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 مقدمة:

مسح منشآت القطاع غير الربحي السنوي هو مجموعة من اإلحصاءات والبيانات االقتصادية التي تم  

واستجابة إلى االهتمام المتزايد لدى المنظمات الدولية واإلقليمية  ،  2030توفيرها لتحقيق متطلبات رؤية  

يست وكاالت  شركات السوق ول والباحثين والمخططين المهتمين بالمنظمات التي ليست شركات من 

ت المجتمع المدني، أو غير  المنشآت باعتبارها غير ربحية، أو طوعية، أو منشآ ويشار إلى هذه  ،حكومية

  يوفر هذا و  ، ث أو القطاع االقتصادي االجتماعييشار إليها في مجموعها منشآت القطاع الثال كما    ،حكومية

تساهم في توفير تقديرات   ه البيانات ، وهذبيانات مالية للعام المالي السابق لتنفيذ المسحالمسح 

 ومؤشرات تتعلق بمنشآت القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.

 

وبهذه المناسبة تود الهيئة العامة لإلحصاء أن تتقدم بوافر الشكر واالمتنان لكل من ساهم في إنجاز هذا  

في توفير  لك المنشآت الخاصة لتعاونهم مقدمتهم وزارة العمل والتنمية االجتماعية وكذالمشروع، وفي 

وتأمل الهيئة أن تسهم نتائج هذا المسح في تعزيز قاعدة المعلومات اإلحصائية  البيانات المطلوبة، 

 االقتصادية، وترحب بأية مقترحات من شأنها تطوير هذا المسح، وتعظيم االستفادة منه. 

 

 

  الهيئة العامة لإلحصاء     
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  :البيانات في نشرة مسح القطاع غير الربحيمصادر  .1

والذي تجريه الهيئة العامة  ، ي في بياناته على المسح الميدانييعتمد مسح منشآت القطاع غير الربح

هذا المسح  ويندرج    ، م2018بعام  وللبيانات المالية الخاصة  م  2019  مرة في عام  لإلحصاء بشكل سنوي وألول

ويتم فيه جمع البيانات من خالل حصر شامل لجميع منشآت القطاع  غير الربحي   ، تحت إحصاءات األعمال

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

عربية  األسئلة، ومن خالله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بمنشآت القطاع غير الربحي في المملكة ال 

استخدام البيانات المتعلقة باإليرادات من واقع السجالت اإلدارية من  تم  كما أنه في هذا العام    ،السعودية

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

  :األهداف .2

 . 2030المساهمة في تلبية متطلبات رؤية  .1

 .المشتغلين في القطاع حسب الجنسيةالتعرف على حجم  .2

 . المتطوعين في القطاع حسب الجنسيةمعرفة حجم  .3

 . تعويضات المشتغلينالتعرف على متوسط  .4

 . العمل األسبوعية للموظف والمتطوعقياس متوسط ساعات  .5

 .نفاق للقطاع غير الربحيمعرفة حجم اإل .6

 . ربحي في االقتصاد المحليتوفير بيانات تساهم في معرفة حجم القطاع غير ال  .7

 . غير الربحي في الناتج المحلي اإلجماليمعرفة نسبة مساهمة القطاع  .8

 :القطاع غير الربحي المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات .3

 المنشآت غير الربحية:  .1

كيانات قانونية أو اجتماعية تم إنشاؤها لغرض إنتاج السلع والخدمات ولكن وضعها ال يسمح لها بأن تكون  

أي ال يتم فيها   ؛تنشئها أو تتحكم فيها أو تمولها التيمصدر دخل أو ربح أو أي مكسب مالي آخر للوحدات 

 توزيع لألرباح على أصحاب المصلحة. 

 تعويضات المشتغلين:  .2

جور النقدية والعينية المستحقة للعاملين لدي المنشأة في مقابل العمل الذي  مجموع المرتبات واأل

جازات والمنح  ضافية وبدل اإلبدالت الساعات اإل أو جور أبه خالل الفترة المحاسبية شاملة يقومون 

 كراميات ومساهمة صاحب العمل في التأمينات االجتماعية. والعموالت واإل

 العمل التطوعي:   .3

 يعرف العمل التطوعي بانه العمل بدون أجر مادي أو التزام قانوني.  
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 النفقات التشغيلية:  .4

النشاط االقتصادي الذي تقوم به، سواء كانت هذه  هي جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة 

 المستلزمات مشتراه في نفس العام أو مسحوبة من مخزون تم شراؤه في سنوات سابقة. 

 اإليرادات التشغيلية:   .5

 هي كافة اإليرادات النقدية المتحققة نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى. 

 ات: و العطاءأالمنح  .6

 و المانح. أو خدمات الستخدام المعطي أطوعية بالمال ال تتصل بشراء سلع هي عبارة عن مساهمة 

 التغير في األصول وااللتزامات:   .7

 االستبعادات(.  ضافات ناقصصول الثابتة )اإلوهو عبارة عن صافي احتياز األ

 أهم المؤشرات:  .8

 

 :التغطية. 4

 :التغطية المكانية .1

(  13)ربحي لكافة المناطق اإلدارية الـالربحي البيانات المتعلقة بالقطاع غير ال يغطي مسح منشآت القطاع غير  

للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي المسح المناطق: )الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة،  

عن   والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف( 

مية لتكون عينة ُمّمِثلة  طريق زيارة عينة من منشآت القطاع غير الربحي لكل منطقة يتم اختيارها بطريقة عل

 منشآت القطاع غير الربحي في المنطقة. لكافة 

 

 الوصف  المؤشر 

 الشهري عدد المشتغلين بالسنة المستهدفة.المتوسط  متوسط عدد المشتغلين 

 إجمالي تعويضات المشتغلين على إجمالي عدد المشغلين.  متوسط تعويضات المشتغلين 

 المتوسط الشهري عدد المتطوعين بالسنة المستهدفة.  متوسط عدد المتطوعين 

النشاط االقتصادي  جميع ما تنفقه المنشآت غير الربحية نتيجة مزاولة  النفقات التشغيلية 

 الذي تقوم به بالسنة المستهدفة.

هي كافة اإليرادات المتحققة نتيجة ممارسة  المنشآت  غير الربحية   اإليرادات التشغيلية 

 لنشاطها الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى  بالسنة المستهدفة. 
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  :التغطية الزمانية .2

 ُتسند بيانات مسح منشآت القطاع غير الربحي على العام السابق لعام تنفيذ المسح. 

  اإلحصائية المستخدمة: التصنيفات .5

 . (ICNPO) للمنشآت غير الهادفة الربح  التصنيف الدوليتعتمد بيانات النشرة على 

 اختيار العينة:  .6

   6902تم حصر جميع منشآت القطاع غير الربحي في المملكة والبالغ عددها تقريبًا 

 

 :جمع البيانات أدوات .7

تم إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقبل مختصي إحصاءات األعمال في الهيئة العامة لإلحصاء، وقد  

روعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تم عرضها على المختصين والخبراء في  

مرئياتهم ومالحظاتهم  مجال منشآت القطاع غير الربحي، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العالقة ألخذ  

عليها، وقد تم إعداد صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من ِقبل  

 الباحثين.   

لكترونية يمكن التعامل معها من خالل نظام جمع  إة المسح تم تحويلها إلى استمارة وبعد اعتماد استمار

 بما يلي:(، والذي يتميز Tablet devicesالبيانات المطور باستخدام األجهزة اللوحية )

 استعراض منطقة عمل الباحث الميداني.  .1

 ى )المنشأة( باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.إل الوصول  .2

 وحدة المعاينة في مسح منشآت القطاع غير الربحي: 

تعتبر المنشأة هي وحدة المعاينة في هذا المسح، وهـي وحدة المعاينة األساسية لعينة المسوح  

لى طبقات  إاالقتصادية ويتم االعتماد على حجم المنشاة والنشاط االقتصادي لتوزيع مجتمع الدراسة 

 . تساهم في سحب عينة ممثلة لمجتمع الدراسة

 

 

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

 المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني 

 البيانات التعريفة 
بيانات المشتغلين  

 وتعويضاتهم 

النفقات التشغيلية  

 والتحولية
 اإليرادات

األصول  

 وااللتزامات

 يمكن االطالع على االستمارة كاملة وتحميلها من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت  
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استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل )الكتشاف أخطاء اإلدخال   .3

 آليًا لحظة استيفاء البيانات(.  والمدخالت الالمنطقية

 رسال واستقبال المالحظات مع الباحث الميداني.إئات اإلشرافية من خالل ل بين الفالتواص .4

  :جمع البيانات أسلوب. 8

تم اختيار المشتغلين المرشحين كباحثين ميدانيين الذيَن قاموا بزيارة المنشآت لجمع البيانات بناء   ▪

 ية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل.على عدة معايير عمل 

ن من منسوبي بعض الجهات  والهيئة، المتعاون و جميع المرشحين )موظفأهيل وتدريب تم ت ▪

 الحكومية( وذلك من خالل برامج تدريبية خاصة. 

تم اعتماد أسلوب االتصال المباشر بالمنشأة في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات،   ▪

الوصول لها باستخدام    حيث قام الباحث الميداني بزيارة المنشآت الواقعة ضمن عينة المسح بعد

اإلحداثيات المدونة في الجهاز اللوحي والخرائط االرشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق  

م نبذة عن المسح وأهدافه  الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، كما وضح هدفه من الزيارة، وقد

ؤول في المنشأة ُمِلم  االستمارة اإللكترونية مشافهة من مالك المنشأة أو أي مس ى واستوف

 بشؤونها.  

استخدم كافة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية الستيفاء بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد   ▪

 الزمني المحدد وفًقا لقواعد التنقل بين أقسام وأسئلة االستمارة. 

" المتوفرة على  امنلف مناطق العمل بالمملكة خاصية "التزاستخدم الباحثون الميدانيون في مخت ▪

ة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة للمنشأة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات   األجهزة اللوحيَّ

ن بشكل معين تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها   المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، حيث ُتَخزَّ

 .  االحقً 

نطقية البيانات على استمارة مسح  لكترونيًا لضمان اتساق ودقة ومإتطبيق )قواعد التدقيق(  ▪

منشآت القطاع غير الربحي، وهي )قواعد إلكترونية تكتشف تعارض اإلجابات( تم بناؤها من خالل  

ربط العالقة المنطقية بين إجابات االستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي  

سؤول في إعطاء البيانات بحيث ال تسمح  خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات االستمارة مع الم 

هذه القواعد الُمبرمجة من تمرير األخطاء إذا تعارضت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخرى في  

 االستمارة.  

عة عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحث الميداني نفسه   ▪ ق من صحِة البيانات الُمجمَّ تم التحقُّ

لى عملية المسح في منطقة اإلشراف، حيث خضعت جميع  والمفتش المسؤول عنه، والمشرف ع

مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي  



 2018 الربحيمنشآت القطاع غير مسح  

8 
 

تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع  

 ى آخر يوم فيها.  البيانات بدًءا من اليوم األول إل 

 

 :عداد النتائج ومراجعتهاإ. 9

ة لمسح منشآت القطاع غير الربحي في الخطوات السابقة، تم   بعد أن تمت مراجعة البيانات الـُمجمعَّ

البيانات، كما تم  القيام بعمليات االحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة 

ومن ثمَّ   ية من وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتقدير قيمة اإليرادات،االستعانة بالسجالت اإلدار

تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إدارة إحصاءات األعمال باستخدام تقنيات  

 حديثة وبرمجية تم تصميمها ألغراض المراجعة والتدقيق.

 :نشر البيانات. 10

 أواًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:  

وفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسح منشآت القطاع غير  

الربحي، ثم تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات  

 والمنهجية كما هي اآلن في هذه النشرة، وقد تم إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية. الوصفية 

 ثانيًا: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة: 

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على  

المواد اإلعالمية الخاصة لإلعالن عن صدروها عبر كافة وسائل    دادبإعاإلنترنت، تقوم في هذه المرحلة  

اإلعالم إضافة إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل االجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد  

وذلك   Excelللنشر، وُتنشر ابتداًء في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة 

ا لكافة العمالء والمهتمين في مجال القطاع غير الربحي، وإدراجها في  لضمان انتشارها ووصله

 المكتبة اإلحصائية على الموقع.

    ثالًثا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة: 

إيماًنا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة  

الربحي بالتواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة  مسح منشآت القطاع غير 

واستفسارات العمالء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات االتصالية ليتواصل عمالؤها معها  

  لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات واالستفسارات عن طريق: 

    gov.sawww.stats.الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة     ▪

   info@stats.gov.sa البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة ▪

mailto:info@stats.gov.sa
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  Clients Support )(cs@stats.gov.saالبريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالء ▪

  .بمناطق المملكة الرياض أو أحد فروعهاالزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في  ▪

 .الخطابات الرسمية ▪

 .(920020081) الهاتف اإلحصائي على رقم  ▪

  :إجراءات الجودة المطبقة .11

تخضع إحصاءات األعمال للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة من هذا  

 المسح، ومن هذه اإلجراءات:  

مسوح التي نفذتها الهيئة في الفترات السابقة ألغراض رصد عناصر القوة  استخدام تقييمات ال  .1

 والضعف في تنفيذ المسح وتحسين إجراءات جمع البيانات اإلحصائية.  

تدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتماشى مع   .2

 أهداف المسح.  

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

 في جميع مراحل تنفيذ المسح.  

 التقليل من عبء المستجيب من خالل البرمجيات والرسائل االلكترونية لجمع البيانات.  .4

 االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقًا.   .5

هذا باإلضافة إلى عدد من اإلجراءات التي تقوم بها غرفة جودة البيانات بالهيئة أثناء عملية جمع البيانات  

 الميدانية:

 غرفة جودة البيانات: 

ة وسائل المتابعة   ف غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعمال الميدانية للمسوح ُمهيأة بكا 

مراجعـة اتسـاق   صائيو الجودة علىأخا المراقبون ويقوم فيه  ، اإللكترونية وشاشات المراقبة والتتبع

ميدان من خالل متابعة  البيانـات واكتشاف حاالت الخطـأ والقيـم المتطرفـة أثناء عملية جمع البيانات في ال 

لباحثين  تهدف إلى التحقق من اتباع ا، و وفوريالباحث الميداني بشكل آني  ته من قبل ئ ما يتم تعب

ق جدول الزيارات  التأكد من تطبي، والتحقق من منطقية وصحة البيانات ، وللتعليمات الخاصة بالمسح

ح المهمة للتأكد  ، والتأكد من موثوقية ومنطقية البيانات ومراجعة بعض مؤشرات المس المقررة للمنشأة

 أبرزها :   ، وتقوم بعدة مهام من دقة البيانات

عة وإرسال المالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية  ▪ على مختلف مستوياتها عن   مراجعة البيانات الُمجمَّ

ة التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات   طريق النظام اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحيَّ

 .بشكل آلي سريع في مواقع عملهم

mailto:cs@stats.gov.sa
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ا ▪ ق من سالمة استيفاء  بالمنشأة وطرح  االتصال هاتفيًّ بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّ

التي لم   للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة  الباحث

 .يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر على تعاونهم

البيانات   لمسؤول عن إعطاءاالستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانية أو من ا الرد على ▪

 .في المنشأة

موقع استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في   التحقق من صحة  ▪

 .العينة ملف

 

 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:.  12

بالقطاع غير الربحي في المملكة  تستفيد من نشرة منشآت القطاع غير الربحي كافة القطاعات المهتمة  

يرية ووزارة  العربية السعودية، وتعتبر كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومؤسسة الملك خالد الخ

  أهم  ؛ ووزارة الشؤون اإلسالميالهيئة العامة لألوقاف االقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة و

إلقليمية والباحثين والمخططين المهتمين بمجال  إضافة إلى المنظمات الدولية وا،  المستفيدين منها

منشآت القطاع غير الربحي، حيُث ُتعدُّ بيانات ومؤشرات منشآت القطاع غير الربحي من أهم الُمنتجات  

 اإلحصائية الرئيسة التي تساهم في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بهذا المجال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غير الربحي من خالل الموقع الرسمي  منشآت القطاع  مسحيمكن االطالع على تفاصيل منهجية 

 للهيئة على اإلنترنت   
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نسبة ال
Percentage

Culture and Entertainment1%2.69الثقافة والترفية1

Education and Research2%1.55التعليم واألبحاث2

Health3%5.44الصحة3

Social Services4%37.07الخدمات االجتماعية4

Environment5%0.97البيئة5

Development and Housing6%18.35التنمية واإلسكان6

Civilians Rights 7%1.78التأييد والمؤازرة7

Organizations that Support Charity8%6.37منظمات دعم العمل الخيري8

Da'wa and Guidance, and Religious Education Org.9%22.82منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني9

Professional and Scientific Associtions10 %2.95الجمعيات والروابط المهنية والعلمية10

100%
Sourceالمصدر: الهيئة العامة لإلحصاء : Genral Authority Staistics

جملة Totalال

Table1جدول 1

ربحية ر ال نسبي للمنشآت غي ع ال توزي ال
The Percentage Distrbution of Non-Profit Establishments

ربحية ر ال ي منشآت غ Classification Non-Profit Establishmentsتصنيف ال
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اإلجمالي

Totalأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

Male FemaleMale FemaleMale Female

790493119329095251434Culture and Entertainment1الثقافة والترفية1

561373257618184341,252Education and Research2التعليم واألبحاث2

15401330589192212915223,651Health3الصحة3

14,93713,0573,9501,12618,88714,18333,070Social Services4الخدمات االجتماعية4

23919613622375218593Environment5البيئة5

5,8863,2843,1267699,0124,05313,065Development and Housing6التنمية واإلسكان6

59239662186544141068Civilians Rights 7التأييد والمؤازرة7

2,4461,7421,0533303,4992,0725,571Organizations that Support Charity8منظمات دعم العمل الخيري8

6,9005,8844,199116911,0997,05318,152Da'wa and Guidance, and Religious Education 9منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني9

Professional and Scientific Associtions10 825634202521,0276861,713الجمعيات والروابط المهنية والعلمية10

34,71627,38913,6933,77148,40931,16079,569 Totalالجملة
Sourceالمصدر: الهيئة العامة لإلحصاء : Genral Authority Staistics

Table 2جدول رقم 2

جنسية جنس وال ربحية حسب ال إجمالي المشتغلين في المنشآت غير ال

 Total Employees in Non-Profit Establishments by Gender and Nationality 

تصنيف المنشآت غير الربحية

سعودي 

Saudi

غير سعودي

Non-Saudi

الجملة

Total
Classification Non-Profit Establishments
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إجمالي 

المتطوعين

نسبة 

المتطوعين من 

إجمالي 

المشتغلين

 Total

Volunteers

 Percentage of

   Volunteers

 from Total

 Employees

Culture and Entertainment1%21715.12الثقافة والترفية1

Education and Research2%22818.25التعليم واألبحاث2

Health3%72119.75الصحة3

Social Services4%9,83029.73الخدمات االجتماعية4

Environment5%13322.38البيئة5

Development and Housing6%2,02915.53التنمية واإلسكان6

Civilians Rights 7%20218.93التأييد والمؤازرة7

Organizations that Support Charity8%1,41325.36منظمات دعم العمل الخيري8

Da'wa and Guidance, and Religious Education Org.9%5,56930.68منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني9

Professional and Scientific Associtions10 %46927.35الجمعيات والروابط المهنية والعلمية10

20,81126.15%
Source : Genral Authority Staistics المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

All Establishmentsجميع  المنشآت

Table 3جدول 3

ربحية إجمالي المتطوعين في المنشآت غير ال

 Total Volunteers in Non-Profit Establishments

Classification Non-Profit Establishmentsتصنيف المنشآت غير الربحية
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ر سعوديسعودي ي غ
 SaudiNon-Saudi

Culture and Entertainment1%0.6%14.5الثقافة والترفية1

Education and Research2%0.3%17.8التعليم واألبحاث2

Health3%3.0%16.8الصحة3

Social Services4%1.1%28.7الخدمات االجتماعية4

Environment5%0.7%21.7البيئة5

Development and Housing6%0.3%15.3التنمية واإلسكان6

Supporting Organizations7%0.6%18.2التأييد والمؤازرة7

Organizations that Support Charity8%0.2%25.3منظمات دعم العمل الخيري8

Da'wa and Guidance, and Religious Education Org.9%1.4%29.3منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني9

Professional and Scientific Associtions10 %0.2%27.0الجمعيات والروابط المهنية والعلمية10

25.3%0.9%
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

جملة Totalال

Table 4جدول 4

جنسية ربحية حسب ال ر ال منشآت غي ي ال متطوعين ف نسبة ال
Percentage of Volunteers in Non-Profit Establishments by Nationality 

ربحية ر ال ي منشآت غ Classification Non-Profit Establishmentsتصنيف ال

Source : Genral Authority Staistics



 2018 الربحيمنشآت القطاع غير مسح  

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعويضات  توسط ال م
مدفوعة  رية ال شه ال

لمشتغلين ل
Average 
 Monthly  

 Compensation That
Paid to Employees

3,574Culture and Entertainment1الثقافة والترفية1

3,793Education and Research2التعليم واألبحاث2

3,845Health3الصحة3

4,455Social Services4الخدمات االجتماعية4

3,101Environment5البيئة5

3,273Development and Housing6التنمية واإلسكان6

3,217Civilians Rights 7التأييد والمؤازرة7

4,301Organizations that Support Charity8منظمات دعم العمل الخيري8

4,693Da'wa and Guidance, and Religious Education Org.9منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني9

Professional and Scientific Associtions10 3,782الجمعيات والروابط المهنية والعلمية10

4,170

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

Table 5جدول 5

منشآت ميع  ال All Establishmentsج

ربحية ر ال منشآت غي ي ال ة للمشتغلين ف وع مدف ة ال شهري تعويضات ال متوسط ال
Average Monthly Compensation That Paid to Employees in Non-Profit Establishments

ربحية ر ال ي منشآت غ Classification of Non-Profit Establishmentsتصنيف ال

Source : Genral Authority Staistics

Riyalبالريال
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عمل ات ال متوسط ساع

 Average Number of

 Weekly Working

Hours

37.95Full-Time Employee1موظف بدوام كامل1

21.22Part-Time Employee2موظف بدوام جزئي2

6.01Volunteer3متطوع3

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

Tabجدول 6 le  6

وظيفية حالة ال Job Statusال

لمشتغل يفية ل وظ حالة ال سب ال ية ح سبوع عمل األ دد ساعات ال توسط ع م

Average Number of Weekly Working Hours by Job Status

Source : Genral Authority Staistics
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زمات  مستل ال
سلعية ال

زمات  مستل ال
ية خدم جملةال ال

 Commodity  
Supplies

Services SuppliesTotal

20,7909,78930,579Culture and Entertainment1الثقافة والترفية1

6,27210,60116,873Education and Research2التعليم واألبحاث2

29,24272,409101,650Health3الصحة3

293,248763,5361,056,784Social Services4الخدمات االجتماعية4

3,7627,69511,456Environment5البيئة5

160,36743,790204,157Development and Housing6التنمية واإلسكان6

8,5526,33514,887Civilians Rights 7التأييد والمؤازرة7

117,022350,361467,384Organizations that Support Charity8منظمات دعم العمل الخيري8

574,288355,218929,505Da'wa and Guidance, and Religious Education Org.9منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني9

Professional and Scientific Associtions10 6,88212,10818,990الجمعيات والروابط المهنية والعلمية10

1,220,4241,631,8422,852,266

Table 7جدول 7

ربحية ر ال منشآت غي تشغيلية حسب تصنيف ال نفقات ال ال
 Operating Expenses by Classification of Non-Profit Establishments

رياالت Thousands SRبآالف ال

منشآت ميع  ال All Establishmentsج
Source : Genral Authority Staistics المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

ربحية ر ال ي منشآت غ تصنيف ال

تشغيلية نفقات ال ال
Operating Expenses

Classification of Non-Profit Establishments
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اإليراداتالنفقات

ExpendituresRevenues

108,386114,508Culture and Entertainment1الثقافة والترفية1

85,57689,705Education and Research2التعليم واألبحاث2

340,973362,184Health3الصحة3

2,910,0323,155,099Social Services4الخدمات االجتماعية4

34,46236,307Environment5البيئة5

773,382810,350Development and Housing6التنمية واإلسكان6

64,43968,274Civilians Rights 7التأييد والمؤازرة7

993,9301,067,571Organizations that Support Charity8منظمات دعم العمل الخيري8

2,099,8292,240,626Da'wa and Guidance, and Religious Education Org.9منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني9

Professional and Scientific Associtions10 108,644114,201الجمعيات والروابط المهنية والعلمية10

7,519,654*8,058,825**

لة لتعويضات المشتغلين* النفقات شام

إجمالي اإلرادات سجالت إدارية من وزارة العمل والتنمية االجتماعية** المصدر: 

Table 8جدول 8

Expenditures and Revenues by Classification of Non -Profit Establishments
ربحية رادات حسب تصنيف المنشآت غير ال نفقات واإلي ال

Classification of Non-Profit Establishmentsتصنيف المنشآت غير الربحية

* Expenditures include  compensation of employees

Thousands SR رياالت بآالف ال

**Source : Administrative  records from the  Ministry of Labor and Social Deve lopment

All Establishments جميع  المنشآت
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نسبة ال
Percentage

Culture and Entertainment1%0.66الثقافة والترفية1

Education and Research2%2.38التعليم واألبحاث2

Health3%3.51الصحة3

Social Services4%33.49الخدمات االجتماعية4

Environment5%0.03البيئة5

Development and Housing6%7.94التنمية واإلسكان6

Civilians Rights 7%0.01التأييد والمؤازرة7

Organizations that Support Charity8%23.33منظمات دعم العمل الخيري8

Da'wa and Guidance, and Religious Education Org.9%26.34منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني9

Professional and Scientific Associtions10 %2.31الجمعيات والروابط المهنية والعلمية10

100%

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

جملة Totalال

Table 9جدول 9

ربحية ر ال منشآت غي نسبي للمستفيدين حسب تصنيف ال ع ال توزي ال
The Percentage Distrbution of Beneficiaries by Classification of Non -Profit Establishments

ربحية ر ال ي منشآت غ Classification of Non-Profit Establishmentsتصنيف ال

Source : Genral Authority Staistics
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Table 10جدول 10

النسبة

Percentage

Challenges in Financial Flows1%30.16تحديات في التدفقات المالية1

Challenges in Dealing with Banks2%16.52تحديات في التعامل مع البنوك2

Challenges in the Recruitment of Skilled Labor3%19.33تحديات في توظيف أيدي عاملة ماهرة3

The Difficulty of Obtaining Volunteers4%17.02صعوبة الحصول على متطوعين4

Compliance Procedures by Government 5%13.37إجراءات الرقابة من الجهات الحكومية5

Rules and Regulations6%3.59نصوص األنظمة واللوائح التشريعية6

100.00%

Sourceالمصدر: الهيئة العامة لإلحصاء : Genral Authority Staistics

ربحية تي تواجه المنشآت غير ال رئيسية ال نسبي للتحديات ال ع ال توزي ال

The Percentage Distrbution of Main Challenges Facing Non-Profit Establishments

Main Challengesالتحديات الرئيسية

Totalالجملة
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