
تبرـعات اـلخيرـية  الجـمعيات واـل
د. سـناء أـبوسـن، فـهد اـلبوـعينين 

أجــرى معھــد الــبحوث االجــتماعــیة واالقــتصادیــة الــمسحیة بجامعة قطر فى الــعام ۲۰۱۹ مسح لتقییم أداء الجــمعیات الــخیریــة 

والمؤسسات الغیر الـربـحیة عن طریق استطالع رأي المواطنین القطریـین والمقیمین بغرض معرفة تقیمھم ألداء ھذه الجمعیات 

. والمؤسسات من خالل استطالع سلوكھم الشخصي عـند الـتبرع قبل وبعد الحصار الذي حدث فى العام ۲۰۱۷

أشھــر الـمؤسـسـات الـخیـریــة  
 أظھرت نتائج البحث أن الجــمعیات الـخیریـة األكـثر شھـرة ھـي مـؤسـسة قـطر الـخیریـة، ومـؤسـسة عـید الـخیریـة، جـمعیة الھـالل 

األحـمر الـقطري وصندوق الزكاة.

الـمؤسـسات الـتي یـفضل المواطنین القطریین والمقیمین الـتبرع مـن خـاللـھا 
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الـجـــــمـعـیـات الـــــخـیـریـــــة 

والـمؤسـسات غـیر الـربـحیة 

األكـــثر شھـــرة فـــي دولـــة 

قطر

قـطــر الـخیــریــة 
عــیــــد الـخیــریــة 
الھــالل األحـــمــر 
صــنــدوق الـزكـاة
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الجــمعیات الــخیریــة الــتي 

یــفضل المشاركیین الــتبرع 
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قطــر  

الخیــریـة

عیــــد 

الخیــریـة

تشـیر الـدراسـة أن ھـناك تـغییر مـلحوظ 

عــند المواطنین القطرییــن فـي 

اتــجاھــاتــھم نــحو مــؤسســتي قطر وعید 

الخیریة بعد الحصار
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مـوجـز سـياسـات 

٥ ینایر۲۰۲۰ 



أھـم األسـباب الـتي تـجعل الـمشاركـیین یفضلون الـتبرع  لھـذه المؤسسات 

وسائل الـتبرع 

الـتبرع عـبر االنـترنـت بحسـب الـفئات الـعمریـة 
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أھــم الــعوامــل الــتفضیلیة لدى 

المشاركین

الـثقة مـن الـناحـیـة الـمالـیة 

تــقـــدم خــدمـــات أفـضـل 

تــجــارب ســابــقة إیــجابـیـة 

الـثقة فـي الـقائـمین عـلیھا 
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فـي األمـاكـن الـعامـة  

عن طــریــق االنـتـرنـت  

%14عن طــریــق الــبـنــــك

أھــــم الــــوســــائــــل الــــتي 

یفضلھا المشاركون 

للتبرعات

تشـیر الـدراسـة أن األصـغر 

سـناُ  ھـم األكـثر إقـباُال عـلى 

الـتبرع عبر االنترنت.

مـن 24 - 18 عـامـاً 

مـن 25 - 34 عـامـاً 

مـن 44 - 35 عـامـاً 

مـن 45 وأكـــثـــــــر
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التوصیــــاتأھــم النتـــائج

• یـــمثل صـــندوق الـــزكـــاة أقـــل نســـبة في الشھرة 
مـــقارنـــة بالمؤسسات األخرى. 

• ھـنالـك اتـجاه مـتزایـد لـلتبرع عبر االنـترنـت لـلفئات األصغر سنًا . 

• ھــنالــك تــغیر واضــح فــي ســلوك وعــادات الــمشاركــین تجاه 
تبرعھم للجمعیات بعد الحصار. 

• عـــلى الـــرغـــم مـــن كـــثرة عـــدد الجـــمعیات الـــخیریـــة 
والـمؤسـسات غـیر الـربـحیة تـم ذكـر خـمسة فـقط لـتمثل األكثر شھرة .

• أن وعـي الـمجتمع اتـجاه الجـمعیات الـخیریـة أكـبر بـكثیر من وعیھم 
بالمؤسسات الغیر ربحیة.

• رفـع الـوعـي الـمجتمعي عـن الـمؤسـسات الـتي لـم یـتم ذكرھا. 

• ان تھـتم الـمؤسـسات بـتطبیقات االنـترنـت كـوسـیلة مستقبلیة 
للتبرع. 

• تشجیع مـشاركـة الھـیئات الـخیریـة فـي مشـروعـات الـتنمیة 
المحلیة ذات األولویة الوطنیة. 

الـحصار أن تعید بناء  بـعد  تـأثـرت سـمعتھا  الـتي  الجـمعیات  • عـلى 
ثقة الجمھور بھا من الناحیة المالیة. 

• إیـجاد الـیة تنسـیقیة وإداریـة واضـحة بـین الجـمعیات الــخیریــة 
لــتفعیل وتقســیم االدوار حســب الــحاجــة الوطنیة.
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