعات
 SMS 672%رسائل 

 %672 املراسالت

 
  

 إعالنات الطرق
55% 

املرور العشوائي ملقر 
 اجلمعية
4775% 

من خالل األهل 
 األصدقاء

35% 

 شخص تعرفه بالداخل
25% 

السوشيال ميديا 
 واالنرتنت

20% 

أكشاك للجمعية باملوالت 
 واألسواق واملتنزهات

15% 

بروشور ومطبوعات موزعة 
 بالبيوت والسيارات

205% 

 SMSرسائل 
2.5% 

 املراسالت
2.5% 
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية CSRسلوكيات ورغبات املتربعني والداعمني من الشركات والبنوك اليت لديها 

 هـ 3417 رجب 62

االجتماعية من جمعيات وجهات خيرية  المسؤوليةشركاء  اختيار أهم عوامل المفاضلة عند .5
 :من وجهة نظر مفردات العينة المستقصاه

من وجهة نظر العينة املستقصاة عند استحوذت نوعية الربامج اليت تستهدفها اجلمعيات واجلهات اخلريية على املرتبة األوىل 
 هو، وذلك كما املعايري األخرىإلمجايل % 272.وذلك بوزن نسيب قدره اختيارها للتعاون معها يف جمال املسؤولية االجتماعية 

 :على النحو التايلموضح 
 الترتيب )%(الوزن النسبي  االختيار معايير

 األول %272. نوعية الربامج اليت تستهدفها
 الثاين %23 العالقات واملعارف
 الثالث %22 التقارير والدعوات

 الرابع %24 امسها وشهرهتا
 اخلامس %22 وجود مشاريع قائمة ودعمها مباشرة

 السادس %6272 التنفيذاالحرتافية يف إعداد الدراسات والتخطيط وإدارة 
 السابع %64 وجود نظام حوكمة أو نظام حماسيب واضح

 الثامن %63 التواجد يف نفس املدينة فقط
 التاسع %64 فروع اجلمعيةانتشار 

 العاشر %64 جودة إغالق املشاريع

 
 
 
 

%0 

%20 

%40 

%60 

%80 

%100 

%120 
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية CSRسلوكيات ورغبات املتربعني والداعمني من الشركات والبنوك اليت لديها 

 هـ 3417 رجب 62

مع الجمعيات  هاأهم الصعوبات والتحديات التي تواجه مفردات العينة المستقصاه في تعامل .9
 :والجهات الخيرية بمدن الشرقية

من حجم العينة املستقصاة تعاين من عدم التواصل الفعال مع اجلمعيات واجلهات % 12أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن 
 :على النحو التايل، وذلك كما موضح مبدن الشرقية اخلريية اليت تريد التعامل معها

 )%(منها بالعينة  نسبة من يعانون الصعوباتأهم 

 %1274 عدم التواصل الفعال
 %3376 ضعف الثقة واملصداقية باجلمعية

 %73. للجمعية ضعف الدعاية والتسويق
 %73. فروع اجلمعيةقلة عدد 

 %73. باستمرار قلة عدد املندوبني وتغريهم
 %73. املتاحة وأساليب املساعدات عدد الربامجقلة 

 %472 التربع جلميع اجلمعيات إمكانيةعدم 
 %472 قلة عدد طرق التربع
 %472 ضعف ثقافة املندوب

 %472 والروتني البريوقراطية

 
  

36.4% 

18.2% 

9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية CSRسلوكيات ورغبات املتربعني والداعمني من الشركات والبنوك اليت لديها 

 هـ 3417 رجب 62

 
االجتماعية بشكل دوري  المسؤوليةمدى نشر معلومات حول أنشطة الشركة في مجال عمل  .71

وجهة نظر العينة من  من خالل التقارير السنوية أو النشرات الخاصة وعدد تلك التقارير
 :المستقصاة

تنشر أي معلومات أو تقارير حول  ال( منها% 3672)أن الغالبية العظمى من العينة املستقصاة أظهرت نتائج الدراسة امليدانية 
 :على النحو التايل، وذلك كما هو موضح أنشطتها االجتماعية بشكل دوري يف تقارير سنوية

 )%(اإلجمالي  الحالة

 %3772 نعم
 %3672 ال

 
 .سنوياً / تقرير 6 تقاريرها السنوية ومبتوسط بلغ منها فقط تبادر بنشر تلك املعلومات والفعاليات يف% 3772يف حني أن 

  

 نعم
1775% 

 ال
8275% 
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية CSRسلوكيات ورغبات املتربعني والداعمني من الشركات والبنوك اليت لديها 

 هـ 3417 رجب 62

مستقباًل من وجهة نظر البرنامج  أوالتبرع والدعم مرة أخرى لنفس الجمعية  إمكانية مدى .77
 :العينة المستقصاة

 :الدعم مرة أخرى وأالتبرع  إمكانية مدى 77/7
والدعم مرة أخرى لنفس  للتربع تام ستعدادإمن مفردات العينة املستقصاه على % 772.سة امليدانية أن حنو اأظهرت نتائج الدر 

 :على النحو التايلهو موضح كما وذلك  الربنامج، نفس  وأ اخلرييةاجلمعية 

 %() اإلجمالي الحالة

 %772. نعم
 %672 ال

  %711 اإلجمالي
 

 :البرنامجلنفس الجمعية أو  المستقصاة من قبل الشركات والبنوك التبرع والدعم مرة أخرى أسباب 77/6
 هو مستقبالً  ىمرة أخر  أو الربنامج لدعم نفس اجلمعية أو اجلهة اخلريية أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن السبب الرئيسي

 :على النحو التايلكما هو موضح ،وذلكتقريباً  منها% 21من وجهة نظر وذلك ( جمال اجلمعية الفعال يف اجملتمع) 
 رع والدعم بأسباب الت
 أخريمرة 

 نسبة من يؤيدونها بالعينة
)%( 

 %2171 جمال اجلمعية الفعال يف اجملتمع
 %4277 ساعدة احملتاجنيمل

 %171 االستمرار يف عمل اخلري
 %171 وضوح اهلدف واإلجناز الفعال

 %171 اجتماعيواجب 
 %171 نجاح الربنامجل

 %171 وجود متابعة للربامج اخلريية

 

 نعم
9775% 

 ال
275% 

53.3% 
46.7% 
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية CSRسلوكيات ورغبات املتربعني والداعمني من الشركات والبنوك اليت لديها 

 هـ 3417 رجب 62

من الضروري أن تتبناها الجمعيات الخيرية داخل مدن أخرى مدى وجود برامج أو مشاريع  .76
 :الشرقية

احلالية وذلك واملشاريع بالربامج واجلهات اخلريية معظم اجلمعيات  كتفاءا راسة امليدانية ملفردات العينة املستقصاه دأظهرت نتائج ال
 :على النحو التايل، وذلك كما هو موضح (املوجود احلايل يكفي) منها% 772. من وجهة نظر

 )%(اإلجمالي  الحالة
 %672 نعم
 %772. ال

  %711 اإلجمالي

 
 

الجمعيات الخيرية لتبنيها مستقبالً لدى المقترحة من قبل مفردات العينة المستقصاه  والبرامج فيما يلي أهم المشاريعو 
:(مرتبة حسب األهميةالبرامج والمشاريع )بمدن الشرقية   

 من خالل الكسب وتعلم مهنه أو مهارة تدريب حريف ومهين للمستفيدين لالعتماد على أنفسهم. 

  (.على دعم احملتاجنيمشاريع استثمارية يستفاد من عوائدها ) ريع اجلمعيات مادياً تدعم مشا إنتاجيةعمل وحدات 

 (مشروع شكر النعمة)الطعام واحلفالت واالستفادة منه  جتميع الزائد من. 

 جتميع املواد القابلة للتدوير واالستفادة منها. 

 جتميع التمور واخلبز واالستفادة منه. 

 تكرمي املتميزين يف احلي. 

 تفعيل نادي احلي. 

  

 نعم
275% 

 ال
9775% 
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية CSRسلوكيات ورغبات املتربعني والداعمني من الشركات والبنوك اليت لديها 

 هـ 3417 رجب 62

 :أهم التوصيات .74
 مستقبالً مبدن الشرقيةربامج واملشاريع اخلريية ذات الطلب العايل تكرار اجلمعيات اخلريية لل. 

  احملاور االجتماعية التالية إىلجلمعيات واجلهات اخلريية ا اهتمامتوجيه: 

لجمعيةامحور   
الوزن النسبي 

)%( للتوجيه  
%63 األنشطة الشبابية والرياضية  

%37 التنمية االجتماعية  
%33 قضايا املستهلك  

%33 التعليم  
%33 اجلهود اإلغاثية  
%3472 دينية ودعوية  

%3472 صحية  
%711 اإلجمالي    

  وعدم الرتكيز على الدعم النقدي فقط اجلهات الداعمةاالهتمام بالدعاية والشراكة املتكاملة مع. 

 اجلهات واهليئات الداعمة إلعالن والتسويق عن نفسها وحسن تواصل مندوبيها مع ا علىوتركيز اجلمعيات اخلريية  اهتمام
 .للقطاع اخلريي

  املبادرات املناسبة هلا من  استالماخلريية لتحفيز اجلهات املاحنة على اجملتمع واحتياجاته لدى اجلمعيات دعم وتطوير دراسات
 .اجلمعيات ودعمها مادياً بالشكل املناسب

  اجلمعيات اخلريية لإلعالن عن نفسها باجملتمع ولدى اجلهات املاحنة والداعمة من خالل الوسائل التالية عند وضع  علىجيب
 :ميزانية الرتويج واإلعالن هلا

الوزن النسبي  الوسائل
)%(لإلنفاق   

%67 إعالنات الطرق  
%61 وجود مقر ثابت هلا  

%37 املعارف واألهل واألصدقاء  
بالداخلتعيني شخص ثقة   36%  

%34 السوشيال ميديا باإلنرتنت  
%7 أكشاك باملوالت واجملمعات التجارية  

%6 برشورات ومطبوعات  
SMS 3%رسائل   
Emails 3%مراسالت   

%711 اإلجمالي   

 

 الشبابية األنشطة
 والرياضية
28% 

 التنمية
 االجتماعية

17% 
املستهلك قضايا  

11% 

 التعليم
11% 

واإلغاثية اجلهود  
11% 

ودعوية دينية  
11% 

 صحية
11% 

الطرق إعالنات  
27% 

 ثابت مقر وجود
 هلا

23% 

 واألهل املعارف
 واألصدقاء
17% 

 ثقة شخص تعيني
 بالداخل
12% 

 ميديا السوشيال
 باإلنرتنت
10% 

 باملوالت أكشاك
 واجملمعات

7% 

ومطبوعات برشور  
2% 

 SMS رسائل
1% 

 مراسالت
Emails 

1% 
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية CSRسلوكيات ورغبات املتربعني والداعمني من الشركات والبنوك اليت لديها 

 هـ 3417 رجب 62

 لوجود فرص لدعمها ماليًا من قبل  اخلريية التالية مستقبالً املشاريع تبين ت واجلهات اخلريية مبدن الشرقية على اجلمعيا
 : األمهيةمرتبة حسب  عاملشاري، CSRالمؤسسات 

 من خالل الكسب وتعلم مهنه أو مهارة تدريب حريف ومهين للمستفيدين لالعتماد على أنفسهم. 

  (.مشاريع استثمارية يستفاد من عوائدها على دعم احملتاجني) ريع اجلمعيات مادياً تدعم مشا إنتاجيةعمل وحدات 

 (.مشروع شكر النعمة)الطعام واحلفالت واالستفادة منه  جتميع الزائد من 

 جتميع املواد القابلة للتدوير واالستفادة منها. 

 جتميع التمور واخلبز واالستفادة منه. 

 تكرمي املتميزين يف احلي. 

 تفعيل نادي احلي. 

 

 

 
 
 
 


