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توطئــــــة
ا مهما في العديد من الدول ويعد جزءا أساسًيا من شبكة األمان 

ً
 يحتل العطاء حزي

االجتماعـــي، حيث يعكـــس صورة من صور التكافل االجتماعـــي، كما أن له دور هام 
فـــي تحقيق الحماية االجتماعية ألفراد المجتمع حيث أنـــه يدعم األفراد عند الحاجة 
في مراحل حياتهم المختلفة للحد من الفقر والضعف واإلقصاء، للفئات األقل حظا 

في المجتمع.

وتعـــد كلمة العطاء مشـــتقة من الفعل أعطـــى والفاعل منها معـــط والمفعول به 
معطـــى ومصدرها إعطاء وعطاء وجمعها عطاءات وجمع الجمع أعطيات ومعناها 
الهبـــة ومـــا يعطـــى دون مقابـــل، ومحليا لم يـــرد تعريفا رســـميا لعطـــاء األفراد في 
المملكـــة العربية الســـعودية،  وألهميـــة العطاء لشـــبكة األمـــان االجتماعي، قامت 
الكثـــري من الدول بتنفيذ دراســـات لفهم عطاء األفراد، ومعرفـــة الفجوات واآلليات 
والحوافـــز الـــيت تزيد عطـــاء األفـــراد وفـــق الشـــرائح الديموغرافية المختلفـــة، لفهم 

الوضع الحالي وتحديد فرص التحسين.

هـــذا وتقـــوم  مؤسســـة Charities Aid Foundation (CAF )) ) بنشـــر المؤشـــر العالمـــي 
للعطاء، حيث تعتمد (CAF) بشـــكل كلي على البيانات واالســـتطالعات اليت تقوم بها 
مؤسســـة جالوب ( Gallup World Poll) اليت تقوم بإجراء اســـتطالع ومسح سنوي ألكرث 
من (140) دولة على مســـتوى العالم، بحيث يشـــمل المســـح البالغين على مســـتوى 
العالم ، وتقوم مؤسسة جالوب باختيار (1000)  شخص من كل دولة بشكل عشوائي 
 تزيد العينة عن 1000 وقد تصل الى 2000 كحد 

ً
باســـتخدام العينة االحتمالية ( و أحيانا

أقصى وذلك في حالة اتساع البالد وارتفاع عدد السكان مثل الصين)  ، وتقوم بإجراء 
 المقابالت الشـــخصية ( حســـب تغطيـــة الهاتف في ذلك 

ً
االتصاالت الهاتفية واحيانا

 ( CAF ) البلـــد) لتوجيه أســـئلة االســـتطالع والحصول علـــى اإلجابات، وتقوم مؤسســـة
باالســـتعانة ببيانـــات جالوب من خالل شـــراء البيانات لثالثة أســـئلة فقـــط ثم تحليلها 

واستخراج نتائج المؤشر لكل دولة من الدول حيث إن هذه األسئلة كالتالي:

 أو 
ً
 غريبا

ً
هل ساعــــــــدت شخصـــا

ال تعرفه ويحتاج إلى المساعدة؟

هــــــل تبــــــــــــــرعــــــت بالمـــــــــــــــــــــال
لجمـــــــــــــــعيــــــــــــة خيـــــــــــــــريـــــــــــــــة؟

هـــــــــــــــــل تــــــــــــطـــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــت
بوقــــــتــــــــــــــــــــك لمنـــــــــــــــظــــــــــــمة؟
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كثـــري من الدول طورت مؤشـــرات وطنية للعطاء وأضافت محاور تتناســـب مع 
ســـياقها المحلـــي واحتياجاتهـــا االستــــراتيجـــــــــــــــية، حيـــث أضافـــت المملكـــة 
المتحـــدة محور المـــؤازرة والمناصر لألقـــــــــــــليات والمحتاجيـــن كنوع من أنواع 
العطـــاء، وأضافـــت الهند محـــور التبــــــــــــرع بالـــــــــــــدم كنــــــــــــوع مـــن أنــــــــــــــــــواع 

العطـــــــاء، و قـــــــام االتحاد األوروبي بتطوير مؤشر عطاء خاص بدول االتحاد 

هـــذا ويشـــكل العطـــاء بصـــوره المختلفـــة رافدا من أهـــم روافـــد القطاع غري 
الربحي، ويتكون من أربعة روافد تتكامل في أهميتها وتحقق التوازن للقطاع 
ككل فـــال يمكن االســـتناد علـــى أحدها دون اآلخـــر، وهي: عطاء األفـــراد، دعم 
القطـــاع الحكومـــي، عطـــاء المؤسســـات المانحـــة واألوقـــاف، وعطـــاء قطـــاع 
األعمال. وعلى الرغم من امتالك المجتمع الســـعودي لرصيد كبري من البذل 
والعطـــاء إال أنـــه ال توجد دراســـات رصينة تســـتند إلى بيانـــات مجموعة بطرق 
منهجيـــة توضح صور العطاء الذي يقوم به األفراد في المجتمع ســـواء كانت 
التربعـــات المالية أو العينية أو التطوع والتضامـــن المجتمعي أو التربع بالدم 
واألعضـــاء فـــي صورة كليـــة ومجملة بغرض فهـــم عطاء األفـــراد وتوجهاتهم 

ورصد الفروقات في العطاء بين مختلف المتغريات الديموغرافية.

إعطاء نظرة عن كثب ألنماط 
وتفاصيل عطاء األفراد.

معـــــــرفـــــــة الفجوات بين تربعات 
الشرائح الديموغرافية المختلفة
 وكــيـفـيـــة التغريات المستقبلية.

مدى إفادته للمنظمات في بناء 
منهجيتها لجمع التربعات وإدارة 

العالقة مع المتربعين.

مـــــــدى إفـــادته للمنظمات في 
إعداد منــــــهجيــــات االستدامة 

تشجــــــــيــــــــــــع العـــــــــطـــــــــاء
 المستـــــــــــقــــــــبـــــلي

معرفة مـــــــدى ثقة النـــــــــــــاس
في القطـــــــــــــــــــــــــاع الخيــــــــــــري

معـــــــــرفـــــــة دينامــــيــــــكيــــــات
 العـــــــــــــــطاء المختــــــــــــــــلفـــــة

اتخاذ القــــــــــرارات المبــــــــنية على 
األدلة المبنية على الحقـــــائق من 

أجل تعظمي العطاء.

01 02
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(Charitable Giving in US، CAF UK Giving، CAF Scotland Giving، India Giving ،Giving in Austria).

وتستفيد هذه الدول من تقارير العطاء في :
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 مقدمة
تعد المملكة العربية السعودية من الدول اليت تتسم بعطاء مجتمعي عال، 
 إلـــى تعالمي الديـــن اإلســـالمي والثقافة المجتمعية الـــيت تحث على 

ً
اســـتنادا

 في 
ً
التساند والتكافل االجتماعي، واحتلت المملكة المركز الخامس عالميا

حجم المساعدات اإلنسانية الدولية.

وفـــي إطـــار مبـــادرات وزارة المـــوارد البشـــرية والتنمية االجتماعيـــة لتمكين 
القطاع غري الربحي، وزيادة مســـاهمته في التنمية، و لغرض الوصول لفهم 
واضـــح لهذه الجوانب بادرت الوزارة في تأســـيس لجنـــة توجيهية لمنظومة 
التربعات برئاســـة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وعضوية 
عدد من الجهات الحكومية وغري الربحية المتعلقة بمنظومة التربعات واليت 
تهـــدف إلـــى تحديد خارطـــة الطريق لمنظومـــة التربعات  ووضع اســـخباتيجية 
التربعـــات وكانـــت إحـــدى مشـــاريع هـــذه االســـخباتيجية قيـــاس مؤشـــرات 
التربعات واليت انبثق منها المؤشر الوطين للعطاء. حيث يهدف هذا المؤشر 
إلـــى فهـــم ومتابعة التغري على محاور العطاء المختلفـــة ألجل تمكين الوزارة 
 
ً
من تطويـــر وتحقيق األهداف المتعلقة بتعزيز العطـــاء المجتمعي، وتحقيقا
لرؤيـــة المملكـــة 2030م في تمكين القطاع غري الربحي ورفع مســـاهمته في 

التنمية و الناتج المحلي اإلجمالي. 

يتناول المؤشر الوطين للعطاء، عطاء األفراد في المملكة العربية السعودية، 
كما يعمل على رصد وتحليل صور وأنواع وممارســـات العطاء في المجتمع 
الســـعودي، مما يســـاعد على رصد وقياس أثر وكفاءة التدخالت والتحسين 
والتطوير في اآلليات واألدوات وممارســـات المجتمع في العطاء وتطويرها 
بمـــا يتفق مع االحتياجات التنموية المتغرية؛ عرب برامج وتدخالت مبنية على 
فهـــم وحقائق لســـلوكيات ودوافع ومحفزات المتربع، كما ســـوف يســـاعد 
المؤشـــر الوطـــين على إصدار تقارير دورية لمعرفة مـــدى ارتفاع أو انخفاض 
مســـتوى العطاء في المجتمع ومدى فعالية التدخالت في رفع المســـتوى 
العـــام للعطاء ليمت تحســـين التدخالت وقيـــاس أثرها ومتابعتهـــا عرب فخبات 

زمنية مختلفة.

ويخدم هذا المؤشـــر رؤية المملكة 2030 عرب االتســـاق مع المبادئ التوجيهية 
للرؤية اليت تتضمن تمكين المتابعة وقياس األثر للتدخالت التنموية المختلفة

ومما يجدر اإلشـــارة إليه أن النتائج جاءت متســـقة مع نتائـــج وبيانات تقارير 
محلية وعالمية ذات صلة بالمؤشر الوطين للعطاء و محاوره المتعددة.

https://www.spa.gov.sa/2020799

2
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ما المقصود بعطاء األفراد:

ما هو المؤشر الوطين للعطاء

مركـــز األثـــر شـــركة غـــري ربحيـــة مســـجلة فـــي المملكـــة العربية 
السعودية، تم تأسيسها من قبل أربع مؤسسات مانحة بدعم 
مـــن وزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعيـــة، ويهدف إلى 
تمكين و تعظمي مســـاهمة القطاع غري الربحي في التنمية على 
الصعيـــد الوطين و تحقيق مســـتهدفات رؤية المملكة 2030 م، 
ويعمـــل على الصعيد الوطـــين لتوفري خدمات تنميـــة أثر فاعلة 
والجهـــات  الثالـــث  القطـــاع  مســـاعدة  بهـــدف  ومســـتدامة 
، ويعمل 

ً
الحكومية على اتخاذ القرارات والسياســـات األكرث أثرا

علـــى تطويـــر القـــدرات الوطنية فـــي تنميـــة وقيـــاس األثر على 
مستوى المنظمات والجهات الحكومية واألفراد.

 متنوعة كالتربع 
ً
البـــذل الذي يقدمه األفراد للمجتمع بشـــكل طوعي، ويأخذ صـــورا

بالـــدم واألعضـــاء، والتضامـــن  المالـــي، أو العيـــين، أو التطـــوع بالوقـــت، والتـــربع 
المجتمعي؛ من أجل تحقيق التكافل االجتماعي وتعزيز شـــبكة الحماية االجتماعية 
وزيـــادة منعة المجتمع (Resilience)، ويمكن أن يقدم هذا العطاء بصورة مباشـــرة 
لألفـــراد أو عن طريق الربامـــج المجتمعية عرب الكيانـــات الحكومية والمنظمات غري 

الربحية المعتمدة.

تم تطوير التعريف بناء على الدراسات المكتبية والممارسات العالمية وتحليل رؤية 2030 ومراجعة ذلك مع فريق من الخرباء وكان وفقا للخطوات 

التالية (مراجعة مكتبية لمفاهمي العطاء عالميا ومحليا وتحليل التوجهات االسخباتيجية في رؤية 2030 لمحاور العطاء ومراجعة عدد من الخرباء 

واعتماده في هذه التقرير )

هو مقياس مركب تم تطويره بناًء على تطلعات رؤية المملكة العربية الســـعودية 
2030 للقطـــاع غري الربحي والمنظومة التنموية، مع االســـتفادة من بعض التجارب 
العالميـــة فـــي قيـــاس العطـــاء، وتـــم تصمـــمي المؤشـــر ليعرب عـــن حالة العطـــاء في 
المملكة من خالل خمســـة محاور رئيســـية، و معربا في شـــكل درجة كلية عن عطاء 

األفراد في المملكة العربية السعودية.

3

3
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أهمية المؤشر

مكونات المؤشر 

تكمن أهمية المؤشر فيما يلي:

أداة فاعلـــة للتنســـيق بيـــن الجهـــات المختلفـــة العاملـــة ضمـــن 
المنظومـــة التنموية لتحقيق األهداف التنموية الوطنية الخاصة 

بالقطاع غري الربحي.

أداة هامـــة لمتخـــذي القـــرار وراســـمي السياســـات االجتماعيـــة 
والتنموية من أجل فهم وزيادة عطاء األفراد. 

نهـــج علمي لدراســـة وقيـــاس حالة المجتمـــع والتنميـــة، وفهم 
االحتياجات والفجوات المراد العمل عليها.

عنصـــر أســـاس لتطويـــر ومتابعـــة الخطـــط التطويريـــة المتعلقة 
بالعطـــاء، وقياس أثر التغري الحاصل من تنفيذ هذه الخطط على 

العطاء المجتمعي. 

المحـــاور الـــيت يغطيها المؤشـــر الوطين للعطاء أشـــمل بكثـــري من مؤشـــر CAF للعطاء 
العالمي (الملحق رقم 3 )، حيث تم تطوير المؤشـــر الوطين بما ينســـجم مع السياقات 
 بما ينسجم مع الحاجات االسخباتيجية الوطنية في رؤية المملكة 2030 

ً
المحلية، وأيضا
وهي كالتالي:

التربع  التطوعالتربع
بالدم

التربع 
باألعضاء

التضامن
المجتمعي
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ويرصد المؤشر نوعين من التربعات

التربع النقدي والذي يشمل زكوات األفراد والصدقات 
 إلى األفراد 

ً
والهبات واألوقاف اليت يقدمها األفراد طوعا

المحتاجين مبـــــــاشـــرة أو عبـــــر المـــنـــصـــــات والجـــهـــات 
والمنظمات المعتمدة.

 
ً
التربع العيين ويقصد به كل ما يقــدمه األفراد طـــوعـــــا

من مواد عينية مثل الغــــــذاء والمــــالبـــــس واألجــــهـــــــزة 
المزنلية واألثاث والمستــلـــزمات الــــطبـــــية والمبــــانــــــي
السكنية وغريها إلى األفراد المحتاجين مــــــبــــــاشـــــــــــــرة 

أو الجهات أو إلى المنظمات المعتمدة.

CAF يعترب التربع أحد المحاور اليت تضمنها مؤشر العطاء العالمي

مربرات تضمين المحور في المؤشر:
 في دعم القــــطــــــاع غيـــر الربحي، حيث 

ً
 هاما

ً
تلعب تربعات األفراد دورا

تعتمد الجمعيات األهلية في المـــــــــملكـــــــة على التـــبـــــرعات والهبات 
واالشخباكات كمصدر من مصادر إيراداتها  بنسبة

47.11%

628,490,225
أي ما يعادل

ريال سعودي لعام 2018م

01

02

 المنصة الوطنية لبيانات الجمعيات األهلية (مكين)  

.

محور التربع

4

 4
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ويقصد بالتطوع في المؤشر:

مربرات تضمين المحور في المؤشر:

 لصالـــح 
ً
 أي عمـــل أو مســـاهمة فـــي نشـــاط يقـــوم بهـــا الفـــرد طوعـــا

المجتمع بشكل عام أو لصالح مؤسسة محددة أو لصالح فرد أو عدة 
أفـــراد وبـــدون أجر (يســـتثىن من ذلـــك المكافآت الممنوحـــة للمتطوع 
مقابل بدل المواصالت أو اإلعاشة أو ما شابهها) ويغطي هذا العمل 

كافة أوجه األعمال اإلنسانية والمجاالت التنموية.

التطـــــــــوع

اهتمـــت رؤيـــة المملكـــة 2030 بالعمـــل التطوعي وذلـــك بالوصول إلـــى مليون 
متطوع بحلول 2030  

 بلغ إجمالي المتطوعين في المجتمع السعودي لعام 2020م

احتوت خطة التحول الوطين في أهدافها االســـخباتيجية على هدف يعىن بتشـــجيع 
العمـــل التطوعـــي وذلـــك مـــن خـــالل تشـــجيع مشـــاركة المواطنين في األنشـــطة 
التطوعيـــة والتأكـــد من جاهزية البنيـــة النظامية وإيجاد فرص تطـــوع أكرث وأفضل 
لزيـــادة عـــدد المتطوعيـــن وإثـــراء تجاربهـــم، وخلـــق تأثـــري علـــى حياتهـــم وبيئتهـــم 

وإكسابهم مهارات عملية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل مالئمة.

متطـــــــــــوع/ة

  في عام 2015

23

409,123
ساعة تطوعية

33,230,049

ألف متطوع

تقرير العمل التطوعي عام 2020

5

5
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مربرات تضمين المحور في المؤشر:

ويقصد بالتربع بالدم في المؤشر:

 
ً
 دون مقابـــل ودون أن يطلب منهـــم، وأيضا

ً
تـــربع األفـــراد بالدم طوعـــا

التـــربع التعويضي الذي يكون من دائرة األهـــل أو المعارف للدم الذي 
تم أخذه من المستشفى للحاجة.

احتـــوت خطة التحول الوطين على مبادرة تطوير الخدمات لنقل الدم حيث تهدف 
هذه المبادرة إلى رفع مســـتوى خدمات نقل الـــدم بحيث تكون جاذبة للمتربعين 
بالدم للوصول لنســـبة تربع طوعي (%100) من نســـبة المتربعيـــن بالدم، كما تهدف 

إلى توفري االحتياجات الكافية من الدم ومكوناته لجميع المرضى بشكل آمن. 

 من بيـــن 28 دولة من حيـــث إقبالهم على 
ً
احتـــل الســـعوديون المركـــز األول عالميا

التربع بالدم بنســـبة %58 في دراســـة أجرتها مؤسسة ابسوس اند موري الربيطانية 
وشملت 23 ألف شخص بالغ حول العالم وذلك في تقريرها األخري عام 2018 م.

الحاجة للتربع بالدم، حيث إن واحًدا من كل عشـــرة مرضى يدخل المستشـــفى في 
حاجة إلى نقل الدم، وخصوصا مرضى الســـرطان واألمراض المســـتعصية األخرى، 
وكذلك األشـــخاص الذين يتعرضون لحوادث خطرية فقدوا على أثرها كمية كبرية 
مـــن الدم، وكذلك المرضى أثناء العمليـــات الجراحية الكربى، ويضاف إلى ذلك أن 

مكونات الدم تستخدم في عالج الكثري من األمراض الخطرية.

بلغ عـــدد حــــاالت اإلصـابات نتـــيــجة للحوادث المرورية

التربع بالدم

25561
إصــــــــــابـــــــــــــة 

عـــــــــــــام
2020م

الموقع اإللكخبوني لوزراة الصحة

6

6
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يقصد بالتربع باألعضاء في المؤشر:

التربع باألعضاء

مربرات تضمين المحور في المؤشر:

 باألعضاء ســـواء ألقاربهم أو ألشـــخاص غرباء 
ً
 تـــربع األفراد األحياء طوعا

عنهم، والرغبة في التربع باألعضاء بعد الوفاة.

احتـــوت خطـــة التحـــول الوطـــين علـــى مبـــادرة تنشـــيط برامج التـــربع باألعضـــاء في 
العنايـــات المركـــزة بالمستشـــفيات المتربعـــة باألعضـــاء بحيـــث يـــمت التنســـيق مع 

الجهات المعنية إلدارة و تسهيل عملية التربع باألعضاء وزراعتها للمرضى.  

يمكـــن لمتـــربع واحد باألعضـــاء أن ينقذ حوالي ثمانية أشـــخاص، كما يمكن لنفس 
 مـــن خـــالل التربع باألنســـجة 

ً
المتـــربع أن ينقـــذ أو يحســـن حيـــاة حوالـــي 50 شـــخصا

والقرنيات.

كــــل 30 دقيــــقــــة يضـــــاف شخص مــــا إلى قائمة االنتظار المحلية لزراعة األعــــــــضاء

في المملكة العربية السعودية ينتظرون اآلن زراعة 
األعضاء التالية: (القلب، الكلى، البنكرياس، الرئتين، 
الكبـــد واألمعـــاء ) وفـــي كل يـــوم ، يواجـــه كثري من 
المرضـــى فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية خطـــر 

الموت قبل حصولهم على األعضاء.

 

 أكثــــــــــــر مــــــــن

ُيقـــــــــدر متــــــــــوسط عـــــــدد 
المتربعين بالكلى األحياء بـ

متربعين متوفين دماغيا
 لكــــــــل مليــــــــون نسمــــة

15000

40
6

شخــــــــــــص

متــبـــــرع لكل مليــــون نسمة

و
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قدرت التكلفة االجمالية لزراعة االعضاء واالنسجة داخل 
المملكة في 2019م

بينما تكلفةزراعة األعضاء خارج السعودية

 ريـــــــــــــــــــــــــال

 ريـــــــــــــــــــــــــال

107,856,000

487,868,000
المركز السعودي لزراعة األعضاء

7

7

التربع باألعضاء
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ويقصد بالتضامن المجتمعي في هذا المؤشر:

مربرات تضمين المحور في المؤشر:

شـــعور الفـــرد باالهتمام والتعاطف تجـــاه اآلخرين في المجتمع ســـواء 
ة في المجتمع وقد تم 

ّ
كانوا من األقارب أو الغرباء أو من الفئات الهش

اختيار نوعين من التضامن وهما تضامن الهوية والتضامن االجتماعي 
ونقصـــد بتضامن الهويـــة التضامن المبين على عامل هوية مشـــخبكة 
والتضامـــن االجتماعـــي ويقصد بـــه التضامن الذي يكون مـــع القضايا 

االجتماعية المختلفة. 

عّولت رؤية المملكة 2030 على قمي العطاء والخباحم والتعاون 
والتعاطف الراسخة في جذور المجتمع السعودي في المحور 

المتعلق بتمكين القطاع غري الربحي.

 على 
ً
ما يتمزي به المجتمع السعودي من تكافل اجتماعي مستندا

القمي الدينية اليت تحث على مساندة اآلخرين ودعمهم، والثقافة 
االجتماعية المتأصلة اليت نشأ عليها أفراد المجتمع.

أهمية العمل على تعزيز هذا المحور بهدف رفع تضامن المجتمع و 
ما ينتج عنه من زيادة في التفاعل مع القطاع غري الربحي، 

و المبادرات االجتماعية األخرى.

التــضــامـــن
المجتــمعي
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المصطلحات والتعاريف المستخدمة في التقرير:

هـــو مقيـــاس مركـــب تم تطويـــره بنـــاًء علـــى تطلعـــات رؤية 
الربحـــي  غـــري  للقطـــاع   2030 الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
والمنظومـــة التنمويـــة، مـــع االســـتفادة من بعـــض التجارب 
العالميـــة في قيـــاس العطاء، وتم تصممي المؤشـــر ليعرب عن 
حالة العطاء في المملكة من خالل خمسة محاور رئيسيـــــــة، 
و معربا في شـــكل درجة كلية عن عطـــاء األفراد في المملكة 

العربية السعودية.

المؤشر الوطين للعطاء 01

هـــو البـــذل الـــذي يقدمـــه األفـــراد للمجتمع بشـــكل طوعي، 
 متنوعة كالتـــربع المالي، أو العيـــين، والتطوع ، 

ً
ويأخـــذ صـــورا

والتـــربع بالـــدم واألعضـــاء، والتضامـــن المجتمعـــي، من أجل 
تحقيق التكافل االجتماعي وتعزيز شبكة الحماية االجتماعية 
وزيـــادة منعة المجتمع (Resilience)، ويمكن أن يقدم بصورة 
مباشـــرة  لألفـــراد أو عـــن طريـــق الربامـــج المجتمعيـــة عـــرب 

الكيانات الحكومية وغري الحكومية المعتمدة.

عطــــــــاء األفـــــــــــــــــراد 02

يشـــمل زكوات األفـــراد والصدقات والهبـــات واألوقاف اليت 
 إلى األفراد المحتاجين مباشـــرة أو إلى 

ً
يقدمها األفراد طوعا

الجهات والمنظمات المعتمدة.

التبــــــــــرع النقــــــــــدي 03

 من مواد عينية مثل 
ً
ويقصـــد به كل ما يقدمه األفـــراد طوعا

الغـــذاء والمالبس واألجهزة المزنلية واألثاث والمســـتلزمات 
الطبيـــة والمبانـــي والعمارات الســـكنية وغريها إلـــى األفراد 
المحتاجين مباشرة أو الجهات أو إلى المنظمات المعتمدة.

التبـــــــــرع العـــــيـنـــــــي 04
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ً
أي عمـــل أو مســـاهمة فـــي نشـــاط يقـــوم بهـــا الفـــرد طوعا

لصالح المجتمع بشـــكل عام أو لصالح مؤسســـة محددة أو 
لصالـــح فـــرد أو عـــدة أفـــراد و بـــدون أجر (يســـتثىن مـــن ذلك 
المكافـــآت الممنوحـــة للمتطوع مقابل بـــدل المواصالت أو 
اإلعاشـــة أو مـــا شـــابهها) ويغطـــي هـــذا العمل كافـــة أوجه 

األعمال اإلنسانية والمجاالت التنموية. 

التطـــــــــــــوع 05

 دون مقابل ودون أن يطلب منهم، 
ً
تـــربع األفراد بالدم طوعا

 التـــربع التعويضـــي الـــذي يكـــون مـــن دائـــرة األهل أو 
ً
وأيضـــا

المعارف للدم الذي تم أخذه من المستشفى للحاجة.

التبـــــــرع بالـــــــــدم 06

أو  ألقاربهـــم  ســـواء  باألعضـــاء   
ً
طوعـــا األحيـــاء  األفـــراد  تـــربع 

ألشخــــــاص غــــــربــــــاء عنـــهـــم، والرغبة في التربع باألعضاء
بـــــــعـــــد الوفــــــــاة. 

التبــــــرع باألعضاء 07

فـــي  اآلخريـــن  تجـــاه  والتعاطـــف  باالهتمـــام  الفـــرد  شـــعور 
المجتمع ســـواء كانوا مـــن األقارب أو الغربـــاء أو من الفئات 
ـــة فـــي المجتمـــع وقد تم اختيـــار نوعين مـــن التضامن 

ّ
الهش

ونقصـــد  االجتماعـــي  والتضامـــن  الهويـــة  تضامـــن  وهمـــا 
بتضامـــن الهوية التضامن المبين على عامل هوية مشـــخبك 
والتضامـــن االجتماعي ويقصد بـــه التضامن الذي يكون مع 

القضايا االجتماعية المختلفة. 

التضامن المجتمعي 08
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المنهجية
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خطـــــوات العمـــــــل

الـــــدراســــــة المكتــــــبـــيــــة

تطــــــويــــــر أدوات جــمـــع 
البيانات واختـــــــبـــارهــــــا

جمــــــــــع البـــــــــــيـــــــــانــــــــات 

التقــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــر

تطوير اإلطار المفاهيمي 
للمؤشر

0102

0304

05

تـــم مراجعة العديـــد من الدراســـات والمؤشـــرات العالميـــة المتعلقة 
بمجـــال العطاء واالعتماد على التقاريـــر المحلية ورؤية المملكة العربية 
الســـعودية 2030 لبنـــاء المؤشـــر الوطـــين للعطـــاء، والمتضمن خمســـة 
محـــاور هي: التـــربع، التطوع، والتربع بالـــدم، التربع باألعضـــاء، التضامن 
المجتمعـــي.  حيث تم مراعـــاة رصد في كل محور مايلي: وجود العطاء 

من عدمه، حجم العطاء، تكرار العطاء, وأوجه بذله.
 و قد تم التأكد من أهمية المحاور الســـابقة من خالل االستعانة برأي 
عـــدد من الخرباء حـــول مالءمة الفقرات داخـــل كل محور وكذلك توزيع 
وتوزين أهمية كل محور مقابل اآلخر. وذلك من خالل اإلجراءات التالية:



ملحق رقم (1) 8

منصــــــة وتيــن : التبـــــرع الطــــــــوعــــي فـــي منــــصــــة وتيـــــن بــــلـــغ %78 مقـــــــابــل 83 فــي المــؤشر الوطين للعطاء 2021
كما بلغت الرغبة في التربع باألعضاء %44 في تقرير ابسوس أند مور 2018 وبلغ %44.1 في المؤشر الوطين للعطاء 2021

9

16

01

02

03

04

  (mixed methodology) تم اعتماد المنهجية المختلطة 
والـــيت تمزج ما بين المنهج الكمي و المنهج النوعي 
وذلـــك مـــن أجل فهـــم حجـــم العطـــاء فـــي المملكة 

العربية السعودية.

وفيمـــا يتعلـــق بالبيانـــات فقـــد تـــم االعتمـــاد علـــى 
تـــم جمعهـــا  الـــيت   (Primary Data) البيانـــات األوليـــة
مباشـــرة  مـــن عينـــة الدراســـة، والبيانـــات الثانويـــة 
(Secondary Data) وتم الحصول عليها من الدراســـات 
والوثائـــق والتقاريـــر المتعلقة بكل محـــور من محاور 
مختلـــف  مـــن  العالقـــة  ذات  الجهـــات  مـــن  العطـــاء 

المنصات والمبادرات.

تحكمي االســـتبانة عن طريق إرسالها إلى عدد من العاملين في وزارة 
المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة وعـــدد مـــن العامليـــن في 
القطاعـــات المختلفـــة اليت لهـــا صلة بالمؤشـــر أو بمحاور المؤشـــر 
بحيث تم رصـــد مالحظاتهم حول انتماء كل فقرة إلى المحور الذي 

ينتمي له، ومدى مالءمة الفقرات لقياس العطاء في كل محور.

 
ً
ترجيح أهمية المحاور عن طريق إرســـال مؤشـــر العطـــاء إلى 19 خبريا

مـــن المختصيـــن في مجـــال العطاء لتحديـــد األهمية النســـبية لكل 
.(AHP) محور من المحاور مقابل المحاور األخرى من خالل مقاربة

التأكـــد من الصـــدق والثبـــات لالســـتجابات على المؤشـــر عن طريق 
تطبيقها على عينة اســـتطالعية عشـــوائية بلـــغ حجمها 50 (من خالل 
الصدق البنائي حيث كانت جميع قمي معامالت ارتباط بريسون دالة 

إحصائية ومعامل الثبات ألفا كرونباخ حيث بلغ 88%).

تـــم فحـــص النتائج ودراســـة مدى اتســـاقها مـــع الواقـــع من خالل 
توافقهـــا مع البيانـــات الوطنية والدولية في عدد مـــن التقارير ذات 

العالقة.

8

9
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وصف العينة
لفهـــم واقع العطـــاء في المملكـــة العربية الســـعودية تـــم اختيار عينة 
عشوائية للدراسة واليت تشمل جميع فئات المجتمع السعودي بكافة 
خصائصـــه من مواطنيـــن ومقيمين ذكور وإناث كما شـــملت مختلف 

األعمار (أكرب من 18 سنة) و جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

مجال التغطية

ا جغـــرافــيًّ
ً
زمنــــــيـــــــــا

تم مـــــراعـــاة التـــــنوع في المجال 
الجغرافي؛ ليـــــــــــشـــــــمــل جمــيع 
مناطق المــــــــــملكـــــــــــة العــــربيــة 
الـــــــسعــــــــــوديــــــة مـــع مختـــــــلف 
خصـــــــائصهــــم الديموغـــــــــرافــية 
(االجتماعية والتعليــــــــمــــــــــيـــــــــــة  
والمهنية والجنس والجنسيــــــــة)

غطت أسئلة الدراسة فخبة زمنية 
تبـــــلـــــغ آخر 12 شهر ما قبل  نشر 
االستبــــــيـــــــان، كما أخذت عملية 
نشر االستبــــيان الخاص بالمؤشر 
 من 

ً
فخبة شهـــــــر ونــــــصــف، بداية

تاريخ  28  فرباير وحــــــتــــــــــى تاريخ
 14 أبريل من عـــــــــــــــام 2021 م

بلــــغ حجم العينــة الكلي

7728
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــردا

منها 7620 استبانة إلكتـــــرونيـــــــة تم إكمال 
تعبئتها - تم تصمــــيـــمها باللــــــغة العربــية

10- وإجـــراء  108 مقـــابــلـــة هاتفية.

10ملحق رقم (1)



النتائج



المعلومات الديموغرافية 
للعينة المشاركة: 

19

تـــم مراعـــاة أن تكـــون العينـــة ممثلـــة حيـــث تـــم األخـــذ باالعتبـــار مختلـــف 
الخصائـــص الديموغرافيـــة من مختلـــف مناطق المملكة وقد جاءت نســـبة 
المشـــاركة علـــى نحو مقارب لنســـبة الســـكان من كل منطقـــة حيث مثلت 
العينة المشـــاركة في االســـتبيان جميع سكان المملكة من سعوديين وغري 
ســـعوديين ومـــن مختلـــف األعمـــار فـــوق ســـن 18 ومـــن مختلـــف الحـــاالت 
االجتماعيـــة كمـــا شـــملت العينـــة مختلـــف الدرجـــات التعليميـــة والحـــاالت 

الحدود الشماليةالمهنية المختلفة. 

الجوف

حائل

2.4%

المنطقة الشرقية

12.6%

نجـــــــــــــــران

جــــــــازان1.1%

4.2%

عسيــــــــــــر

4.3%

الباحة

1.4%

القصيــــم

5.5%

الرياض

32.4%

تبوك

1.7%

المدينة المنورة

7.7%
مكة المكرمة

23.5%

1.1%

2.1%

المطلقين
المزتوجينالعازبينواالرامل

إنــــــــاثذكـــــور

55%
69.3%30.7%

غري سعوديونسعوديون

90.7%9.3%
40% 5%
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نتيجة المؤشر:
تظهـــر النتائـــج مـــن تطبيق المؤشـــر أن المحاور جـــاءت بقمي مختلفـــة حيث تم 
اعتبـــار  نتيجـــة كل  محور على: وجود العطـــاء من عدمه، حجمـــه، تكراره، أوجه 
 كأعلى المحاور عطـــاء ثم التضامن 

ً
بذلـــه المختلفة، هـــذا وقد جاء التـــربع  أوال

المجتمعـــي ثـــم التطـــوع  ثم التربع بالـــدم  وأخريا التـــربع باألعضـــاء. كما يظهر 
المؤشـــر وجـــود فروق (دالـــة إحصائيا) بين الذكـــور واإلناث فـــي العطاء لصالح 
) فـــي العطاء ما بين 

ً
الذكـــور. كمـــا أظهـــرت النتائج وجود فروق (دالـــة إحصائيا

الفئـــات العمريـــة المختلفة حيث أن قـــمي العطاء للفئة العمرية (35 - 59) ســـنة 
كانت أعلى الفئات العمرية عطاء.

التبــــــــــــــــــرع

التبـرع باألعضاءالتبـرع بالدم

مالحظــــــــــة

التـــــضـامن التطـــــــــــــوع
المجتمعي

84

60
65

4641

قيمة مؤشر العطاء الوطين 67.1 وهي عبارة عن قيمة من 0 إلى 100 وهذه القيمة تعرب عن المحاور 
الخمسة بما تتضمنه من رصد لشكل العطاء وحجمه وتكراره وأوجه بذله وال تعرب عن نسبة العدد.

علما بأن القيمة 100 تعين الحالة المثالية في العطاء لجميع أفراد العينة الممثلة للمجتمع, من حيث 
عطائهم في جميع محاور العطاء بكل أشكاله المختلفة في حجمه وتكراره األقصى و أوجهه الكلية. 

الموشر الوطين
 للعطاء

67.1

نتيجة المؤشر (حسب الفئة العمرية والجنس)

67.1%66.4%
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التربع (النقدي - العيين)

81.6% 

تمثل نسبــــــــة المتربعين من ســـكان المملكة العربـــــــية 
الســـعودية الذيـــن تربعوا تربعـــا نقديا خالل االثين عشـــر 

شهرا المــــــــاضيــــــــة

كما أظهــــــــرت النــتـــائــــج أن نــــــســـــــبـــة المتـــــــــبــــرعيـــــــن 
فــــــــــــي الـــــمـــــــمــلكـة تبــــــــــــــــرعــــــــــا عيــــــــــــنـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا

و عند النظر في قيمة محور التربع ومقارنــــته بكــــل مـــــن 
الجــــــــنس والفئـــات العمريـــة نجد أنه ال توجـــد فروق دالة 
وفــــــــــــقا  والعينـــــــي)  (النــــــــقــــــدي  التبـــــــــــــرع  قـــمي  بيـــن 

الختالف الجـــنــــس والعمـــــر.

62%

21

83.8%84%
أنـــــثـــــــــىذكــــــــــر
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أظهـــرت النتائـــج أن قيمـــة التطـــوع فـــي مؤشـــر العطـــاء 
لألفراد في المملكة العربية الســـعودية بلغت (60)، حيث 
بلغ عدد المتطوعين بشـــكل رســـمي وغري رسمي (3392) 
مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة، و نحـــن نعـــزو هـــذه القفزة 
إلـــى مبـــادرات وزارة  المتطوعيـــن  أعـــداد  فـــي  الكبـــرية 
المـــوارد البشـــرية والتنمية االجتماعيـــة الخاصة بالتطوع 
والمرتبطـــة بالوصـــول إلـــى مليـــــــون متطـــوع بحـــــلـــــــول 
عـــــــــــام 2030م و 300 ألـــف متطوعـــا بانتهـــاء عام 2020 م 
كمـــا بلغ عدد المســـجلين في المنصـــة الوطنية للتطوع 
عـــام 2020م (409123) متطوعا بزيادة تقدر %36 عن العدد 
نســـبة   أن  بالذكـــر  يجـــدر  و   2020 عـــام   لـــه  المخطـــط 
المتطوعين تنمو بوترية أســـرع من نسبة النمو السكاني 
في المملكة العربية الســـعودية مما يعطي مؤشـــرا أنه 
فـــي حال اســـتمرار الجهود الرامية لنشـــر ثقافـــة التطوع 
فإن نســـبة المتطوعين من مجموع نسبة السكان ترتفع 

بشكل مطرد .

أما بالنســـبة للفروقـــات الديموغرافية فإنـــه ال يوجد فرق 
بين الذكور واإلناث في محور التطوع، هذا وتظهر النتائج 
أن الفئة العمرية (35-59 ســـنة) هم أكـــرث الفئات العمرية 

تطوعا.

التطـــــــــــــــوع

60 سنةوأكثــــــــر35سنة- 59 سنة18 سنة- 34 سنة

57.7%62.5%60.2%

قيمة محور التطوع حسب الفئات العمرية:



تـــربع ســـكان المملكـــة العربيـــة الســـعودية بالدم خالل االثين عشـــر شـــهرا 
الماضيـــة بنســـبة (%46) وفقا للمؤشـــر الوطين للعطاء، لكن هـــذا التربع جاء 
متباينـــا بيـــن كونـــه تربعا طوعيـــا وتربعا تعويضيـــا و قد بلغت نســـبة التربع 
الطوعـــي بالدم في المملكة العربية الســـعودية عام 2020 ( 82.9 %) بعد أن 
كانـــت %40  في عام 2018 وجاء هـــذا االرتفاع نتيجة إلى الجهود والمبادرات 
الـــيت تـــم بذلهـــا للوصول ألهـــداف الرؤيـــة اليت تســـعى لتحقيـــق %100 تربعا 

طوعيا. 
كما يشـــار بالذكر إلى أن هناك 79 دولة في العالم تجمع أكرث من %90 من 
إمداداتهـــا مـــن الـــدم مـــن خـــالل التـــربع الطوعـــي دون مقابـــل، أمـــا على 
المستوى العالمي فإن معدل التربع بالدم في الدول ذات الدخل المرتفع 

يبلغ 31.5 لكل ألف شخص. 

هذا وأظهر مؤشر عطاء التربع بالدم فرقا (دالة إحصائيا) بين الذكور 
واإلناث لصالح الذكور حيث تمثل قيمة التربع بالدم

التبــــــــــرع بالـــــــــدم

قيمة محور التربع بالدم حسب الفئة العمرية:
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إنــــــــاثذكـــــــــور

47.7%41.6%

60 سنةوأكثــــــــر35سنة- 59 سنة18 سنة- 34 سنة

46%45.7%43.4%

التربع الطوعي
عـــــــــــام 2020م

التربع الطـــــوعي 
المستـــــــهـــــــدف

نسبة التربع الطوعــــي 
بالـــــــــــدم مـــــــقــــــارنــة
 بأهداف الرؤية 2030

82.9%100%



أشـــارت النتائـــج إلـــى أن قيمـــة مؤشـــر العطـــاء فيمـــا يخـــص محـــور التربع 
باألعضاء (41), حيث جاءت هذه القيمة بناء على النظرة المســـتقبلية للتربع 

باألعضاء من قبل المستجيبين باإلضافة إلى عدد المتربعين الفعلي. 

كما أظهرت النتائج أن عدد 
المتبــــــــــــرعيــــــــن باألعضــــــاء

وهو ما يمثل (%0.5) من عينة الدراسة وكانت نسبة 
المتربعين للغرباء منهم 46%.

التربع باألعضــــــــــاء

24

وبمقارنة قيمة محور التربع باألعضاء بكل من الجنس والفئات العمرية 
نجد أنه ال توجد فروق دالة بين قمي التربع باألعضاء وفقا الختالف الجنس 

والعمر.

نسبة الـــــــذيــــن لـــديــهـــــم رغبة 
في التربع باألعضاء بعد الوفاة

44%
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــا

يمـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

3,364

35
فــــــــــــــــــــــــــــــــرد
من عينة الدراسة

شخـــــــــــــــص مـــــــــــــــــــن 
مجمـــــــــــــوع العـــــيـــنـــة

إنــــــــاثذكـــــــــور

40.5%41.6%



وقـــد أظهر تقرير منظمـــة الصحة العالمية لعـــام 2019م أن عدد المتربعين 
باألعضاء بعد الوفاة في المملكة العربية الســـعودية يقع بين (0-9) مقابل 

كل مليون نسمة

كما يجدر بالذكر أنه بعد إغالق االستبيان 
والبـــدء فـــي كتابـــة النتائـــج كان هنـــاك 
حراك علـــى المســـتوى الحكومـــي تمثل 
فـــي موافقـــة مجلس الـــوزراء على نظام 
التربع باألعضاء البشـــرية بتاريخ 30 مارس 
عـــام 2021 واإلعـــالن عـــن تســـجيل خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وولـــي العهـــد ســـمو األمـــري 
الملكي محمد بن ســـلمان حفظهم هللا  
علـــى  أيضـــا  وحـــراك   ،  2021/5/12 بتاريـــخ 
المســـتوى التوعوي حيـــث ظهرت حلقة 
للتعريف بالتربع باألعضاء بعد الوفاة في 
أحـــد الربامـــج الرمضانية الشـــهرية, وكل 
هـــذا الحـــراك ســـاهم فـــي تحفـــزي أفراد 
المجتمع للتربع باألعضاء بعد الوفاة  عن 
طريـــق التســـجيل في  المركز الســـعودي 

لزراعة األعضاء.

وهو ماجعل المملكة العربية 
السعودية تحتل المركز

من أصل 72 دولة قدمت تقارير 
حول نشاط التربع باألعضاء

التربع باألعضــــــــــاء
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54 



إنــــــــاثذكـــــــــور

64.5%

57%75%

65.1%

التضامن المجتمعي

26

بلغـــت قيمة محـــور التضامن المجتمعي في مؤشـــر العطـــاء الوطين (65). 
حيـــث تعكس هذه القيمـــة التضامن المجتمعي وبنســـبة مقبولة وقابلة 
للزيـــادة فـــي المســـتقبل. تبين هذه القيمـــة أن التضامـــن المجتمعي في 
المملكـــة العربية الســـعودية مع عموم فئات المجتمـــع المختلفة مرتفع 
نوعـــا ما بمختلف أنواع التضامن حيث إن المؤشـــر رصـــد التضامن بنوعيه 
التضامـــن القائم على الهويـــة والتضامن مع القضايـــا االجتماعية وكانت 

قيمة التضامن المجتمعي في كل نوع كالتالي:

وبمقارنة قيمة التضامن المجتمعي مع كل من الجنس والفئات العمرية 
يتضح أنه ال توجد فروق دالة وفقا الختالف الجنس والفئات العمرية. 

التضـــــــــــــامــــــــن المجـــــــتــــــمــــعــي

(العائلة وأفراد القبلية والجريان والمقيمين 
وعموم سكان المملكة والبشر)

(األيتام وكبار السن والعاطلين عن 
العمل واألطفال والمرضى والمعاقين )

قيمة التضــــــــامــــــن مــــع 
القضايا االجتماعـــــــيـــــــــة

قيـــــــــمـــــــة الـــــتـــضــــامــــن 
المبنــــــي على الهــــويــــــة



االستنتاجات



مؤشـــر العطـــاء الوطـــين يتيح فهـــم ســـلوك األفـــراد ومحـــركات التربع 
والعطـــاء، وتأثريها على التوجهات االســـخباتيجية للقطـــاع، لذلك يمكن 

استنتاج التالي:

عطـــاء األفـــراد هـــو أهـــم رافد مـــن روافـــد القطاع غـــري الربحـــي، وأهم 
الممكنات الالزمـــة لتحقيق األهداف على الصعيد الوطين، لذلك فهم 
الســـلوك والدوافع يســـاعد على اعتماد اســـخباتيجيات متوازنة تضمن 

عطاء األفراد على المستويات الثالثة:

مازال التضامن المبين على الهوية هو محرك المتربعين في المملكة، 
حيث أن التوجه االسخباتيجي هو إنشاء جمعيات متخصصة، واليت تبىن 
عادة وفقا للقضايا اإلجتماعية، مما قد يؤثر على الموارد المتاحة اليت 

يوفرها أفراد من أموالهم وأوقاتهم.

هنـــاك فجـــوة معرفية ما بيـــن الواقـــع والبيانات المتوفـــرة حول واقع 
للفروقـــات  وفقـــا  والتربعـــات  للعطـــاء  والدوافـــع  األفـــراد  توجهـــات 
الديموغرافيـــة، حيـــث ما تمثلـــه المعلومات المتوفرة علـــى المنصات 

الرسمية هو جزء محدود ال يمثل عطاء وتربعات األفراد في المملكة.

االستنتاجات
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المنـــــــــــصــــــــات
الوطنــــــــــــــــــــــــية 

التبـــرع المباشر
 لألفــــــــــــــــــــــــــــــراد

الجمـــــعـــــيـــات

 والتـــــــي تســــاعد على
 إعــــــادة توزيع الموارد
 على الجـــــــمـــعــــيــــــات
 والمناطق، ووفــــــــــقــا
 للقضايا االجتـــــــماعية
 على المســــــــــــتــــــــــوى
 الوطين وعلى نــــطـــاق
واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

واليت تســـــــتـــــــهـــدف 
القضايا االجــــــتماعية 
األكرث إلحاحــــــــا عـــــلى 
مستوى النـــــــطــــــــــاق 
الجغرافي اليت تعــمل 
فيه الجمعـــــــــــــــيـــــــــــة

حيث يساعد عـــــــــلــــى 
استهـــــــــــداف بـــعــض 
القضايا الخاصة جـــدا 
والقريبة واليت يمـــكن 
أن تكون حاجـــــــتـــــــهـــا 
مؤقتة أو غري شائـــــعة
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الجهات الشريــــــكــــة 

المنصة الــــوطنيــــة 
للتربعــــــات (تبــــــرع)

الصنــــــــــــــــــــــــدوق 
المجتمـــــــــعــــــــي

المنصـــــة الوطنـية 
للعمــل التطوعـــي

مركــــــــــــــز الــــمـــــلك 
سلمـــــــان لإلغـــــاثــة 
واألعمال اإلنسانيـة

منــــــــــــــــــــصــــــــــــــة
إحــــــــــــــــــــــســـــــــان

المركز السعـــودي 
لـــــزراعــــة األعضــاء

صندوق الوقـــــــف 
الصـــــــــــحــــــــــــــــــــي

منصــــــــــة وتـــيــن 
للتربع بالــــــــــــــدم

منــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــة 
وقـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــي

 خـــــــــدمـــة فـــرجـــتمنصــــــــــة جــــــــودمنصــــــة زكــــــاتــــي

منصـــــــة شــــفـــــــــــاء



المـــراجــــع

أوال: المراجع العربية:
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الموقع اإللكخبوني لوزراة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية

الخطة التنفـــــيـــذيـة للتحول
الــــــــــــــــوطنـــــــــــــي 2020-2018 

وثيقة رؤية المملكة 2030

وثيــــــــــــقــــــــــة التـــــــــــحـــــــول
الـــــــــوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي 2020

المــــوقــــع اإللكتـــــــــرونــــي 
لــــــــوزارة الصحــــــــة

وكــــالـــة األنبــــاء السعودية

المـــــــــــركـــــــز الســـعـــــودي 
لزراعــــــــــــــــــة األعـــــــــــضـــــــاء
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ثانيا: المراجع األجنبية:
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World Health Organization

CAF world Giving Index 2021

Giving USA 2020: The Annual Report 
on Philanthropy for the Year 2019

CAF world Giving Index 2019 10TH Edition

http://www.transplant-observatory.org/wp-content/
uploads/202106//GODT2019-data_web_updated-June-2021.pdf

Global Views On Healthcare – 2018

CAF UK Giving index 2019

India Giving 2019

Handbook on Constructing Composite Indicators Methodology 
And User Guide, Oecd .Org  Methodology And User Guide
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فريق العمل

رائد تيلخ (قائد الفريق)

حامد العتييب
 (خبري في القطاع غري الربحي)

وفاء العمري  
(اختصاصي تحليل بيانات)

أبرار القحطاني
(مراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع)

01

0203

0405

إسماعيل الصمادي
(اختصاصي إحصاء)

أماني الشهري 
 (اختصـــــــــاصـــــي بحــــــــــث)

محمد العمودي
 (اختصـــــــــــاصــــــــــــي بــــــــحـــــث)



المالحـــــــــــــق



34

ملحـــــــق رقــم (1): المنــهجــيـــــة
:(Content Validity - صدق المحتوى) خرباء تحكمي االستبانة

قائمة الخرباء لخبجيح أهمية كل محور

االهتــــــــــــــــــــماماالســـــــــــــــم

فيصــــــــــــل اليوسف 

مشـــــــــــاري الطريف

د. سعدون السعدون

عبدهللا الخــــــــــــــالدي

عبدالرحمن األحــــــيــــدب

د. سالم القحـــــــــطـــاني

د. خليل القــــــــصيـــــمي

طارق السلمان

مالك مشروع المؤشر الوطين للعطاء - وزارة 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 رئيس مجلس الجمعيات األهلية "عضو مجلس
"الشورى سابقا

مدير عام مجلس المؤسسات األهلية

 مدير عام التطوير في وكالة التنمية بوزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية

مدير عام جمعية بناء "عضو مجلس
 الشورى سابقا"

مدير عام مؤسسة الحصيين الخريية

خبري في العمل الخريي

خبري في المشاريع التنموية

01

02

03

04

05

06

07

08
09

11
10

مدير عام جمعية المودة بمنطقة مكة المكرمةمحـــمـــد آل رضــــــــي

مدير جمعية مراكز األحياء بمنطقة جدةد. عبدهللا الغامدي

خبري في القطاع الصحيد. شاهر الشهري
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االهتــــــــــــــــــــماماالســـــــــــــــم

أ.يوسف الجوعي

أحمد الشمراني

بدر الخنبشي

د. عبدالوهاب الزهراني

 حامد العتييب

 د.نايف الجابر

سعيد القحطاني

عبدالرحمن الرشود

 مدير عام جمعية تراؤف لرعاية األيتام في
حفر الباطن

خبري في العمل التطوعي  والقطاع
غري الربحي 

خبري االستدامة في القطاع غري الربحي

خبري قياس األثر

خبيـــــــر فـــي التنـــميـــــة

خبري التسويق االجتماعي

خبري في المنح الخريي

خبري في القطاع التنموي

12

13

14

15

16

17

18

19



تــــــــــــــــــم اعــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــاد منـــــــــــــــــــهــــــــجــــــيــــــــــة 
Analytics Hierarchy Process (AHP)

لتوزيـــع األوزان والـــيت تقـــوم علـــى ترجيـــح أهمية كل 
محـــور من المحـــاور مقابل المحور اآلخـــر بناء على رأي 
الخرباء والمهتمين في المجال، وكل محور يتكون من 
مجموعـــة من األســـئلة الفرعية اليت تعرب عن تماســـك 
المحــــــــــور ليــــــــــشكـــــــــــــل كتــــــــــلـــــــة واحــــــــــدة نــــحـــــو

المساهمة في العطاء. 

36

تطويــــــــر حســـاب المــــؤشـــــــــر:

مـــــــؤشـــــر االتســـــــاق 

0.075
بما أنه أقل من 0.1 تتحــقــــق خاصـــــــــيــــــة 
االتـــــــســـــــــاق لمـــــــحــــــــــــــاور الـــــمـــــــؤشــــــر
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نتائـج عملـــيــــة التـــوزين

تم فحص البيانات اليت تم جمعها ومعالجتها وإدارتها 
والتأكد من تماسكها.

تـــم اســـتخدام المقياس الثالثـــي إلعطاء القيمـــة الحقيقية 
لســـمة العطـــاء، بحيـــث كان كمـــا يلـــي: ال يوجـــد عطـــاء (0)، 
تحويـــل   ثـــم  (3)، ومـــن  منخفـــض(1)، متوســـط(2) ومرتفـــع 

المتوسط إلى ما يناظرها في المقياس الثنائي.

طريقة حساب المؤشر

مــــــحــــــــــــــــــــــــور 
التـــطـــــــــــــــــــــوع 

محـــــــــــــــــــــــــــور
التـــــبــــــــــــــــــــرع

محــــــــــــــــــــــــور 
التربع بالدم

محـــــور التبــــرع
 باألعضـــــــــــــــــــــاء 

محور التضامن
 المجتمعـــــــــــــي 

9% 9% 14% 25% 43%

01

02



تم احتساب مؤشر العطاء باالستناد إلى ترجيح
الخرباء ألهمية كل محور مقابل اآلخر كما يلي:

03
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Xi

wc

-

Xab

Xc

Xd

Xe

Xf

wab

wd

we

wf

 مؤشــــــر العطـــــــــــاء

متوسط قمي المحور النقدي والعيين

متوسط قمي محور التطوع

متوسط قمي محور التربع بالدم

الوزن للمحور النقدي والعيين

الوزن لمحور التربع بالدم

الوزن لمحور التربع باألعضاء

الوزن لمحور التضامن االجتماعي

متوسط قمي محور التضامن االجتماعي

متوسط قمي محور التربع باألعضاء

الوزن لمحور التطوع

10

10(Handbook on constructing composite indicators METHODOLOGY AND USER GUIDE)



مقاربة جمع البيانات:

الوصول إلى العينة:
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 ( The Convenience Sampling Method ) تم اســـتخدام طريقة العينـــة المتاحـــة
بحيث تم اختيار األفراد بشـــكل عشوائي من المجتمع السعودي دون التحزي 
ألي فئـــة أو منطقـــة وكانـــت العينـــة شـــاملة لجميـــع الفئـــات والمكونـــات 
للمجتمع السعودي، فقط ما تم تحديده هو متغري العمر بحيث كان الشرط 

.
ً
على المبحوث لتعبئة االستبانة أن يكون العمر أكرب من (18) عاما

وللتأكـــد أكـــرث مـــن شـــمولية العينة لجميـــع الفئات فقـــد تم اتبـــاع منهجية 
 في عدد فئة 

ً
المراجعـــة األولية لخصائص العينة بحيث إذا كان هنالك نقصا

ما (مثل اإلناث) كان يمت اتخاذ إجراء مباشـــر بزيادة اســـتهداف اإلناث بشـــكل 
عشوائي دون أي تحزي.

وبعـــد اكتمـــال العينة فقد تم إجراء التحليل الوصفـــي لخصائص العينة وتم 
مقارنتها بنتائج التعداد الســـكاني لعـــام 2020، وكانت النتائج متقاربة، مما 
يشـــري إلـــى مصداقيـــة التمثيـــل للعينة بالتالي تشـــري إلى شـــكل من أشـــكال  

موثوقية النتائج وموثوقيتها.

تـــم الوصـــول إلـــى العينـــة عن طريـــق مختلـــف الوســـائل اليت تضمـــن وصوال 
عشوائيا لفئات المجتمع المختلفة وهي على الخبتيب:

إطـــالق االســـتبانة اإللكخبونيـــة عن 
طريق حســـابات الوزارة اإللكخبونية 

على المنصات المختلفة

الحســـابات  طريـــق  عـــن  النشـــر 
االجتماعية على منصة تويخب (أخبار 
الســـعودية - خرب عاجل - هاشـــتاق 

السعودية)

النشـــــــــر عــــــن طـــــريــــــق المؤثرين 
االجتماعييـــن عـــن طريــــق منصات 

التواصل االجتماعي المختلفة

نشر االســـتبيان عن طريق الرسائل 
النصيـــــــــــــــــــــة لـ 60 ألـــــــــــــــــــــــــــــف 

رقم عشــــــــــــــــــوائــــــــــــي



 المعلومـــــات الـــديمــــــوغرافية اإلضــــــافيـــــة للعينة:

تصنيف المستجيبين حسب الدخل الشهري
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ملحق رقم (2):النتائج التفصيلية

هذا وقد تم مراعاة تحليل بيانات المستجيبين ديموغرافيا عند الوصول إلى 
4000 استجابة للتأكد أن االستبانة غطت جميع الفئات وبعد التحليل تبين أن 
هنـــاك نقص في اســـتجابة اإلناث وكبار الســـن وتم اســـتهدافهم عن طريق 
إحـــدى المؤثـــرات االجتماعيـــات، وإرســـال رســـائل نصيـــة لعـــدد ألـــف مـــن 
المتقاعديـــن للوصـــول لعينـــة ممثلـــة لجميـــع فئـــات المجتمع، وســـاهمت 
المتابعة المســـتمرة لبيانات المســـتجيبين في أن تكون العينة ممثلة حيث 
جـــاءت العينـــة متوافقة بنســـب متقاربة  مع نســـبة الشـــرائح الديموغرافية 

الوطنية.

43.2%
4500

ريــــال وأقــل

20.8%
45009000

 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
-

90001800018000
 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

-

25.8%10.2%
 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

أكــثــــــر
مـــــــــــن

SAR 
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23.7%8.7%

14.6%53.0%

58.8%

تصنيف المستجيــــبيـــــن 
حسب الحالة التعليمية

تصنيف المستجيبــــــيـــــن 
حسب الفئة العمريــــــــــــة

دراسات علياثانوي وأقل

بكالوريوسدبلــــــــــــــــــــــوم

من 18 سنة إلى 34 سنة

39.7%
من 35 سنة إلى 59 سنة

1.5%
أكرث مـــــــــن 60 سنـــــــــة
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17.7%

4.0%
0.5%
55.5%
40.0%

2.6% 13.5% 4.4%

2.4% 3.0% 27.6% 28.8%

تصنيف المستجيـــــبيـــــن 
حسب الحالة المهنــــــيـــة

تصنيف المستجيـــــبيـــــــن 
حسب الحالة االجتمــاعية

ال أعـــــــمـــــل 
وأبـــــــحـــــــث 
عن عمــــــــــل

ال أعـــــــمـــــل 
وال أبــــحــــث 
عن عمــــــــــل

طالـــــــــــــــب متـــــــــقاعـــــــد

موظف قطاع غري موظف قطاع خاصموظف حكومي
ربحي

أعمل لحسابي
الشخصي

أعــــــــــــــــــزب

متـــــــــــــــزوج

أرمـــــــــــــــل

مطلـــــــــــــــق

 الذكـــــــــــــور

5283
اإلنـــــــــــــــــــاث

2337
غري السعوديونالسعوديون

6912708

تصنيف عدد المستجيبين حسب الجنسية:تصنيف عدد المستجيبين حســب الجنـــس:
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المحور األول : التربع (النقدي)

النتائج التفصيلية لمحاور المؤشر

وجــــــود التبــــــــرع

نــــــــــوع التبــــــــــــــرع

تكــــــرار التبـــــرعجهات التربع

حجم التربع
 من الــدخل
 الشهــــــري

لـــــــم يتبـــــــــرع تــــــبـــــــــرع

18.4% 81.6%
55%
%5 وأقــــل

28%
من 5% 
إلـــــــــــى

% 10 

9.4%
من %11 
إلـــــــــــى

% 15 

7.2%
أكثـــــــــــــــر 
مــــــــــــــن

15% 

صدقــــــــة

الجمعــــــــيـــــــات الخيــــرية

93.5%

50.7%

مــــــــــــرة واحـــــــــــــــدةالمحتـــــــــاجيــــــن مباشرة 55.9%
15.7%

(2-5) مـــــــــــــــــرات
40.5%

6 مـــــــرات فاكثــــر
43.8% الـمـــــــــــــــنـــــــــــــــصــــــــــــــــات 29.2%

صندوق العائلة والقبيلة  14.1%

زكــــــــــــــاة
29.4%

وقــــــــــف
26.2%

صندوق العائلة
16.1%

*

*

* يمكـن للمستجيب اختيار أكرث مـن إجابة واحدة.
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الذكـــــــــــــــــور 80

60

40

20

المنصات
الرسمية

الجمعيات
الخيـــــــــــرية

المحتاجون
مباشــــــــــرة

صنــــــــــــــــــــــــدوق
العائلة/ القبيلة

اإلنــــــــــــــــــاث

 يميل اإلناث للتربع للمنصات الرسمية
والجمعيات الخريية أكرث من الذكور

يميل الذكور للتربع للمحتاجين مباشرة
وصندوق القبــــــــيلـــــة أكثــــــر مــــن اإلناث 

الفئات العمرية األكرث شبابا هــــــــــم األكــــثـــر تبـرعا 
للمنصات, في حين أن أكثـــــــر الفـــــــــــئـــــــات تبــرًعا 
للمحتـــــاجيـــــــــن مبــــاشرة هــــم كبــــــــــــار الــــــــــسن

يميل المتربع السعودي للتبــــــــــرع للــــجــمـــعــيــات 
والمنصات أكثـــــــــر مـــــــن غيــــر السعــــــــــــــــــــــــودي

هناك ميل عام للتربع للمحتاجيــــــــــن مبــــاشــــــــرة

يوجد تأثري للتضامن المبىن على الهوية في توجيه 
المتربعيـــــــــن نحــــــو التربع للجمعيات والمحتاجين 

مباشرة وخصوصا األقارب والمعارف



33%12.5%

51%3.5%
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جاء تصنيف المتربعون لجهة واحدة فقط كالتالي:

المنصــــــــــــــــــــــاتالجمعيــــــــــــــــات

المحتاجين
مباشرة

صندوق العائلة
 والقبيلة

47.5%
36.2%

13.2%
3.1%

جهة واحــــــــــــــــدة

مختلف جهات التربع

جهتيـــــــــــــــن

3 جهـــــــــــــات



89%89.3%
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وقــــــــــــــــفصدقــــــــــــة

صندوق العائلةزكــــــــــــــــاة
 والقبيلة

مصرف واحد فقط

جميع المصارف

مصرفين فقط

3 مصــــــــــــارف

5.5%

3.7%1.8%

جاء تصنيف المتربعون لمصرف واحد فقط كالتالي

54.8%
29%

12.4%
3.8%
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المحور األول: التربع (العيين)

وجــــــود التبــرع العيين

تكرار التبـــــــــــــرع

نوع التبـــــــــــــــــــرع

أجهزة مزنلية وأثاثغــــــــــــــــــــذاءمالبــــــــــس

كتب وألعابوقـــــــــــــــــــف
أطفـــــــــال

أجهزة ومستلزمات
طبية

ال لم أتربع عينيانعم تربعت عينيا

38.2%

40.6%38.3%15.8%

9.9%7.3%3.4%

61.8%

مـــــرة واحــــــــدة
30.6%

(2-5) مــــــــرات
48.9%

6 مــــرات فاكثــر
20.5%

*

* يمكـن للمستجيب اختيار أكرث مـن إجابة واحدة.



المحور الثاني : التطوع
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وجود التطـــــــــوع

حجم التطـــــــــوع

جهات التطـــوعتكرار التطـــوع

نـــــــــــــــــوع
التطــــوع

 لم أتطوعنعم تطوعت

44.5%55.5%

5 ساعات وأقل

تطـــــــــــــــــــــــوع 
عــــــــــــــــــــــــــــام

تطوع متخصص
في مجال الخربة

بشكل منتظم

موسمي (رمضاني...)

بشكــــــــــــــل عارض

لصالح أفراد

لصالح جهات حكومية

لصالح جمعيات خريية

من 6-10 ساعات

51.7%18.8%

69.4%

21.5%

20.4%

58.1%

47.5%

21%

31.5%

30.6%

16 ساعة فأكرثمن 11-15 ساعة

6%23.5%
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5 ساعــــــــات 
وأقـــــــــــــــــــــل

مــــــــــن 6 - 10 
ساعــــــــــــات

مــــــــــن 11 -15 
ســــاعــــــــــــــة

تطـــــــــوع متخصص تطـــــــــوع عـــــــــــام
في مجال الخبـــــــرة

أوجه التطـــــــــوع

حجم التطوع الرسمي

نـــــــــوع التطــوع الرسمي

تكرار المشاركة التطوعية الرسمية

36%
29.2%

34.8%

61.7%38.3%

بشكل عارض
50.6%

بشكل منتــــــظــــم
27.8%

موسمي (رمضان...)
21.6%

تطوع غري رسمي

47.3%

تطوع رسمي

52.7%
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أظهـــرت النتائـــج أن هناك عالقة بين المســـتوى التعليمي والتطوع 
التطـــوع  زاد  التعليمـــي  المســـتوى  زاد  الرســـمية فكلمـــا  للجهـــات 
بزيـــادة  المتخصـــص  التطـــوع  يزيـــد  انـــه  كمـــا  الرســـمية,  للجهـــات 
المستوى التعليمي في حين أنه كلما قل المستوى التعليمي يزيد 

التطوع العام. 

يميل المطلقون واألرامل للتطوع 
بشكل منتظم أكرث من غريهم

الفئات العمرية األكرب سنا تميل 
لالنتظام في األعمال التطوعية 

أكرث من غري ها

أعلى الفئات العمرية إقباال على 
التطوع هي الفئة العمرية بين 

(59-35)

يوجد عالقة بين التطوع والعمر 
حيث إنه كلما زاد العمر زادت 

ساعات التطوع

كلما زاد
المستوى التعليمي

يزيــــــــد التطـــوع
الرســــــمي

ويزيد التطوع المتخصص
في مجال الخربة
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المحور الثالث : التربع بالدم

هل سبق وقمت بالتربع بالدم خالل
 االثين عشر شهرا الماضية؟

ال لم أتربع بالدمنعم تربعت بالدم
21.9%78.1%

حجم التربع بالدم

تربعت مرة واحدة
فقط

61.9%
تربعت (4-5) مـــراتتربعت( 2-3) مرات

27.7%10.4%

نـــــــــــــــــوع
تبـــــرع بــــــالدمالتربع بالدم

طــــــــــــــــــوعــــــي

82.8%
تعويضي عند 
وجـــود حـــاجة

17.2%

جهات التربع بالدمتكرارالتربع بالدم

بشكل منتظم

بشكل متقطع غري منتظم

بشكــــــــــــــل عارض

بنوك الدم والمستشفيات

41.1%
78.7%

سيارات التبـــــــــرع بــــــــــالدم
21.3%

17.2%

41.2%



الذكور أكرث تربعا بالـــــــــــدم 
مقــــــــارنــــــــــة بـــــاإلنــــــــــــــــاث

يتمزي الموظفون الحكوميون
بأنــــــــهــــــــم األكثــــر تربعا بالدم

يوجد عالقة عكسية بين العمر واألقبال على التربع بالدم فكلما قل العمر 
زاد التربع بالدم حيث أن أكرث الفئات العمرية تربعابالدم هي فئه الشباب

المزتوجون أكرث المتربعين بالدم 
طوعيا مقارنة بغريهم

جاء األقل تربعا بالدم لصالح من قالو أنهم ال يعملون 
وال يبحثون عن عمل ولصالح كبار السن

يتجه من يملك تضامنا مع 
القضايا االجتماعية للتربع 
 بمقدار أكرب

َ
بالدم طوعيا

52
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هل سبق وقمت بالتربع باألعضاء ؟

0.45%

 54.3%

45.7%

3.9%40.3%55.8%

المحور الرابع : التربع باألعضاء

نعم

شخص من أقاربي

شخص غريب عين

جهات التربع
بــاألعــــضــــــاء

النظرة المستقبلية للتربع باألعضاء

%2 من العينة استفادت من التربع باالعضاء حيث
جاء تصنيف من قام بالتربع لهم على النحو التالي:

 قمت بالتسجيل في
 المركز السعودي للتربع

باألعضاء بعد الوفاة

 لم أسجل ولكن لدي
 الرغبة في التربع

باألعضاء بعد الوفاة

 لم أسجل وليس لدي
 الرغبة في التربع

باالعضاء بعد الوفاة

53.2%46.8%
 شخص من

األقارب
 شخص

غريب عين
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الذكـــــــور أكثـــــــــــر تبــرعا باألعــــــــــضـــــــاء

نسبة المسجلين في المركز لزراعة األعضاء بعد الوفاة 
تزيد مع زيادة المستوى التعليمي

اإلناث أكثــر رغبـــــة في 
التربع باألعضــــــــــاء بعد 
الوفاة مــــن الرجــــــــــال

تزيد الرغــــــــبــــة في التربع 
باألعضاء بعد الوفاة في 
أوساط الشــــــــــــبـــــــــــــــــاب



المحور الخامس: التضامن المجتمعي

التضامــــــــــن المبــــنـــــــــــي 
على الهـــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــة

التضامــــــــــن مع القضايا
االجتـــمـــــــــــــاعــــــــــــــيــــــــــــــة

81%46%58%

49%58%48%59%

الجريان واألصدقاءأفراد القبيلةأقاربي المباشرين

كافة المواطنين
في المملكة

البشر جميعا كافة المقيمين
في المملكة

75%
األطفال في العائالت الفقرية

الناس في نفس
 المنطقة

76%67%

75%79%

العاطلين عن العملكبار السن

األيتامالمرضى والمعاقين

55

*

*

*يمكـن للمستجيب اختيار
أكرث مـن إجابة واحدة.
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التضامـــن المبـــين علـــى الهويـــة هـــو األكـــرث تأثـــريا فـــي توجيـــه 
المتربعين نحو التربع للجمعيات والمحتاجين مباشرة

األعلى تضامنا مبنيا على الهوية يقومون بالتربع للمحتاجين
 مباشـــرة بدرجـــة أكـــرب ممن لديهـــم تضامن مجتمع عـــال تجاه 

القضايا االجتماعية

من لديهم تضامن مجتمعي عـــال تجاه القضايا االجتماعية 
يقومون بالتربع للمنصات الرســـمية (منصة جود لإلســـكان , 
منصة فرجت.....) بدرجة أكرب ممن لديهم تضامن مجتمعي 

عال تجاه التضامن المبين على الهوية

إن مـــن لديهـــم تضامـــن مجتمعـــي عـــال مبـــين علـــى الهوية 
يقومون بالتربع لصنـــدوق العائلة أو القبيلة بدرجة أكرب ممن 
لديهـــم تضامن مجتمعي عال تجـــاه القضايا االجتماعية وإن 
من لديهـــم تضامن مجتمعي عال تجـــاه القضايا االجتماعية 

فإنهم أقل تربعا لصندوق العائلة أو القبيلة 
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أن تأخـــذ المملكـــة الـــدور الريادي 
في إثـــراء وتطوير مفهـــوم العطاء 
المختلفـــة  المســـتويات  علـــى 

المحلية واإلقليمية والعالمية

بلغـــة  العالـــم  مـــع  التواصـــل   
مفهومـــة ونشـــر أبحـــاث محكمـــة 
فـــي العطـــاء وفق منهجيـــة رصينة 

ومناقشتها عالميا

مقارنة نتائج المؤشر الوطين للعطاء 2021 مع مؤشر العطاء 
(World Giving Index)  2021 العالمي

تـــم تصمـــمي أداة جمـــع البيانـــات فـــي المؤشـــر الوطـــين للعطـــاء بحيث 
تتضمـــن األســـئلة اليت يتضمنهـــا المؤشـــر العالمي للعطـــاء CAF وذلك 
بهـــدف مقارنـــة النتائـــج اليت تـــم جمعها مـــن خـــالل مركز األثـــر ونتائج 
المؤشـــر العالمي عن المملكة ، حيث تظهر المقارنة تقاربا في النتيجة 
الكلية والمؤشـــرات الفرعية من حيث نسبة المتربعين نقدا للجمعيات 
فـــي المؤشـــر العالمـــي بلغـــت %28 وبلغـــت %34.8 في المؤشـــر الوطين 
للعطـــاء ، كمـــا أن نســـبة المتطوعيـــن لصالـــح المنظمات في المؤشـــر 
العالمـــي بلغـــت %14  فـــي مقابل %19 في المؤشـــر الوطـــين للعطاء وقد 
جـــاءت مســـاعدة الغرباء في المؤشـــر العالمي للعطـــاء  %64 فيما بلغت  

%62 في المؤشر الوطين للعطاء.

إن مؤشر العطاء العالمي هو المؤشر الذي يقارن عطاء الدول 
ونحن نقوم بهذه المقارنة رغبة في:
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بيانات مؤشرالتقـــريــــر
CAF 2021 العطاء العالمي 

البيانات المناظرة في
 المؤشر الوطين 2021م

التربع النقدي
للجمعيات 

نتيجة المؤشر
كليا 

محور المقارنة

نـــــــــوع البــــيـــانــــــــــــــات

المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور

العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

أنواع التـــــــــــــــحـــــــــــــــليل

التغـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـــــة

جميع البيانات

(Tabulated Data) مجدولة

3 أسئلة فقط 
( اإلجابة نعم وال فقط)

1024 مفردة

(frequencies) تحليل

غري معروف

Gallup Foundation

(row Data) بيانات خام

فيمة المؤشر وخمس محاور
 ( قيمة, وجود, حجم, شكل, أوجة) 

7728 مفردة

جميع مناطق المملكة

مركــــــــــــــــــــــز األثــــــــــــــــــر

مؤشر العطاء العالمي
CAF 2021 

المؤشر الوطين للعطاء
 2021 

مســـــاعــــدة
الغــــــرباء 

التطوع
للمنظمات 

28%
14%
64%
35%

34.8%
19%
62%
38.6%

(Frequencies, Regression 
,correlation,t_est, ANOVA,chi square 

, Multiple Rsponse analysis means 
and weighted means)

مقارنة نتائج مؤشر العطاء العالمي والبيانات
 المناظرة في المؤشر الوطين للعطاء :
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