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 :مقدمة
ثة ذات قيمة مضافة تتميز د  ح  ا من رسالة الهيئة العامة لإلحصاء المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات إحصائية م  انطالق  

ا ألفضل المعايير والممارسات الدولية الرائدة في تطوير القطاع اإلحصائي لدعم لمصداقية، وفق  بالدقة والشمولية وا

لدعم التنمية االقتصـــادية  اوابتكار   اون المرجع اإلحصـــائي األكثر تميز  اتخاذ القرار، ولتحقق رؤية الهيئة المتمثلة في أن تك

 واالجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ئة العامة لإلحصــاء نشــر إهــدارلا األول لنشــرة مســح العمل التطوعي في المملكة العربية الســعودية لعام الهي ســر  ي

  .م2018

عد مســـح العمل التطوعي لو أحد المســـود الميدانية العينية األســـرية التي تجر  في مجال اإلحصـــاءات االجتماعية  وي 

المملكة العربية ســـــكان المتطوعين من شـــــرات عن المندرج ضـــــمن خطة مســـــود الهيئة، ويوفر المســـــح تقديرات ومؤ

، ومن خالل المسح يتم حساب ألم مؤشرات العمل نميالمقي وسواء كانوا من المواطنين أسنة فأكثر(  15)السعودية 

 وكذلك قياس اآلراء حول العمل التطوعي.   ،التطوعي كنسب المتطوعين

لديموغرافية وتوفر نشــــــرة مســــــح العمل التطوعي إحصــــــاءات عن األفراد ا لمتطوعين حســــــب عدد من المتايرات ا

 واالجتماعية.

ن تساعد بيانات النشرة متخذي القرار والباحثين في رسم السياسات الخاهة بمسح العمل التطوعي، كما أوتأمل الهيئة 

ط للبرامج تســالم في بناء قاعدة بيانات إحصــائية خاهــة بالعمل التطوعي، يمكن االســتفادة منها في اإلعداد والتخطي

التنموية االجتماعية واالقتصــــادية المســــتقبلية في المملكة، ودعم التوجهات والجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة 

 زيادة فاعلية العمل التطوعي.ى لإوالقطاع الخاص الرامية 

ة بمســــح العمل التطوعي وتتقدم الهيئة العامة لإلحصــــاء بالشــــكر والتقدير لكافة الشــــركاء والعمالء من الجهات المعني  

على تعاونهم معها في إنجاز لذه النشرة، كما تتقدم بوافر الشكر ألرباب األسر على ما قدموه من تجاوب مع استمارة 

، وتأمل الهيئة من الجميع تزويدلا بالمقترحات لار األثر بعد توفيق الله في إهــــــدارالمســــــح، حيل كان لتعاونهم أكب

فمن شــأن ذلك تحســين    info@ststs.gov.sa:اإللكترونيعلى البريد  العمل التطوعي،نشــرة مســح  والمالحظات حول

، الامحتو  وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على النشرات القادمة. مستقبال 

 ،،،التوفيقوالله ولي 

   الهيئة العامة لإلحصاء

 العاملةإحصاءات القوى 

 

 

mailto:الإلكترونيinfo@ststs.gov.sa
mailto:الإلكترونيinfo@ststs.gov.sa
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 منهجية نشرة مسح العمل التطوعي

  مصادر البيانات في نشرة مسح العمل التطوعي: -1

ة العامة لإلحصاء ه الهيئتالعمل التطوعي( والذي أجر تعتمد النشرة في بياناتها على المسح الميداني األسري )مسح

 .م2018عام وألول مرة في 

( يتم فيه جمع المعلومات من خالل زيارة عينة ممثلة االجتماعيةات حصاءاإلولو مسح ميداني أسري يندرج تحت تصنيف )

لكافة المناطق اإلدارية في المملكة العربية السعودية من األسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من 

لمستقرين في سنة فأكثر( وا 15األسئلة، ومن خالله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بالمتطوعين من السكان )

 وكذلك قياس اآلراء حول العمل التطوعي. ،المملكة العربية السعودية، وألم مؤشرات العمل التطوعي

 األهداف:  -2

ثة وذات شمولية تتعلق بالعمل د  ح  متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين بإحصاءات م   عمد 2.1

 التطوعي في المملكة العربية السعودية.

تمكين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص من دراسة متايرات العمل التطوعي لالستفادة منها في اإلعداد  2.2

 وزيادة فاعلية العمل التطوعي. ،والتخطيط للبرامج التنموية االجتماعية واالقتصادية المستقبلية في المملكة

 الجتماعية واالقتصادية.دعم القطاعات األكاديمية بمتطلبات الدراسات واألبحاث ا 2.3

 ثة عن: د  ح  توفير إحصاءات م   2.4

  السابقة.  ةاألربعتقدير نسبة المتطوعين خالل األسابيع 

 السابقة اشهر  12 خالل الـ تقدير نسبة المتطوعين. 

  السابقة. ةاألربعتقدير متوسط ساعات العمل التطوعي خالل األسابيع 

 السابقة. اشهر  12 الـ تقدير متوسط ساعات العمل التطوعي خالل 

 ومجاالت ممارستهم من خالل )المؤسسات أو  ،التعرف على طبيعة العمل التطوعي من حيل دوريته

 األفراد(.

 االقتصادية ةنشطعمال التطوعية حسب المهن واألتوفير بيانات تفصيلية عن األ.  

 المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات العمل التطوعي: -3

مجموع أفراد األسر المعيشية المختارة في العينة بمن فيهم العمالة المنزلية ومن في  يل مسح:عينة ال 3.1

 حكمهم، الذين يعيشون في مسكن واحد.

لي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم هلة قرابة ويشتركون في المسكن  :األسرة المعيشية 3.2

 ل ضمن أفراد األسرة ما يلي:ويدخ ،والمأكل ويقيمون في المسكن وقت المسح

األفراد الذين يقيمون إقامة معتادة مع األسرة ويكونون غائبين عن األسرة أثناء المسح لسفرلم خارج  .1

الطالب المبتعثين في ون للعالج، يمسافرالوالسياد، ومثل: رجال األعمال،  ،المملكة بصفة مؤقتة

 الخارج. 

 ،معتادة وتايبوا عنها أثناء المسح لوجودلم في ورديات عمل األفراد الذين يقيمون مع األسرة بصفة .2

 ن.يالصيادون في المطارات، يالعاملو، ينالممرضواألطباء، ومثل: الحراس، 
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 ن في حكمهم الذين يقيمون مع األسرة.العمالة المنزلية كالخدم والسائقين وم   .3

 .ن داخل المملكةواألفراد المسافر .4

ي عمل )أو مسالمة( غير مدفوع األجر قام به الفرد لخدمة اآلخرين، على أال يكون لو أ العمل التطوعي: 3.3

وغير مضطر للقيام به؛ ويشمل ذلك العمل أو  اوأن يكون مخير   ،لصالح أو لخدمة أي فرد من أفراد األسرة

 )ربحية أو غير ربحية(.حكومية المسالمة التي قدمت ألفراد مباشرة أو لمؤسسات 

 إذا توفرت فيه الشروط التالية: اتطوعي   ريف أن العمل يصبح عمال  ويتضح من التع

عاشة أو ما شابهها اإلأو  ،يستثنى من ذلك المكافآت الممنوحة مقابل بدالت االنتقالوأال يكون مقابل أجر ) .1

 والتي تدفع مقابل تكلفة فعلية قام المتطوع بأدائها(.

 سناد.ل فترات اإلقل خالعلى األ ةن يكون لمدة ساعة واحدأ .2

أال يكون العمل أو المسالمة لخدمة أحد أفراد األسرة المعيشية، فمثال ال يدخل في العمل التطوعي رعاية  .3

 أحد أفراد األسرة أو المذاكرة لألبناء.

ســـة كن أن يتم تأديته من خالل مؤســـوإنما يؤديه بكامل إرادته، فيم ،على أداء العمل اجبر  أال يكون المتطوع م   .4

غير لادفة للربح( كما يمكن تأديته مباشـــــرة لخدمة المســـــتفيد )على ســـــبيل المثال، لادفة للربح، أو ) حكومية

 قديم رعاية هحية بدون مقابل لمريض(.ت -معاونة ضرير على التنقل  -طهي أو توهيل الطعام ألسر محتاجة 

، ا تطوعي  سلية أو في التواهل االجتماعي ال يعد عمال  وتجدر اإلشارة إلى أن الوقت الذي يمضيه الفرد في الترفيه أو الت

 إنساني. ، أوتنمويأو  ،إال أن الوقت الذي يمضيه في وسائل التواهل االجتماعي يمكن تضمينه إذا كان لارض اجتماعي

 أو لصالح ،ويشمل كل عمل غير مدفوع األجر يمضيه الفرد في أنشطة للصالح العام ،ومجال العمل التطوعي متسع

اإلغاثة والمساندة للفئات الضعيفة أو تقديم مثل:  ،وياطي األعمال اإلنسانية ،أو أفراد ،مؤسسة أو لصالح فرد

...(. ويتسع .–يئة ب –هحة  –وتحسين أوجه الحياة للمحتاجين، كما ياطي المجاالت التنموية على تنوعها )تعليم  ،المحتاجة

ليشمل أيضا التطوع في تيسير خدمات الحجاج  اتعارف عليه دولي  لسعودي عما لو مالعمل التطوعي في المجتمع ا

 والمعتمرين.

سنة فأكثر( الذين قدموا مساعدات تشمل أي عمل )أو مسالمة( غير مدفوع األجر 15لم السكان ) المتطوعون: 3.4

 ، وال يشملار  وأن يكون مخي ،سنادقل خالل فترات اإلعلى األ ةقام به الفرد لخدمة اآلخرين لمدة ساعة واحد

 للقيام به. امضطر  يكون الفرد أو  ،يكون لصالح أو لخدمة أي فرد من أفراد األسرة العمل الذي

سنة فأكثر( الذين قاموا خالل فترة اإلسناد 15لم السكان ) السابقة: ةاألربعخالل األسابيع  نالمتطوعو 3.5

 السابقة( بأحد األعمال التالية: ةاألربع)األسابيع 

على األقل بدون مقابل راتب أو ربح )نقدي أو عيني( في أي نوع من األعمال  ةة الاير لمدة ساعة واحدساعدم

 و الصناعية أو الزراعية.أالتجارية 

 اشهر  12الـ سنة فأكثر( الذين قاموا خالل فترة اإلسناد )15لم السكان ) السابقة: اشهر   12 الـ المتطوعون خالل 3.6

 ل التالية:السابقة( بأحد األعما

على األقل بدون مقابل راتب أو ربح )نقدي أو عيني( في أي نوع من األعمال  ةمساعدة الاير لمدة ساعة واحد

 .التجارية أو الصناعية أو الزراعية
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باستخدام سنة فأكثر( الذين قاموا  15لم المتطوعون ) :اشهر  12 الـ نترنت خاللالمتطوعون الذين استخدموا اإل 3.7

 في أحد األعمال التطوعية.ت نترناإل

سنة 15مؤشر يقيس متوسط ساعات التطوع للمتطوعين ) :ةاألربع متوسط ساعات التطوع خالل األسابيع 3.8

إلى إجمالي المتطوعين  ةاألربع، ولو عبارة عن مجموع ساعات التطوع في األسابيع ةاألربع فأكثر( خالل األسابيع

 .ةعاألرب سنة فأكثر( خالل األسابيع15)

سنة 15مؤشر يقيس متوسط ساعات التطوع للمتطوعين ) السابقة: اشهر   12الـ متوسط ساعات التطوع خالل  3.9

السابقة إلى إجمالي  اشهر   12 الـ ولو عبارة عن مجموع ساعات التطوع في ،السابقة اشهر   12 الـ فأكثر(، خالل

 .السابقة اشهر   12 الـ سنة فأكثر( خالل15المتطوعين )

 الموهى به: أمثلة على العمل التطوعي الذي يعد ضمن أو خارج نطاق التعريف

 ضمن نطاق التطوع  خارج نطاق التطوع    

.حضار مواد غذائية من السوبرماركت ألفراد األسرةإ .حضار مواد غذائية من السوبرماركت لكبار السن خارج أفراد األسرةإ    

.األسرةإعداد وجبات طعام وتقديمها ألفراد  .إعداد وجبات طعام وتقديمها لألسر الفقيرة خارج األسرة    

.مساعدة األبناء في واجباتهم المنزلية   .في واجباتهم المدرسية من خارج األسرة مساعدة الطالب 

.تنظيف المنزل الخاص أو حديقة المنزل .تنظيف مسجد الحي الخاص أو ساحة المسجد   

المستشفى للحصول فراد األسرة إلى أمرافقة أحد 

.على الرعاية الطبية  

.مرافقة أحد الجيران إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية  

.حضور محاضرة دينية أو توعوية .المساعدة في إعداد وتجهيز محاضرة دينية أو توعوية    

  .مارسة الرياضةمعلى مساعدة األطفال خارج األسرة   .على ممارسة الرياضة داخل األسرة األطفال مساعدة

.إهالد المالبس ألطفال األسرة .إهالد المالبس لألطفال الفقراء خارج األسرة     

.منزل األسرةإهالد األعطال المنزلية في  .سكان الحيللجيران أو لإهالد األعطال المنزلية     

.العناية بمريض من أفراد األسرة .العناية بمريض أو كبير سن خارج األسرة    

  .إلى مقر عمله من خارج األسرةاألشخاص توهيل أحد  ه.عملإلى مقر فراد األسرة أأحد توهيل 

 التغطية: -4

 التاطية المكانية: 4.1

ـــــــــــ  العربية  ( للمملكة13)تاطي نشــــــرة العمل التطوعي البيانات المتعلقة بالعمل التطوعي لكافة المناطق اإلدارية الـ

، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصــيم، )الرياض التالية:تطوعي المناطق حيل ياطي مســح العمل ال الســعودية،

والشــرقية، وعســير، وتبوح، وحائل، والحدود الشــمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف( عن طريق زيارة عينة من أســر 

ّمِثلة ألسر المنطقة.   كل منطقة يتم اختيارلا بطريقة علمية لتكون عينة م 

 التاطية الزمانية: 4.2

ســند بيانات م، و2018عام تطوعي خالل شــهر أكتوبر تم جمع بيانات مســح العمل ال مســح من حيل عدد أفراد األســرة الت 

 كما يلي: ،وخصائصهم السكانية واالجتماعية واالقتصادية

سند بيانات عدد أفراد األسرة وخصائصهم السكانية إلى تاريخ زيارة األسرة ومعاينتها .1  .ت 
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السابقة لزيارة األسرة ومعاينتها، حيل األربعة سابيع األإلى  ةاألربعتسند بيانات المتطوعين خالل األسابيع  .2

)من يوم األحد في األسبوع تسبق تاريخ الزيارة السابقة( آخر أربعة أسابيع كاملة األربعة سابيع األيقصد بـ )

 األول إلى يوم السبت في األسبوع األخير(.

ـ )االثني  االسابقة إلى االثني عشر شهر   ابيانات المتطوعين خالل االثني عشر شهر   تسند .3 السابقة، ويقصد ب

 تسبق شهر المسح لزيارة األسرة ومعاينتها. االسابقة( آخر اثني عشر شهر   اعشر شهر  

 األدلة والتصانيف اإلحصائية المستخدمة في المسح أثناء جمع البيانات: -5

 لنشرة على التصانيف واألدلة التالية: تعتمد بيانات ا

 : الدليل الوطني للدول والجنسيات:أوًل 

 لو تصنيٌف دولي معياريٌّ موحد، شامٌل للدول والمقاطعات التابعة لها، ويعتمد التصنيف على المعيار الدولي

ISO 3166) (Country codes)) ستخدام لها، حيل إن ا ويقوم لذا التصنيف بإعطاء رموز للدول والمقاطعات التابعة

 ب األخطاء.من استخدام اسم الدولة مفيد لألغراض اإلحصائية مما يوفر الوقت ويجن   تلك الرموز واألرقام بدال  

 :تصنيف المستويات التعليميةا: ثانيً 

ِمد على التصنيف الدولي الموحد للتعليم ) عت  البرامج  (، ولو التصنيف المرجعي لتنظيمISCEDلو تصنيف إحصائي م 

ا من مرحلة رياض  التعليمية والمؤلالت ذات الصلة حسب المستويات التعليمية، وياطي جميع المراحل التعليمية بدء 

األطفال وحتى مستويات الدراسات العليا، والارض من استخدام لذا التصنيف في مسح العمل التطوعي لو تصنيف 

    ة.  سنة فأكثر( حسب مستوياتهم التعليمي 15األفراد )

 :التصنيف السعودي للمهنا: ثالثً 

ا لتصنيف وتجميع المعلومات المهنية التي  يالذ ((ISCOد على التصنيف الدولي لو تصنيف إحصائي معتِم  يوفر نظام 

 يتم الحصول عليها عن طريق التعدادات والمسود اإلحصائية، وكذلك من السجالت اإلدارية. 

 :(ISIC4لقتصادية )التصنيف الوطني لألنشطة اا: رابًع 

 فواإلنتاجية، ويعر لو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية

 يأو تقدمه المنشاة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدا ماديا، وأحيانا ال تجن هالنشاط االقتصادي بأنه )جميع ما تمارس

اا عمالها مردود  أة من أالمنش  .الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات( يكما ل مادي 
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 اختيار العينة:  -6

مِثلة لمجتمع المسح على مستو  المملكة وموزعة حسب  19,800تم اختيار عينة المسح بتحديد  أسرة كعينة مختارة وم 

 المناطق اإلدارية على النحو التالي: 

 

 وحدات المعاينة في مسح العمل التطوعي:

سـحب فـي المرحلـة األولى مـن تصميـم  وحدات المعاينة األولية لي مناطق العد، ولـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي ت 

ينـة التـي )األسر( لي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس الوقت، ولـي وحـدات المعا د  عينـة المسح، بينما تع

ها فـي المرحلـة الثانيـة مـن تصميـم عينـة المسح، وتعد   يتـم   ا مـن وحـدات المعاي سـحب  نـة كل وحـدة معاينـة ثانويـة جـزء 

 .األولية

 أدوات جمع البيانات: .7.

الهيئة وعي في استمارة جمع البيانات الميدانية: تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي مسح العمل التط

للتوهيات والمعايير الدولية التي تصدرلا منظمة العمل الدولية في مجال إحصاءات العمل  االعامة لإلحصاء وذلك وفق  

التطوعي، وقد تم عرضها على خبير في مجال إحصاءات العمل التطوعي خالل زيارته للهيئة العامة لإلحصاء والجهات 

 .إعداد هياغة األسئلة خذ مرئياتهم ومالحظاتهم عليها، وقد تم  مسح العمل التطوعي ألبذات العالقة 

تم تقسيم االستمارة إلى خمسة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواهفات الفنية 

 لمرحلة العمل الميداني

هفحة الاالف ويتضمن 

المعلومات الجارافية 

 لمنطقة العد.

البيانات األساسية 

المعيشيةلألسرة   

 العطاء المادي العمل التطوعي

 )نقدي أو عيني(

اآلراء في التطوع 

 والعطاء

 يمكن االطالع على االستمارة كاملة وتحميلها من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت

  

 

 عدد األسر المنطقة اإلدارية عدد األسر نطقة اإلداريةالم عدد األسر المنطقة اإلدارية

 936 نجــران 1,620 عســير 3,150 الريـاض

 774 البــاحة 1,188 تبــوح 3,366 مكـة المكرمة

 864 الجــوف 1,044 حائــل 1,602 المدينة المنورة

 594 الحدود الشمالية 954 القصــيم
 

 1,080 جـازان 2,628 المنطقة الشــرقية
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 أسلوب جمع البيانات:  -7

 جمع البيانات في مسح العمل التطوعي: 

 على  بزيارة األسر لجمع بيانات )مسح العمل التطوعي( بناء   نموقياحثين ميدانيين تم اختيار العاملين المرشحين كب

 عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل.

  ،المتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية( وذلك من وتم تأليل وتدريب جميع المرشحين )موظفي الهيئة

 خالل برامج تدريبية خاهة.

   سلوب االتصال المباشر باألسرة في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات، حيل قام الباحل اعتماد أ تم

نة في الجهاز اللوحي الميداني بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوهول لها باستخدام اإلحداثيات المدو

ح لدفه من تي تثبت لويته اإلحصائية، كما وض  رشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية الوالخرائط اإل

وفي حال عدم ، واستوفي االستمارة اإللكترونية مشافهة من رب األسرة ،م نبذة عن المسح وألدافهالزيارة، وقد  

ِلمٍّ بشؤونها.  وجود رئيس األسرة تم جمع البيانات من أي فرد بالغ من األسرة م 

 زة اللوحية الستيفاء بيانات استمارة المسح بناء  على اإلسناد الزمني المحدد استخدم كافة الباحثين الميدانين األجه

ا لعــدد أفــراد األســرة وخصائصــهم السكانية واالجتماعية واالقتصادية.   وفق 

  ة استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاهية "التزامن" المتوفرة على األجهزة اللوحي 

ميل ونقل البيانات المستوفاة لألسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، لتح

ا.  ا لمراجعتها ومعالجتها الحق  ن بشكل معين تمهيد  ز  خ   حيل ت 

  )ولي  تطوعي،اللضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح العمل  الكتروني  إتطبيق )قواعد التدقيق

بناؤلا من خالل ربط العالقة المنطقية بين إجابات االستمارة  اإلجابات( تمقواعد إلكترونية تكتشف تعارض )

ومتايراتها لتساعد الباحل الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات االستمارة مع رب األسرة 

برمجة    االستمارة.األخطاء إذا تعارضت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخر  في تمرير ببحيل ال تسمح لذه القواعد الم 

  عة عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحل الميداني نفسه والمفتش جم  ق من هحِة البيانات الم  تم التحق 

راقبة المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة اإلشراف، حيل خضعت جميع مناطق العمل لعملية م

ا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات  ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيض 

ا من اليوم األول إلى آخر يوم فيها.  ا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدء   العاملة بالميدان تزامن 

 عداد النتائج ومراجعتها:إ -8

ة لمسح العمل التطوعي، تم القيام بعمليات االحتساب واستخراج النتائج، وتحميل بعد أن تمت مراجعة البي جمع  انات الـم 

المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثم  تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات 

 المراجعة والتدقيق. العمل التطوعي باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها ألغراض 
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 نشر البيانات: -9

 إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:  أوًل:

إعداد وتجهيز  وفي لذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسود العمل التطوعي، ثم تم  

بيانات الوهفية والمنهجية كما لي اآلن في لذه وأضيفت لها ال والمؤشرات،جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات 

  واإلنجليزية.إعدادلا باللاتين العربية  وقد تم   النشرة،

  النشرة:إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور  :اثانيً 

في لذه بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشر موعد إهدار النشرة عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت، تقوم 

المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاهة لإلعالن عن هدرولا عبر كافة وسائل اإلعالم إضافة إلى منصاتها المختلفة في 

نشر ابتداء  في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة  مواقع التواهل االجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وت 

  Excelكبيانات مفتوحة بصياة 

وإدراجها في المكتبة اإلحصائية على  التطوعي،كافة العمالء والمهتمين بالعمل إلى لها وضمان انتشارلا ووهوذلك ل

  الموقع.

   :بالنشرةالتواصل مع العمالء وتزويدهم  ثالًثا:

ا من الهيئة بألمية التواهل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور هدور نشرة العمل التطو عي إيمان 

كما تستقبل أسئلة واستفسارات العمالء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف  بالنشرة،بالتواهل مع العمالء وتزويدلم 

 حيل يتم  استقبال الطلبات واالستفسارات عن طريق:   ،القنوات االتصالية ليتواهل عمالؤلا معها لطلب البيانات

 الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة: www.stats.gov.sa   

  للهيئةالبريد اإللكتروني الرسمي: info@stats.gov.sa  

 البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالء (Client Support): cs@stats.gov.sa  

  .الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة 

  الرسمية.الخطابات 

 (.920020081) :على رقم ،الهاتف اإلحصائي 
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 إجراءات الجودة المطبقة:  -10

تخضع إحصاءات العمل التطوعي للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة من لذا المسح، 

 ومن لذه اإلجراءات: 

في  استخدام تقييمات المسود التي نفذتها الهيئة في الفترات السابقة ألغراض رهد عناهر القوة والضعف .1

 وتحسين إجراءات جمع البيانات اإلحصائية.  ،تنفيذ المسح

دريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحل في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتمشى مع ألداف ت .2

 المسح. 

في جميع اختبار الوسائل اإللكترونية المستخدمة في جمع البيانات ألغراض التأكد من سالمة البيانات وحمايتها  .3

 مراحل تنفيذ المسح. 

 التقليل من عبء المستجيب من خالل استخدام الطرق اإلحصائية المناسبة.  .4

 . اااللتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبق   .5

 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:  -11

التخطيط للبرامج في ة إحصاءات العمل التطوعي من نشركافة القطاعات الحكومية والخاهة ذات العالقة تستفيد 

التنموية االجتماعية واالقتصادية المستقبلية في المملكة، والجهات التي تهدف إلى زيادة فاعلية العمل التطوعي في 

المؤسسات ، ووزارة العمل والتنمية االجتماعيةو ،كل من وزارة االقتصاد والتخطيطد المملكة العربية السعودية، وتع

إضافة إلى المنظمات الدولية واإلقليمية  ،المستفيدين من نتائج النشرة ألممن التطوعي والجمعيات المعنية بالعمل 

نتجات اإلحصائية ؛ التطوعيوالباحثين والمخططين المهتمين بالعمل  عد  بيانات ومؤشرات العمل التطوعي من الم  حيل  ت 

النشرة وما التي تسالم في دعم اتخاذ القرارات الخاهة بهذا المجال، كما أن القطاع الخاص يستفيد من بيانات لذه 

 لعمل التطوعي بالمملكة.اممارسي تحتويه من خصائص عن 
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 لمسح:ل مراحل العمل اإلحصائي
دليل إجراءات األعمال عليها  مع مراحل العمل التي نص   اإلحصائية لتنسجممنهجيات أعمالها  ةبتطوير كافالهيئة امت ق

ة لد  المنظمات الدولية ذات العالقة بتطوير المنهجيات  د  اإلحصائية بالهيئة المتوافق مع إجراءات العمل المعتم 

حيل تنقسم مراحل العمل اإلحصائي إلى ثماني مراحل مترابطة، ومرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "اإلدارة" ، اإلحصائية

 الشاملة، ولي كما يلي:

 

 

ا لتلك المراح لي إحد  منتجات الهيئة التي تم  العمل التطوعي ونشرة   ل.تطوير منهجية العمل فيها وفق 

 

 :مصادر بيانات النشرة

 .م2018 مسح العمل التطوعي نتائج علىالعمل التطوعي  عتمدت نشرةا

 العمل التطوعي:مسح لمؤشرات  االحتساب تمعادال

 معادلة االحتساب المؤشر

نسبة المتطوعين خالل األسابيع  األربعة السابقة إلى 

 .سنة فأكثر( 15إجمالي السكان )

سنة  15السكان ÷ عدد المتطوعين خالل األسابيع األربعة السابقة = )

 100× ( فأكثر

نسبة المتطوعين خالل األسابيع  األربعة السابقة إلى 

 .إجمالي السكان

 100× ( السكان÷ عدد المتطوعين خالل األسابيع األربعة السابقة = )

ا السابقة إلى  12نسبة المتطوعين خالل الـ  شهر 

 .سنة فأكثر( 15إجمالي السكان )

ا السابقة  12عدد المتطوعين خالل الـ =)  (سنة فأكثر 15السكان ÷ شهر 

 ×100 

ا السابقة إلى  12نسبة المتطوعين خالل الـ  شهر 

 .إجمالي السكان

ا السابقة  12عدد المتطوعين خالل الـ = )   100×( السكان÷ شهر 

سنة  15متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين )

 .األسابيع األربعة السابقةفأكثر( خالل 

مجموع ÷ مجموع ساعات التطوع خالل األسابيع األربعة السابقة = )

 (.متطوعين خالل األسابيع األربعة السابقةال

سنة  15متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين )

ا السابقة 12فأكثر( خالل الـ   .شهر 

ا السابقة 12مجموع ساعات التطوع خالل الـ = ) مجموع ÷ شهر 

ا السابقة12المتطوعين خالل الـ   (.شهر 

 التقييم

 الجمع التنظيم التصميم لنطاقا

 التبويب النشر المعالجة

 اإلدارة
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 المؤشرات الرئيسة

Main Indicators 
 Table (.1جدول )

 

 الهيئة العامة لإلحصاء-م 2018المصدر: مسح العمل التطوعي 

السابقة إلى األربعة نسبة إجمالي المتطوعين خالل األسابيع  نأم 2018  نتائج مسح العمل التطوعي لعامهرت أظ

السابقة إلى  ةاألربعخالل األسابيع السعوديين المتطوعين  نسبةوبلات  ،%(7.1بلات ) أكثر(سنة ف 15)إجمالي السكان 

 السعوديينجمالي إلى إالذكور  المتطوعين السعوديين حيل بلات نسبة %(8.3)سنة فأكثر(  15) السعوديينالسكان 

سنة فأكثر(  15)ات السعوديإجمالي لى إالسعوديات المتطوعات في حين بلات نسبة  %(11.8)سنة فأكثر(  15)الذكور 

(4.6)%. 

بلات و %(5.3)السابقة إلى إجمالي السكان األربعة نسبة إجمالي المتطوعين خالل األسابيع  نأكما بينت نتائج المسح 

حيل بلات نسبة  ،%(5.8) السعوديين السابقة إلى إجمالي السكان ةاألربعخالل األسابيع السعوديين نسبة المتطوعين 

المتطوعات السعوديات في حين بلات نسبة  ،%(8.2)جمالي السعوديين الذكور إلى إطوعين السعوديين الذكور المت

 .%(3.2) جمالي السعودياتإلى إ

بلات  سنة فأكثر( 15)ا السابقة إلى إجمالي السكان شهر   12 الـ نسبة إجمالي المتطوعين خاللن أوضحت نتائج المسح أو

سنة فأكثر(  15) السعوديين السكانجملة إلى  السابقةا شهر   12 الـ خاللالسعوديين طوعين المت نسبةوبلات  %(14.7)

ور اثذك ورجملةان اثذك جملةان
MaleFemalTotalMaleFemalTotal

نسبة املتطوعين خالل األربع األسابيع السابقة إلى إجمالي السكان  ) 15 سنة 

فأكثر (
11.84.68.39.14.07.1

Percentage of volunteers during the previous four 

weeks to total population (15 +)

8.23.25.87.22.95.3نسبة املتطوعين خالل األربع األسابيع السابقة إلى إجمالي السكان
Percentage of volunteers during the previous four 

weeks to the total population

 السابقة إلى إجمالي السكان  ) 15 سنة فأكثر (
ً
22.610.816.818.49.314.7نسبة املتطوعين خالل12شهرا

Percentage of volunteers during the previous 12 

months to the total population (15 +)

 السابقة إلى إجمالي السكان
ً
15.77.511.714.46.611.1نسبة املتطوعين خالل 12شهرا

Percentage of volunteers during the previous 12 

months to the total population

نسبة املتطوعين خالل األربع األسابيع  السابقة الذين قامو بعمل واحد علي 

االقل  لصالح موسسات  الى إجمالي السكان  ) 15 سنة فأكثر (
2.20.61.41.50.41.1

Percentage of volunteers who volunteered for the 

last four weeks

نسبةاملتطوعين خالل األربع األسابيع  السابقة الذين قامو بعمل  لصالح افراد 

فقط الى إجمالي السكان  ) 15 سنة فأكثر (
9.64.16.97.63.66.0

Percentage of volunteers over the past four weeks 

who did at least one work for institutions to the total 

population (15 +)

متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين ) 15 سنة فأكثر( خالل األربع 

األسابيع السابقة
11.511.411.411.011.811.2

Percentage of volunteers during the previous four 

weeks who worked for individuals only to the total 

population (15 +)

 
ً
متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين  ) 15 سنة فأكثر( خالل12شهرا

السابقة
55.247.152.653.448.752.2

  Average volunteer work hours for volunteers (15 +) 

during the previous 12 months

Indicators

ير  ي)سعودي ,غ مال اإلج

ي( سعود
ون سعودي ال

Saudi
Total (Saudi, non-

Saudi)

المؤشرات
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 %(22.6)سنة فأكثر(  15السعوديين الذكور )إجمالي لى إالذكور  المتطوعين السعوديين حيل بلات نسبة، %(16.8)

 .%(10.8) سنة فأكثر( 15السعوديات )إجمالي لى إالمتطوعات السعوديات في حين بلات نسبة 

المتطوعين  نسبةوبلات  ،%(11.1) السابقة إلى إجمالي السكانا شهر   12 الـ لات نسبة إجمالي المتطوعين خاللبكما 

المتطوعين السعوديين الذكور حيل بلات نسبة  %(11.7)السكان السابقة إلى إجمالي ا شهر   12 الـ خاللالسعوديين 

إجمالي لى إالمتطوعات السعوديات في حين بلات نسبة  %(15.7)كثر( سنة فأ 15)السعوديين الذكور إجمالي لى إ

 .%(7.5)سنة فأكثر(  15)السعوديات 

السابقة الذين قاموا بعمل واحد على األقل األربعة نسبة إجمالي المتطوعين خالل األسابيع ن أنت نتائج المسح كما بي  

خالل األسابيع السعوديين نسبة المتطوعين  وبلات %(1.1) لاتبسنة فأكثر(  15)لصالح مؤسسات إلى إجمالي السكان 

حيل  %(1.4)سنة فأكثر(  15إلى إجمالي السكان )السابقة الذين قاموا بعمل واحد على األقل لصالح مؤسسات  ةاألربع

سبة في حين بلات ن %(2.2)سنة فأكثر(  15) السعوديين الذكورإجمالي لى إالمتطوعين السعوديين الذكور بلات نسبة 

 .%(0.6)سنة فأكثر(  15السعوديات )إجمالي لى إالمتطوعات السعوديات 

إلى إجمالي السكان  أفرادبلات نسبة إجمالي المتطوعين خالل األربع األسابيع السابقة الذين قاموا بعمل لصالح كما 

ة الذين قاموا بعمل لصالح السابق ةاألربعبلات نسبة المتطوعين السعوديين خالل األسابيع و %(6.0)سنة فأكثر(  15)

حيل بلات نسبة المتطوعين السعوديين الذكور إلى إجمالي  %(6.9)سنة فأكثر(  15أفراد إلى إجمالي السكان )

 15في حين بلات نسبة المتطوعات السعوديات الى إجمالي السعوديات ) %(9.6)سنة فأكثر(  15السعوديين الذكور )

 .%(4.1)سنة فأكثر( 

متوسط  بلغو (ساعة 11.2)السابقة األربعة متطوعين خالل األسابيع ات العمل التطوعي إلجمالي المتوسط ساع لغب

متوسط ساعات  حيل بلغ (ساعة 11.4)السابقة  ةاألربعخالل األسابيع السعوديين ساعات العمل التطوعي للمتطوعين 

للمتطوعات وسط ساعات العمل التطوعي مت بلغفي حين  (ساعة 11.5)السعوديين الذكور العمل التطوعي للمتطوعين 

 (ساعة 11.4)السعوديات 

بلغ متوسط ساعات و (ساعة 52.2)ا السابقة شهر   12 الـ لمتطوعين خاللجمالي امتوسط ساعات العمل التطوعي إل بلغ

 متوسط ساعات العملبلغ حيل  (ساعة 52.6)السابقة  اشهر   12 الـ العمل التطوعي للمتطوعين السعوديين خالل

 اتسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعمتوبلغ حين  يف (ساعة 55.2)الذكور السعوديين التطوعي للمتطوعين 

 .(ساعة47.1)السعوديات 
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 سنة فأكثر( 15جمالي السكان )إ إلىالسابقة  ةاألربعلمتطوعين خالل األسابيع  ةنسب

Relative to volunteers during the previous four weeks to the total population (15 +) 
Chart (1). شكل           

 الهيئة العامة لإلحصاء-م 2018المصدر: مسح العمل التطوعي 

 

 السابقة )ساعة( ةاألربعمتوسط ساعات العمل التطوعي خالل األسابيع 

Average hours of volunteer work during the previous four weeks (hours) 

Chart (2). شكل           

 

 الهيئة العامة لإلحصاء-م 2018المصدر: مسح العمل التطوعي 

11.5

11.0

11.4

11.8

11.4

11.2

%11

%11

%11

%11

%11

%12

%12

%12

السعوديين  اإلجمالي 

(ساعة)متوسط ساعات العمل التطوعي خالل األسابيع األربعة السابقة 

ذكور إناث جملة

11.8

9.1

4.6
4.0

8.3

7.1

%00

%02

%04

%06

%08

%10

%12

%14

السعوديين  اإلجمالي 

سنة فأكثر 15نسبة المتطوعين خالل األسابيع  األربعة إلى إجمالي السكان 

ذكور إناث جملة
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 التطوعي لالقسم األول: العم
 )%(السابقة حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية  ةاألربع األسابيع خالل فأكثر(سنة  15)التوزيع النسبي للمتطوعين 

Percentage Distribution of Volunteers (15 +) During the Past Four Weeks by Nationality, Sex and Age Groups (%) 

 Table .(2جدول )

 

 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  المصدر:

-30يين كانت في الفئة العمرية )السعود للمتطوعينأن أعلى نسبة م 2018مسح العمل التطوعي لعام نتائج  أوضحت

قل نسبة أفيما كانت  %(،14.2( سنة بنسبة )39-35في الفئة العمرية )من لم يليهم  (،%15.3) بلات ( سنة، بنسبة34

 .%(2،9وذلك بنسبة ) ،(64-60)السعوديين في الفئة العمرية  متطوعينلل

-35) العمريةكانت في الفئة  (ينوغير سعودي يندي)سعو لمتطوعينإلجمالي ا أن أعلى نسبة مسحالنتائج  أظهرتكما 

قل نسبة أفيما كانت  %(،14.6)بلات ( سنة بنسبة 44-40يليهم الفئة العمرية ) %(،16.0) بلات ( سنة، بنسبة39

 .%(2.9) بلات وذلك بنسبة ،(64-60)في الفئة العمرية ( ينوغير سعودي ينسعودي)متطوعين لاجمالي إل

 الفئات العمرية )%(حسب السابقة  ةاألربعسنة فأكثر( خالل األسابيع  15)السعوديين وعين للمتط التوزيع النسبي

Percentage Distribution of Saudi Volunteers (15 +) During the Past Four Weeks Age Groups (%) 

 .Chart (3) شكل

 

 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:لا
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 )%(الجنس والحالة التعليمية السابقة حسب الجنسية و ةاألربع األسابيع خالل فأكثر(سنة  15)النسبي للمتطوعين التوزيع 

Percentage Distribution of Volunteers (15 +) During the Past Four Weeks by Nationality, Sex and Educational Status (%) 

 Table (.3جدول )

 

 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيل مسح العم مصدر:ال

 بلات ةبنسب دبلوم،ثانوي وللحاهلين على مؤلل السعوديين كانت  للمتطوعينأن أعلى نسبة  المسحبينت نتائج 

 ننسبة للمتطوعيقل أفيما كانت  %(،34.2)بلات بنسبة  ،جامعي فأعلىن على مؤلل والحاهليليهم  %(،41.5)

 .%(8.1) بلات بنسبةوذلك  ين،يألماالسعوديين 

 للحاهلين على مؤلل ت( كانينسعوديوغير  ينسعودي)المتطوعين إلجمالي أن أعلى نسبة  المسحنتائج  أوضحتكما 

فيما كانت  %(،33.7)بلات بنسبة  جامعي فأعلىن على مؤلل الحاهلويليهم  %(،38.3) بلات بنسبة دبلوم،ثانوي و

 .%(2.0) بلات وذلك بنسبة ين،يلألم( ينسعوديير وغ ينسعودي)المتطوعين جمالي قل نسبة إلأ

 )%(السابقة الحالة التعليمية  ةاألربعخالل األسابيع  فأكثر(سنة  15) السعوديين التوزيع النسبي للمتطوعين

Percentage Distribution of Saudi Volunteers (15 +) During the Past Four Weeks Educational Status (%) 

 .Chart (4) شكل

 

 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:لا    
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 جية )%(االسابقة حسب الجنسية والجنس والحالة الزو ةاألربعسنة فأكثر( خالل األسابيع  15التوزيع النسبي للمتطوعين )

Percentage Distribution of Volunteers (15 +) During the Past Four Weeks by Nationality, Sex and Marital Status (%)   

Table(. 4جدول )                                                                                                                                                                                  

 

 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 طوعيالتمسح العمل  مصدر:ال

 ليهمي %(،72.9) بلات ، بنسبةنت من نصيب المتزوجينكاالسعوديين  للمتطوعينأن أعلى نسبة  مسحالنتائج  أوضحت

بلات ذلك بنسبة و لمن لم أراملالسعوديين  متطوعينقل نسبة للأفيما كانت  %(،23.4بنسبة )من لم يتزوج أبدا، 

(1.8)%. 

، من نصيب المتزوجين ت( كانينسعوديوغير  ينسعودي)المتطوعين إلجمالي أعلى نسبة  أن مسحالئج بينت نتاكما 

 ينسعودي)متطوعين لاإلجمالي قل نسبة أفيما كانت  %(،20.2بنسبة )من لم يتزوج أبدا،  ميليه %(،76.7) بلات بنسبة

 .%(1.5)بلات ذلك بنسبة  ،لم أرامل ن( لمينسعوديوغير 

 )%( العمليةالسابقة حسب الجنسية والجنس والحالة  ةاألربعخالل األسابيع  فأكثر(سنة  15)التوزيع النسبي للمتطوعين  

Percentage distribution of volunteers (15 +) during the previous four weeks by nationality, sex and working status (%)  

                                                                                                        Table (.5جدول )                                                                                                                                                                                  

 

 ءالعامة لإلحصا الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

، من إجمالي المتطوعين السعوديين%(58.4بلات ) لمشتاليناالسعوديين  ننسبة المتطوعيأظهرت نتائج المسح أن 

 .غير مشتالينالمتطوعون السعوديين %( من 41.6في المقابل كانت ما نسبته )

نسبة بلات بمن المشتالين  اكانو( ينوغير سعودي ين)سعوديأكثر من نصف المتطوعين ح أن وأوضحت نتائج المس

 لاير المشتالين. (ينوغير سعودي ينالمتطوعين )سعودي من %(34.1)%(، فيما كانت 65.9)
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 س وجهة التطوع )%(جنسية والجنسنة فأكثر( حسب ال 15السابقة للمتطوعين ) ةاألربعاألسابيع  للمتطوعين خاللالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Volunteers during the Four Weeks Prior to Volunteers (15 +) by Nationality, Sex and Volunteer Destination )%(  

     Table (.6جدول )       

                                                                                                    

 ءالعامة لإلحصا الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال 

%(، في المقابل كان ما 83.3لصالح األفراد بنسبة بلات ) اتطوعو المتطوعين السعوديينأظهرت نتائج المسح أن أغلب 

 .تآلصالح المنش اتطوعو المتطوعين السعوديين%( من 16.7نسبته )

%(، 84.8األفراد بنسبة بلات ) تطوعوا لصالح( ينوغير سعودي ينسعوديلمتطوعين )اإجمالي تائج المسح أن وأوضحت ن

ت لي األقل بنسية بلات آالمنش تطوعوا لصالح ( الذينينسعوديوغير  ينسعوديلمتطوعين )اإجمالي  فيما كان

(15.2.)% 

 )%( عوجهة التطوسنة فأكثر( حسب الجنسية والجنس  15)للمتطوعين سابقة ال ةاألربع األسابيع التوزيع النسبي لألعمال التطوعية خالل

 Percentage Distribution of Voluntary Work during the Four Weeks Prior to Volunteers (15 +) by Nationality, Sex and Volunteer Destination (%)  

Table (.7جدول )

 

 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

%(، 86.2) بلات بنسبةفراد ن كانت لصالح األقام بها السعوديوعمال التطوعية التي غلب األأ أن مسحالنتائج  أظهرت

 .تآمنشن لصالح الل التطوعية التي قام بها السعوديواألعمامن %( 13.8) هما نسبت المقابل كان يف

لصالح  ت( كانينسعوديوغير  ينلتطوعية التي قام بها إجمالي السكان )سعوديعمال اأغلب األ أن مسحالنتائج وأوضحت 

( ينسعوديوغير  ين)سعودياألعمال التطوعية التي قام بها إجمالي السكان كانت  ا%(، فيم87.1) بلات ةبنسبفراد األ

 %(.12.9ة بلات )لي األقل بنسب تآالمنش حلصال

 

 

ور اثذك ملةان ورج اثذك ملةان ج

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

 الذين قامو بعمل  لصالح أفراد

فقط
81.588.083.383.588.884.8

Who did work for 

individuals only

 الذين قامو بعمل واحد على األقل

لصالح مؤسسات 
18.512.016.716.511.215.2

Who did at least one 

work for institutions

100100100100100100Totalاملجموع

تطوع هة ال ج

ون سعودي مالي)سعودي ,غير ال اإلج

Volunteer
SaudiTotal (Saudi, non-Saudi)
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 %()التطوع حسب جهة  فأكثر(سنة 15)للمتطوعين السابقة  ةاألربع األسابيع عمال التطوعية خاللالتوزيع النسبي لأل                    

Percentage Distribution of Voluntary Work during the Four Weeks Prior to Volunteers (15 +) by Volunteer (%)      

  .Chart (5) شكل

 

 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيعمل مسح ال مصدر:لا

 )%(الجنسية والجنس ونوع جهة التطوع  حسب لصالح جهاتفأكثر( سنة  15السابقة للمتطوعين ) ةاألربعالتوزيع النسبي لألعمال التطوعية خالل األسابيع 

Percentage Distribution of Volunteer Work during the Four Weeks Prior to Volunteers (15 +) by Nationality, Sex and Type of Volunteer (%) 

 Table (8جدول )                                                                                                                                                                                       

     

 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

 ن كانت لصالح جهات حكومية بنسبة بلاتل التطوعية التي قام بها السعوديوأغلب األعما أنمسح النتائج  أظهرت

و نظمة خيرية أن لصالح مسعوديو%( من األعمال التطوعية التي قام بها ال45.1) هما نسبت المقابل كان يف %(50.4)

 دينية.أو غير ربحية 

 ت( كانينوغير سعودي ين)سعوديالمتطوعين أغلب األعمال التطوعية التي قام بها إجمالي  أن مسحالنتائج وأوضحت 

كانت األعمال التطوعية التي قام بها إجمالي  ا%(، فيم47.5) بلات ةبنسبدينية أو ير ربحية غأو خيرية  منظمةلصالح 

 %(.44.1لي األقل بنسية بلات )جهات حكومية  ح( لصالينوغير سعودي ينودي)سعالمتطوعين 

 

 

 

التطوع  لصالح أفراد

87.1%

التطوع لصالح منشآت 

12.9%
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 مقارنة بالعام السابقالتطوع حسب الجنسية والجنس ومعدل  فأكثر(سنة  15)السابقة للمتطوعين  ةاألربعسابيع لألعمال التطوعية خالل األالتوزيع النسبي 

 )%(طبقا إلجابة المتطوع 

Percentage Distribution of Voluntary Work during the Four Weeks Prior to Volunteers (15 +) by Nationality, Sex and Volunteer Rate Compared to 

the Previous Year According to Volunteer Response (%) 

 Table (.9جدول )                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       

 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال 

بنفس  تاستمر نون السعوديوالمتطوع من األعمال التطوعية التي قام بها %(37.8) نسبة أن مسحالنتائج  أظهرت

 قل من المعدل السابق مقارنة  أن ديول التطوعية التي قام بها السعو%(من األعما33.1)فيما كان  ،المعدل السابق

في المعدل السابق من  أعلىن كانت ل التطوعية التي قام بها السعوديومن األعما %(12.9) ةنسب، وسابقال بالعام

 .السابقالعام في  الم يسبق التطوع فيهن ول التطوعية التي قام بها السعوديمن األعما %(16.2ونسبة ) السابقالعام 

وغير  ين)سعودي المتطوعينإجمالي  من األعمال التطوعية التي قام بها %(36.5) نسبة أن مسحالائج نت نتبي  كما 

ن يالمتطوعمن األعمال التطوعية التي قام بها إجمالي  %(34.6) كان فيما السابقبنفس المعدل  ت( استمرينسعودي

%(من األعمال التطوعية التي 11.7ونسبة )، قسابالعام الب المعدل السابق مقارنة   من ل( أقينسعوديوغير  ين)سعودي

ونسبة  ،سابقالعام الب المعدل السابق مقارنة  أعلى من  ت( كانينسعوديوغير  ينسعودي)المتطوعين إجمالي قام بها 

في ( لم يسبق التطوع فيها ينوغير سعودي ين%(من األعمال التطوعية التي قام بها إجمالي المتطوعين )سعودي17.1)

 .سابقالعام ال

 

 

 

  

جملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

38.735.137.837.333.936.5Voluntary work at the same rateأعمال تطوعية بنفس املعدل السابق 

 أعمال تطوعية أعلى من املعدل    

السابق
12.215.012.911.113.911.7

    Voluntary work is higher than 

the previous rate

 أعمال تطوعية أقل من املعدل

السابق
32.135.833.133.737.734.6

Voluntary work is less than the 

previous rate

17.014.116.217.914.417.1لم يسبق له التطوع في العام السابق
Never volunteered the previous 

year

100100100100100100Totalاملجموع

Volunteer rateمعدل التطوع

اإلجمالي)سعودي ,غير سعودي(

Total (Saudi, non-Saudi)

السعوديون

Saudi
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 )%(طبقا إلجابة المتطوع مقارنة بالعام السابق  عمعدل التطوحسب  للسعوديينالسابقة  ةاألربع األسابيع التوزيع النسبي لألعمال التطوعية خالل

Percentage Distribution of Volunteer Work during the Four Weeks Prior to Saudis, by Volunteer Rate Compared to Previous Year According to Volunteer Response 

(%)     

  .Chart (6) شكل

 
 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:لا

 

  

أعمال تطوعية بنفس المعدل السابق

37.8%

أعمال تطوعية أعلى من المعدل 

%12.9السابق

أعمال تطوعية أقل من المعدل السابق

33.1%

لم يسبق له التطوع في العام السابق 

16.2%
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نشاط الالجنسية والجنس و حسب السابقة ةاألربعخالل األسابيع  لصالح جهاتفأكثر( سنة  15التطوعية للمتطوعين )التوزيع النسبي لألعمال 

 للجهة )%(االقتصادي 
Percentage Distribution of Volunteer Work for Volunteers (15 +) for Beneficiaries during the Past Four Weeks by Nationality, Sex and Economic 

Activity of the Region (%)   
                                                                                                    Table (.10دول )ج                                                                                                                                                                                    

 
 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

في  %(27.8) كانت نالسعوديون المتطوعو من األعمال التطوعية التي قام بهانسبة  ىأعل أن مسحالنتائج  أظهرت

 . %(27.0التعليم بنسبة بلات )أنشطة  يليها األخر ،أنشطة الخدمات 

 (ينوغير سعودي ين)سعوديالمتطوعين إجمالي  بهامن األعمال التطوعية التي قام ة نسب ىأعل أن مسحال نتائج بينتكما 

 %(. 27.0التعليم بنسبة بلات )يليها أنشطة في أنشطة الخدمات األخر ،  %(28.2) كانت

  

ور اثذك ملةان ورج اثذك ملةان ج

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Agriculture, forestry and fishing 0.90.00.71.10.01.0الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 0.40.00.30.30.00.2التعدين واستغالل املحاجر

Manufacturing 1.63.42.04.13.03.9الصناعات التحويلية

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف

الهواء
0.00.00.00.00.00.0

 Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
 إمدادات املياه وأنشطة املجاري وإدارة

الفضالت ومعالجتها
0.80.00.60.60.00.5

 Water supply; sewerage, waste 

management and remediation activities

Construction 0.92.11.11.31.81.4التشييد

 تجارة الجملة والتجزئة واصالح املركبات

ذات املحركات والدراجات النارية
1.82.31.91.62.01.7

 Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles

Transportation and storage 1.20.00.91.30.01.1النقل والتخزين

0.80.00.60.91.41.0أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
 Accommodation and food service 

activities

Information and communication 0.20.00.10.10.00.1املعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 0.20.00.20.10.00.1األنشطة املالية وأنشطة التأمين

0.00.00.00.00.00.0األنشطة العقارية
 Real estate activities

1.40.01.11.00.00.8األنشطة املهنية والعلمية والتقنية
 Professional, scientific and technical 

activities

2.03.32.22.32.82.4أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 Administrative and support service 

activities

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان

االجتماعي اإللزامي
8.61.97.26.61.75.8

 Public administration and defence; 

compulsory social security

23.043.927.222.946.726.9التعليم
 Education

 أنشطة الصحة البشرية والخدمة

االجتماعية
19.629.921.719.727.320.9 Human health and social work activities

4.50.43.74.10.33.5الفنون والترفيه والتسلية
 Arts, entertainment and recreation

Other service activities 31.612.827.831.212.928.2أنشطة الخدمات األخرى

 أنشطة األسر املعيشية التي تستخدم

 أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة

خاصة

0.70.00.50.50.00.4

 Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for 

own use

0.00.00.00.30.00.2أنشطة املنظمات والهيئات األجنبية
 Activities of extraterritorial organizations 

and bodies

100100100100100100املجموع
Total

SaudiTotal (Saudi, non-Saudi)
Economic Activity يسية رئ شطة ال جموع األن م

ون سعودي مالي)سعودي ,غير ال اإلج
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 )%(للمهنة  والمجموعات الرئيسةالجنس السابقة حسب الجنسية و ةاألربعخالل األسابيع  فأكثر(سنة  15للمتطوعين )التوزيع النسبي لألعمال التطوعية 

Percentage Distribution of Volunteer Work for Volunteers (15 +) During the Past Four Weeks by Nationality, Sex and Major Groups of Occupation (%) 

                                                                                                                                                                                    Table (.11دول )ج                                                                                                                                                                                    

 
 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

في  %(52.9) كانت نالسعوديون المتطوعو من األعمال التطوعية التي قام بهاأعلى نسبة  أن مسحالنتائج  أظهرت

 %(. 19.2بنسبة بلات )المهن الهندسية األساسية المساعدة  مهن الخدمات، يليها

 (ينوغير سعودي ين)سعوديالمتطوعين إجمالي  بهامن األعمال التطوعية التي قام نسبة  ىأعل أن مسحالنتائج  بينتكما 

 %(.19.1بنسبة بلات )المهن الهندسية األساسية المساعدة يليها  الخدمات، مهنفي  %(52.2) كانت

 

 

 

  

ور اثذك ملةان ورج اثذك ملةان ج

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

5.21.94.34.72.64.2Lawmakers, Directors and business Managersاملشرعون واملديرون ومديرو االعمال

 االختصاصيون في املجاالت العلمية والفنية

واالنسانية
14.08.912.613.59.812.7

Specialists in Professional, Technical and 

Humanitarian Fields

5.89.56.85.79.86.7الفنيون في املجاالت العلمية والفنية واالنسانية
Technicians in Professional, Technical and 

Humanitarian Fields

1.70.51.41.50.51.2Occupations of Clericalاملهن الكتابية

0.90.60.81.20.81.1Occupations of Salesمهن البيع

44.874.852.946.372.352.2Occupations of Servicesمهن الخدمات

1.20.91.11.60.71.4مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد
Occupations of Agriculture, Animal 

Husbandry & Fishing

 مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات

الغذائية
0.71.40.91.12.41.4

Occupations of Industrial , Chemical 

Operations and Food Industries 

 25.71.419.224.41.219.1Occupations of Supporting Basic Engineeringاملهن الهندسية االساسية املساعدة

100100100100100100Totalاملجموع

ون سعودي مالي)سعودي ,غير ال اإلج

SaudiTotal (Saudi, non-Saudi)
Professions مهن ال
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 %()حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية الحج ورمضان  أكثر( خاللفسنة  15)التوزيع النسبي للمتطوعين 
Percentage Distribution of Volunteers (15 +) During Hajj and Ramadan by Nationality, Sex and Age Groups (%) 

                                                                                                                                                                                     Table (.12دول )ج                                                                                                                                                                                   

 
 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

( سنة، 34-30كانت في الفئة العمرية )الحج ورمضان في السعوديين  للمتطوعينأن أعلى نسبة مسح النتائج  أوضحت

قل نسبة أفيما كانت  %(،14.8بنسبة ) ( سنة39-35في الفئة العمرية )المتطوعون يليهم  (،%15.2) بلات بنسبة

 .%(3،3وذلك بنسبة ) ،(64-60)في الفئة العمرية الحج ورمضان في السعوديين  متطوعينلل

كانت في الحج ورمضان في  (ينوغير سعودي ينإلجمالي المتطوعين )سعودي أن أعلى نسبة مسحالنتائج  أظهرتكما 

( سنة بنسبة 44-40الفئة العمرية )المتطوعون في يليهم  %(،15.9) بلات ( سنة، بنسبة39-35) العمريةالفئة 

في الفئة العمرية الحج ورمضان في ( ينوغير سعودي ينسعودي)متطوعين لجمالي اقل نسبة إلأفيما كانت  %(،15.4)

 .%(3.3وذلك بنسبة ) ،(60-64)
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 %()والجنس والحالة التعليمية  الجنسية حسبالحج ورمضان خالل  فأكثر(سنة  15)التوزيع النسبي للمتطوعين 
Percentage Distribution of Volunteers (15 +) During Hajj and Ramadan by Nationality, Sex and Educational Status (%) 

                                                                                                                                                                                                 Table (.13دول )ج                                                                                                                                                                                    

 
 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

، دبلوموللحاهلين على مؤلل ثانوي كانت الحج ورمضان في السعوديين  للمتطوعينأن أعلى نسبة  المسحبينت نتائج 

نسبة قل أفيما كانت  (،%31.9)بلات بنسبة  فأعلى، ن على مؤلل جامعيالحاهلويليهم  %(،43.7) بلات ةبنسب

 .%(2.1) بلات وذلك بنسبة، ينيلألمالحج ورمضان في السعوديين  نللمتطوعي

 تكانالحج ورمضان في  (ينوغير سعودي ينسعودي)إلجمالي المتطوعين أن أعلى نسبة المسح نتائج  كما أوضحت

بلات بنسبة  فأعلى، مؤلل جامعي ن علىوالحاهليليهم  %(،41.0) بلات بنسبة دبلوم،وللحاهلين على مؤلل ثانوي 

وذلك  ين،يلألم الحج ورمضان في (ينوغير سعودي ينسعودي)جمالي المتطوعين قل نسبة إلأفيما كانت  %(،29.1)

 .%(1.4) بلات بنسبة
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 )%(الجنسية والجنس والحالة الزواجية  حسبالحج ورمضان  فأكثر( خاللسنة  15)التوزيع النسبي للمتطوعين 
Percentage Distribution of Volunteers (15 +) During Hajj and Ramadan by Nationality, Sex and Marital Status (%) 

                                                                                                 Table(. 14دول )ج                                                                                                                                                                                 

 
 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

 بلات بنسبة نت من نصيب المتزوجينكالحج ورمضان افي السعوديين  للمتطوعينأن أعلى نسبة  مسحالنتائج  أوضحت

الحج ورمضان في  السعوديين متطوعينقل نسبة للأفيما كانت  %(،24.0بنسبة ) اليهم من لم يتزوج أبد  ي %(،72.2)

 .%(2.3)بلات ذلك بنسبة و ،لمن لم أرامل

من نصيب  تكانالحج ورمضان في ( ينوغير سعودي ينسعودي)إلجمالي المتطوعين أعلى نسبة  أن مسحالبينت نتائج كما 

ا ميليه %(،76.0) بلات بنسبة المتزوجين متطوعين لاإلجمالي قل نسبة أفيما كانت  %(،20.6بنسبة ) من لم يتزوج أبد 

 .%(2.1)بلات ذلك بنسبة و ،لم أرامل نلمالحج ورمضان في ( ينوغير سعودي ينسعودي)

 Percentage (%التطوعية )في أحد األعمال  نترنتواستخدام اإلالسابقة حسب الجنسية والجنس ا شهر  12 اـل خالل فأكثر(ة سن 15)التوزيع النسبي للمتطوعين   

Distribution of Volunteers (15 +) During the Past 12 Months by Nationality, Sex and Internet Use in Volunteer Work (%)  
                                                                                           Table(. 15دول )ج                                                                                                                                                                               

 
 العامة لإلحصاء الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

 التطوعية،في أحد األعمال  نترنتيستخدموا اإلمن المتطوعين السعوديين لم  %(85.0)نسبة  أن مسحالنتائج  أظهرت

 .التطوعيةفي أحد األعمال  نترنتاستخدموا اإل%( من المتطوعين السعوديين 7.8ونسبة )

 نترنتيستخدموا اإللم  (ينوغير سعودي ين)سعوديالمتطوعين من إجمالي  %(84.9)نسبة  أن مسحالنتائج  نتبي  كما 

في  نترنتاستخدموا اإل (ينوغير سعودي ين)سعوديالمتطوعين %( من إجمالي 8.4ونسبة ) ،التطوعية األعمالفي أحد 

 . التطوعيةأحد األعمال 
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 :راءاآل الثاني:القسم 
 متعدد()خيار  )%(حسب الجنسية والجنس واألسباب التي تدفع للعمل التطوعي  فأكثر(سنة  15) لمتطوعينلي التوزيع النسب

Percentage Distribution of Volunteers (15 +) by Nationality, Sex and Reasons Paid for Volunteer Work (%) (Multiple Choice) 

 Table(. 16جدول )

 

 ءالعامة لإلحصا الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

 تدفع للعمل التطوعي )%( )خيار متعدد( التياألسباب وسنة فأكثر(  15)لمتطوعين اللسعوديين النسبي التوزيع 

Percentage distribution of Saudi volunteers (15 +) and Reasons for Voluntary Work (%) (Multiple Choice)                

  .Chart (7) شكل

 

 ءالعامة لإلحصا الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال
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 )%(حسب الجنسية والجنس وأسباب عدم التطوع  فأكثر(سنة  15)متطوعين الغير فراد أللالتوزيع النسبي   

Percentage Distribution Non-Volunteers (15 +) by Nationality, Sex and Causes of Non-Volunteering (%)  

  Table. (17)جدول

 
 ءالعامة لإلحصا الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

 )%(أسباب عدم التطوع و فأكثر(سنة  15)متطوعين الغير  لسعوديينلالتوزيع النسبي 

 (%)Percentage distribution of Saudi non - volunteers (15 +) and reasons for non-volunteering  

 .Chart (8) شكل

 

 ءالعامة لإلحصا الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:لا
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                                                واحد( )%( )اختيارالذين أجابوا في قسم اآلراء  فأكثر(سنة  15)التوزيع النسبي للسكان السعوديين     

Percentage distribution of the Saudi population (15 +) who responded in the opinions section (%) (One choice) 

  Table. (18)جدول

 
 ءالعامة لإلحصا الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ق دأواف تأك قغير م لمال أواف ال أع

I agreeNot suredisagree
I do 

not 

69.510.917.32.3100I think volunteering is better than donating moneyأرى أن العمل التطوعي أفضل من التبرع باملال

61.920.113.74.3100I see volunteerism helps to get a jobأرى أن العمل التطوعي يساعد في الحصول على وظيفه

61.69.926.12.3100I see that volunteerism must be directed to the service of relativesأرى أن العمل التطوعي يجب أن يوجه لخدمة األقارب

81.811.13.63.6100I see that volunteerism gives a sense of accomplishmentأرى أن العمل التطوعي يعطي إحساس باإلنجاز

 أرى أن األفضل أن يقتصر عمل الجهات على أعمال الخير  

رعاية اإلنسانية وترك العمل التنموي للدولة وال
48.323.519.58.7100

  I think it is best that the work of the parties be limited to charity and human 

welfare and to leave the developmental work of the state

 أرى أن األفضل أن أقدم التبرعات للجهات التي تعمل في

منطقتي فقط
56.011.928.23.9100I think it would be best to make donations to those who work in my area only

 أرى أن األفضل أن تركز الجهات غير الهادفة للربح معظم

جهودها على مشروعات تشغيل الشباب
65.017.79.97.4100

I think it would be better for non-profit actors to concentrate most of their 

efforts on youth employment projects

 أرى أن الجهات غير الهادفة للربح تنفق جزء كبير من

صروفات اإلدارية التبرعات على املرتبات وامل
34.631.212.921.2100

I see that non-profit organizations spend a large part of their contributions on 

salaries and administrative expenses

65.320.26.77.8100I believe that non-profit entities have full confidenceأرى أن الجهات غير الهادفة للربح محل ثقة كاملة

 أرى أن الجهات غير الهادفة للربح أكثر قدرة على الوصول

للمستفيدين من املؤسسات الحكومية
51.325.411.911.5100

I see that non-profit organizations are more accessible to beneficiaries of 

government institutions

 أرى أن الجهات غير الهادفة للربح تعتمد في اختيار أعضاء

مجالس اإلدارة إلى حد كبير على الجدارة
49.226.47.217.2100

I see that non-profit organizations rely heavily on the selection of board 

members on merit

 أرى أن الجهات غير الهادفة للربح تؤسس للوجاهة

االجتماعية
39.027.118.015.9100I see that non-profit organizations establish social integrity

تطوعين 70.215.68.95.2100I think the community supports volunteering and volunteersأرى أن املجتمع يدعم التطوع وامل

 أفضل التبرع عن طريق الحساب البنكي من التبرع النقدي

املباشر للمنظمات غير الربحية
63.312.816.17.8100

The best way to donate through a bank account is through direct cash 

donation to non-profit organizations

ء Opinionsاآلرا مجموع ال
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 (              واحد )%( )اختيارم اآلراء الذين أجابوا في قس فأكثر(سنة  15) ينوغير السعودي ينالسعوديللسكان التوزيع النسبي       

Percentage distribution of the Saudi and non-Saudi population (15 +) who responded in the opinions section (%) (One choice) 

 Table. (19)جدول

  
 ءالعامة لإلحصا الهيئة-م 2018 التطوعيمسح العمل  مصدر:ال

 

ق دأواف تأك قغير م لمال أواف ال أع

I agree
Not 

sure

disagre

e

I do 

not 

67.311.216.84.8100I think volunteering is better than donating moneyأرى أن العمل التطوعي أفضل من التبرع باملال

59.920.512.17.5100I see volunteerism helps to get a jobأرى أن العمل التطوعي يساعد في الحصول على وظيفه

62.69.823.24.4100I see that volunteerism must be directed to the service of relativesأرى أن العمل التطوعي يجب أن يوجه لخدمة األقارب

80.310.72.86.2100I see that volunteerism gives a sense of accomplishmentأرى أن العمل التطوعي يعطي إحساس باإلنجاز

 أرى أن األفضل أن يقتصر عمل الجهات على أعمال الخير  

والرعاية اإلنسانية وترك العمل التنموي للدولة
46.824.415.413.4100

  I think it is best that the work of the parties be limited to charity and human welfare 

and to leave the developmental work of the state

 أرى أن األفضل أن أقدم التبرعات للجهات التي تعمل في

منطقتي فقط
54.012.326.77.0100I think it would be best to make donations to those who work in my area only

 أرى أن األفضل أن تركز الجهات غير الهادفة للربح معظم

جهودها على مشروعات تشغيل الشباب
61.118.58.611.7100

I think it would be better for non-profit actors to concentrate most of their efforts on 

youth employment projects

 أرى أن الجهات غير الهادفة للربح تنفق جزء كبير من التبرعات

على املرتبات واملصروفات اإلدارية
33.131.210.824.9100

I see that non-profit organizations spend a large part of their contributions on 

salaries and administrative expenses

63.918.95.212.0100I believe that non-profit entities have full confidenceأرى أن الجهات غير الهادفة للربح محل ثقة كاملة

 أرى أن الجهات غير الهادفة للربح أكثر قدرة على الوصول

للمستفيدين من املؤسسات الحكومية
50.224.19.516.2100

I see that non-profit organizations are more accessible to beneficiaries of 

government institutions

 أرى أن الجهات غير الهادفة للربح تعتمد في اختيار أعضاء

مجالس اإلدارة إلى حد كبير على الجدارة
48.424.75.621.3100

I see that non-profit organizations rely heavily on the selection of board members on 

merit

37.026.216.420.3100I see that non-profit organizations establish social integrityأرى أن الجهات غير الهادفة للربح تؤسس للوجاهة االجتماعية

68.715.86.98.6100I think the community supports volunteering and volunteersأرى أن املجتمع يدعم التطوع واملتطوعين

 أفضل التبرع عن طريق الحساب البنكي من التبرع النقدي

املباشر للمنظمات غير الربحية
60.613.015.411.0100

The best way to donate through a bank account is through direct cash donation to 

non-profit organizations

ء Opinionsاآلرا مجموع ال
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