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من نحن؟ 1
مجموعة من المنظمات غير الربحية التي تؤمن بأهمية تطوير معايير االستحقاق 

في القطاع غير الربحي بالشكل الذي يخدم التمكين االقتصادي واالجتماعي 
لمتلقي خدمات الدعم من الجمعيات والمؤسسات األهلية. 

مؤسســة أهليــة أنشــأت فــي عــام 2001م تهــدف إىل تعزيــز الفــرص 
ــر منظومــة الدعــم  ــة فــي المجتمــع الســعودي، وتدعــو لتطوي المتكافئ
الحكومــي وغيــر الربحــي مــن خــالل وضــع منهجيــات واضحة لالســتحقاق 
مبنيــة عــى األدلــة والبراهيــن، والتحــول مــن الدعــم الرعــوي إىل منظومــة 
حمايــة اجتماعيــة شــاملة نحــو التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للفئات 

األقــل حظــًا. 

ــر  ــة األس ــة وتنمي ــوىل رعاي ــام 1421هـــ تت ــي ع ــأت ف ــة أنش ــة أهلي جمعي
الفقيــرة وذوي الدخــل المحــدود مــن األرامــل والمطلقــات واأليتــام مــن 
لهــا. وتقــدم  التابعــة  الدرعيــة وســاكنيها والمراكــز  أهالــي محافظــة 
والغذائيــة  الماليــة  المســارات  عبــر  الدعــم  لمســتفيديها  الجمعيــة 
لهــم،  الذاتــي  االكتفــاء  تحقيــق  بهــدف  والتمكينيــة،  والتعليميــة 
ــد  ــاة. وطــورت الجمعيــة لتحدي ومســاندتهم عــى مواجهــة ظــروف الحي

الكفــاف.  حــد  المســتفيدين منهجيــة  اســتحقاق 

جمعيــة أهليــة أنشــأت فــي عــام 1992 م وتهــدف الجمعيــة للوصــول 
إىل أقصــى تأثيــر ممكــن لدعــم األســر ذات الدخــل المنخفــض مــن خــالل 
تقديــم حلــول ســكنية وتنمويــة مالئمــة لالرتقــاء بالمســتوى االقتصــادي 
ــث  ــتحقاق للبح ــة اس ــة بواب ــورت الجمعي ــة. وط ــذه الفئ ــي له واالجتماع
االجتماعــي والبرامــج التنمويــة لتمكيــن منظمــات القطــاع غيــر الربحــي.

مؤسسة الملك خالد

جمعية اإلمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية

جمعية الملك سلمان لإلسكان الخيري
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ــل  ــي العم ــدًا ف ــًا رائ ــر نموذج ــام 1390هـــ، تعتب ــت ع ــة، تأسس ــة أهلي جمعي
ــًا  ــد احتياج ــات األش ــاة الفئ ــودة حي ــز ج ــى تعزي ــل ع ــري، تعم ــوي الخي التنم
ــزة  ــة العمــل االجتماعــي مــن خــالل شــراكات متمي بتمكيــن قدراتهــم وتنمي
العمــل  ودعــم  المجتمعــي  األثــر  تعظيــم  نحــو  توجههــا  نوعيــة،  وبرامــج 

التنمــوي وتعزيــز العمــل المؤسســي.

برنامــج مجتمعــي غيــر ربحــي، يشــمل كافــة األعمــال اإلنســانية واالجتماعيــة 
ــن  ــاندة م ــر المس ــة، توف ــة واجتماعي ــادرات تنموي ــدم مب ــر، ويق ــمو األمي لس
خــالل الدعــم المــادي المباشــر وغيــر المباشــر فــي إطــار عملــي واضــح وآليــات 

محــددة لتحقيــق نتائــج تنمويــة وبعطــاء يعــزز األثــر االجتماعــي.

ــب  ــم وتدري ــي تعلي ــة ف ــام 2003م متخصص ــي ع ــأت ف ــة أنش ــة أهلي جمعي
ــتدامة  ــة مس ــادرات تنموي ــالل مب ــن خ ــرة م ــة األس ــالح وتوعي ــاد وإص وإرش
وتســعى الســتقرار األســرة عبــر بنــاء جيــل مــن األســر الواعيــة والمتماســكة 
القــادرة عــى مواجهــة التحديــات، عــى أن تكــون مؤثــرة فــي اســتقرار األســرة 
وســفيرة لرســالة المــودة. تقــوم بتقديــم الدعــم للمســتفيدين بعــد التحقــق 

مــن شــروط االســتحقاق الداخليــة وإجــراء البحــث االجتماعــي.

جمعية البر بأبها

برنامج سند محمد بن سلمان

جمعية المودة للتنمية األسرية
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23 لماذا المنهجيةالخلفية
الموحدة لالستحقاق؟

بمبادرة من جمعية الدرعية، 
َعقدت مجموعة من المنظمات 

غير الربحية في المملكة يوم 
اإلثنين 13 سبتمبر 2021م 

ورشة عمل في مؤسسة الملك 
خالد الستعراض المنهجيات 

واألدوات والممارسات القائمة 
لتحديد الفئات المستحقة 

لخدمات الجمعيات األهلية في 
المملكة. واستهدفت الورشة 

مشاركة الخبرات والتحديات 
والمنهجيات لغرض الوصول 

إىل منهجية موحدة وقابلة 
للتطبيق في مختلف المنظمات 

غير الربحية لضمان عدالة 
وشفافية ودقة استهداف 

الفئات األكثر حاجة من 
خدمات المنظمات غير الربحية 

السعودية. وخلصت الورشة 
إىل عدد من المبادئ التوجيهية 

التي توافق عليها الحضور 
خالل الورشة، ونستعرضها في 

هذه الورقة. 
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ــة  ــي المملك ــة ف ــر الربحي ــات غي ــات المنظم ــتحقة لخدم ــات المس ــدد الفئ ــي تح ــائل الت ــات والوس ــاوت المنهجي ــد تف يع
تحديــًا تنمويــًا ملحــًا. إذ يضــع شــريحة المتقدميــن للخدمــات فــي حالــة مــن عــدم الرضــا، والشــك فــي ازدواجيــة معاييــر 
االســتحقاق، وفــوات انتفــاع الجميــع بعدالــة وإنصــاف. ويحفــز التفــاوت عــدد مــن الســلوكيات الســلبية، مثــل التحايــل 
ــدف  ــرى به ــة إىل أخ ــن مدين ــال م ــى االنتق ــات، أو حت ــب بالبيان ــزدوج، أو التالع ــاع الم ــجيع االنتف ــات، أو تش ــى الجمعي ع

االنتفــاع مــن جمعيــة ذات معاييــر قبــول أكثــر تســاهاًل. 

ويــؤدي التفــاوت واالنطباعــات والســلوكيات الناتجــة عنــه، إىل انتشــار حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن أفــراد المجتمــع حــول 
حوكمــة وعدالــة ونزاهــة إجــراءات العمــل فــي القطــاع غيــر الربحــي. إذ تتزايــد االنتقــادات عــى الجمعيــات األهليــة 
بالمملكــة، واالتهامــات الباطلــة حــول المحســوبيات واســتغالل النفــوذ، بســبب مــا يــراه العامــة مــن تفــاوت فــي معاييــر 

القبــول واالســتحقاق بيــن الجمعيــات األهليــة فــي المملكــة. 

وســيؤدي تبنــي إطــار موحــد لالســتحقاق، يتمتــع بمرونــة عاليــة وســهولة فــي التطبيــق فــي مختلــف الســياقات التنمويــة، 
إىل معالجــة الصــورة الذهنيــة حــول آليــة العمــل فــي القطــاع غيــر الربحــي، ويقــوم ببنــاء ســمعة جيــدة وعالقــة إيجابيــة 
بيــن الفئــات المســتهدفة مــن برامــج الجمعيــات األهليــة وبيــن منســوبي العمــل التنمــوي فــي المملكــة. كمــا ســيؤدي 
بالضــرورة إىل تحســن دقــة الوصــول إىل المســتفيدين األكثــر احتياجــًا، وتحقيــق عائــد مالــي أفضــل مــن اإلنفــاق الخيــري 

والعطــاء فــي المملكــة. 

كمــا أن التفــاوت بيــن الجمعيــات األهليــة ال يعنــي بالضــرورة عــدم اســتناد المنهجيــات القائمــة عــى أســس منطقيــة، 
ــاء. حيــث  وعلميــة، وعمليــة دقيقــة. بــل إن الجهــود القائمــة، والتــي اســتعرضها فريــق العمــل، تســتحق اإلشــادة والثن
أنهــا نابعــة مــن عمــل تنمــوي ميدانــي محلــي يحتــك بالفئــات المســتفيدة ويالمــس احتياجهــا ويعكــس أوضاعهــا مــن 
خــالل باحثيــن وممارســين اجتماعييــن عملــوا فــي الميــدان لســنوات ممتــدة. بــل إن الكثيــر مــن المنهجيــات القائمــة لــدى 
الجمعيــات األهليــة بالمملكــة مــرت بمراحــل مــن التطويــر والتحديــث والبنــاء بشــكل منهجــي وعلمــي، واســتفادت مــن 
اســتطالعات وورش عمــل وحلقــات تركيــز مــع مختصيــن فــي علــوم االجتمــاع والتنميــة. كمــا اســتفادت بعــض التجــارب 
بشــكل احترافــي مــن عمليــة التحــول الرقمــي، مــن خــالل بنــاء أنظمــة إلكترونيــة مؤتمتــة تقــوم باحتســاب معاييــر 
ــات  ــط الجمعي ــل وترب ــة، ب ــات الحكومي ــع الجه ــي م ــكل آل ــات بش ــة البيان ــن دق ــق م ــق وتتحق ــكل دقي ــتحقاق بش االس

األهليــة بالباحثيــن االجتماعييــن مــن خــالل شــبكة ربــط تشــاركية رقميــة. 

ــدى الجمعيــات األهليــة الســعودية يتيــح الفرصــة  ــزة ل ــي، فــإن النضــج الموجــود فــي عــدد مــن التجــارب المتمي وبالتال
لتصميــم منهجيــة مشــتركة تســتند عــى هــذه التجــارب والــدروس وتعكــس أفضــل مــا فيهــا، لتعميمــه بشــكل عملــي 
بيــن المنظمــات غيــر الربحيــة الســعودية. ويبعــث هــذا األســلوب إىل االطمئنــان مــن مناســبة المخــرج النهائــي، ألنــه قائــم 

عــى تجــارب مؤسســية ُمثبتــة مــن كفــاءات ســعودية عــى نطــاق المجتمــع المحلــي الســعودي.
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اإلطار الموحد لالستحقاق4

الضوابط

إجــراء البحــث االجتماعــي الميدانــي مهــم لجمــع بيانــات ومدخــالت العمليــة 
الحســابية لالســتحقاق، ومــن ثــم التوثــق مــن الحالــة التنمويــة للمســتفيد.

4.1

أواًل: إشراك البحث االجتماعي الميداني:

الـمـبــادئ

أ. تعزيز الكرامة:
تمكين المستفيدين من عيش حياة كريمة بناء عى خط أساس بني بطريقة منهجية.

د. دقة وصحة البيانات:
التكامل مع الجهات ذات العالقة للتحقق من صحة بيانات المستفيدين

ب. تبني مفهوم العدالة االجتماعية:
تحقيق العدالة االجتماعية للمستفيدين عن طريق توضيح آلية االعتراض والتظلم بشفافية.

ه. قابلية الفروقات الفردية:
مرونة اإلطار في تحديد استحقاق المستفيدين مع األخذ باالعتبار عدد أفراد األسرة وأعمارهم ودخلهم

ج. دعم الوالء:
إشراك المستفيد وكسب تأييده بتوضيح أساسيات اإلطار في االستحقاق

و. وعي الباحث االجتماعي:
تأهيل الباحث االجتماعي ليكون ذو خبرة بجميع المبادئ األساسية للبحث االجتماعي وتعزيز أهمية دوره في إدارة العالقة
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الـركــائـز

العمل االجتماعي المبني عىل المعرفة
يعّرف شيلدون وتشيليفرز الخدمة االجتماعية المبنية عى المعرفة بأنها

االستخدام الواعي والمسؤول والحكمة ألفضل البراهين والنظريات والتجارب القائمة في اتخاذ القرارات المتعلقة 
برفاهية المحتاجين إىل الخدمات االجتماعية.

البيانات:
والمعــادالت  والرمــوز  األرقــام  هــي 
اســتحقاق  مــدى  تمثــل  التــي  وغيرهــا 
خــط  تحديــد  إىل  للوصــول  المســتفيد 

منهجيــة. بطريقــة  أســاس 

المعلومات:
هــي مجموعــة مــن البيانــات المنظمــة 
والمنســقة بطريقــة منطقيــة وتحتــوي 
عــى المعوقــات والمبــادئ والحوكمــة.

المعرفة:
هــي حصيلــة االمتــزاج الخفــي بيــن إدراك 
الواقــع والخبــرة لبنــاء إطــار موحــد يعالــج 

عشــوائية االســتحقاق.

الوعي:
إدراك جميــع األطــراف بآليــة اســتخدام 
صحيحــة  بطريقــة  اإلطــار  معادلــة 

. منهجيــة و

المسؤولية:
والجمعيــة  االجتماعــي  الباحــث  تدريــب 
األهليــة عــى اســتخدام إطــار اســتحقاق.

الحكمة:
تنفيــذ دقيــق للمعادلــة مــن قبــل الباحــث 
االجتماعــي واالعتمــاد مــن اللجنــة فــي 

ــة. الجمعي
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دوري،  بشــكل  والحســاب  للقيــاس  قابلــة  تكــون  أن  إىل  بحاجــة  المنهجيــة 
بالمنظمــة. العامليــن  قبــل  مــن  اســتخدامها  إمكانيــة  إىل  باإلضافــة 

تقــوم المنهجيــة المقترحــة باســتهداف الفئــات محــدودة الدخــل مــن جميــع 
الجنســيات فــي المملكــة. 

ــة  ــنتين، لمواكب ــنة إىل كل س ــن س ــكل دوري م ــة بش ــة المنهجي ــي بمراجع نوص
التغيــرات االقتصاديــة وتكلفــة المعيشــة.

ــات الصــادرة عــن الدخــل واإلنفــاق لألســر بحســب مســح دخــل  اســتخدام البيان
ــة العامــة لإلحصــاء كل 4 ســنوات.  ــذي تصــدره الهيئ وإنفــاق األســرة ال

ــة مــن المهــم إيضــاح طريقــة التظلــم واالعتــراض  ــاب الشــفافية والعدال مــن ب
عــى قــرارات االســتحقاق للمســتفيدين وإتاحتهــا. 

ثانيًا: التبسيط وقابلية التطبيق:

ثالثًا: مرونة مقياس االحتياج: 

رابعًا: المواكبة الدورية لالحتياج وتكاليف المعيشة )التضخم( 

خامسًا: االعتماد عىل مصادر بيانات رسمية

سادسًا: إتاحة وسائل التظلم واالعتراض 

الضوابط 4.1
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خط األساس 

ــاة  ــش حي ــده العي ــرة عن ــن لألس ــذي يمك ــل ال ــتوى للدخ ــل مس ــو أق ه
كريمــة )ويشــكل الســقف الــذي تعتبــر األســر األعــى دخــاًل منــه مكتفيــة 
وغيــر مســتحقة(. ويتــم قياســه بشــكل يتناســب مــع توزيــع الدخــل 
ــي  ــن أفــراد المجتمــع. حيــث أن الفقــر فــي كل مجتمــع نســبي، وبالتال بي
ــه  ــر المناســب االعتمــاد عــى خــط الفقــر المدقــع لمــا يمثل ــه مــن غي فإن
ــة فــي  مــن أهــداف ال تتوافــق مــع مســتوى االقتصــاد وطمــوح التنمي
المملكــة. وتعتمــد المنهجيــة الموحــدة عــى نســبة %60 مــن دخــل 
ــرة  ــالل األس ــن خ ــوبًا م ــة )محس ــي المملك ــل ف ــطة الدخ ــرة متوس األس

ــًا(. ــل إحصائي ــيطة الدخ وس

ــى  ــاد ع ــل االعتم ــادل، يفض ــق وع ــبي ودقي ــكل نس ــك بش ــاب ذل ولحس
)وهــي  العامــة لإلحصــاء  الهيئــة  أرقــام رســمية منشــورة مــن قبــل 
الجهــة الرســمية لإلحصــاءات فــي المملكــة(. ويعــد مســح دخــل وإنفــاق 
األســرة الــذي تجريــه الهيئــة بشــكل دوري )كل 4 ســنوات( أنســب مصــدر 
للحصــول عــى توزيــع الدخــل بيــن أفــراد المجتمــع ووســيط الدخــل 
لألســرة والفــرد. وقــد صــدر آخــر مســح مــن هــذا النــوع فــي عــام 2018م، 
ــط  ــاب خ ــادة احتس ــن إع ــة )ويمك ــذه الورق ــه ه ــتندت علي ــا اس ــو م وه
األســاس مــع كل تحديــث، وكذلــك تعديلــه بموجــب معــدالت التضخــم 

فــي حــال تأخــر صــدور المســوح القادمــة(.

ما هو الوسيط الحسابي
لدخل األسرة؟

تعريف األسرة:

هو دخل األسرة الواقعة في منتصف 
فئات الدخل، ويقدم مؤشرًا أدق 

لمستوى المعيشة.
وتشير بيانات مسح دخل وإنفاق 

األسرة إىل أن وسيط دخل األسرة هو 
8958 ريال.

هي مجموعة األفراد الذين يسكنون 
مع بعضهم كعائلة في سكن 

مشترك ويتشاركون سويًا الرعاية 
واالهتمام؛ يقود هذه األسرة العائل 

لها والذي يأخذ عى نفسه تولي 
مسؤولية شؤونها، وال يعني هذا 

بالضرورة – في هذه المنهجية- أن 
يكون عائل هذه األسرة ذكرا أو أنثى 
أو أن يكون أكبرهم سنا أو ارتباطهم 

به من ناحية النسب أو الزواج.

ويبلغ خط األساس بحسب هذه المنهجية:

4.2

المصدر5,375 ريال لألسرة
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https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_msh_nfq_wdkhl_lsr_2018_nhyy_1-5-2019.pdf


معدل تكافؤ المعالين 4.3

يســمح معــدل التكافــؤ بمرونــة الحــد المانع لالســتحقاق بحســب اختالف 
حجــم األســرة، بحيــث يرتفــع بازديــاد عــدد أفــراد األســرة، وينخفــض 
ــف المعــدل بحســب تكلفــة المعيشــة  بانحفــاض حجــم األســرة. ويختل
للمعاليــن  أكبــر  يكــون  بحيــث  معــال،  كل  يحتاجهــا  التــي  اإلضافيــة 
البالغيــن )18 عامــًا فأكبــر( لمــا يحتاجونــه مــن مصروفــات معيشــية أعــى، 

ــن األصغــر ســنًا.  ويكــون أقــل للمعالي

ويعــد معــدل التكافــؤ للمعاليــن ضروريــًا للتأكــد مــن عــدم إقصــاء 
األســر المحتاجــة ذات األعــداد الكبيــرة حتــى لــو بــدى دخلهــا عاليــًا مقارنــة 

ــرة الحجــم.  بغيرهــا مــن األســر صغي

واســتنادًا عــى معاييــر منظمــة التعــاون االقتصــادي الـــ)OECD( وبرنامج 
حســاب المواطــن، نوصــي باعتمــاد معــدل التكافــؤ التالــي:

 %100 %50 %30
ألي معال أصغر من 18 عامًاألي معال 18 عامًا أو أكبرللعائل
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ببســاطة، يتــم احتســاب أفــراد األســرة بحســب عمــر كل شــخص مــن مبلــغ خــط األســاس. ويتــم إضافتهــم لمبلــغ األســرة 
كاملــة، وهــو مــا يشــكل فــي مجموعــه مســتوى الدخــل الكريــم لهــم. كالمثــال التالــي:

كيف نطبق معدل التكافؤ وخط األساس؟

أسرة أم صالح

أم صالــح )متزوجــة وعمرهــا 30 ســنة( تعــول 
أســرة مكونــة مــن زوجهــا أبــو صالــح )معــال 
 10 عمــره  )معــال  وصالــح  ســنة(   34 عمــره 
ســنوات(. باســتخدام معــدل التكافــؤ مــن خــط 
األســاس، نصــل إىل أن دخــل الحيــاة الكريمــة 

لعائلــة أم صالــح هــو: 

أبــو منيــرة )متــزوج وعمــره 40 ســنة( يعول أســرة مكونة 
ــوه  ــنة( وأب ــا 34 س ــة عمره ــرة )معال ــه أم مني ــن زوجت م
)معــال عمــره 70 ســنة( وأمــه )معالــة عمرهــا 60 ســنة( 
وثــالث طفــالت )معــاالت أعمارهــم أقــل مــن 15 ســنة(. 
باســتخدام معــدل التكافــؤ مــن خــط األســاس، نصــل إىل 

أن دخــل الحيــاة الكريمــة لعائلــة أبــو منيــرة هــو:

أسرة أبو منيرة

 %100 %100

 %50 %50

 %30 %30

  9,67518,275

من 5,375 ريالمن 5,375 ريال

من 5,375 ريال )3x(من 5,375 ريال

من 5,375 ريال )3x(من 5,375 ريال

ريال شهريًاريال شهريًا

ألبو منيرة )عائل( ألم صالح )عائل(

)لثالث معالين بالغين(لمعال واحد بالغ

)لثالث معالين أطفال(لمعال واحد طفل

++

++

==
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حوكمة العمل

ــر االســتحقاق مــن  ــث، وتطبيــق معايي ــد، وتحدي ــات تحدي ــط عملي ــد مــن ضب الب
ــك: ــة محكمــة. ويشــمل ذل خــالل حوكمــة داخلي

1. تحديــد المحتاجيــن مــن األســر التــي يقــل دخلهــا عــن ســقف خــط األســاس 
بحســب المــوارد الماليــة المتاحــة وخطــة العمــل

2. اعتماد تقييم كل حالة عىل البحث االجتماعي والزيارات الميدانية 

3. أتمتة العمليات الحسابية بشكل آلي قدر اإلمكان 

4. وضــع دوريــة معينــة إلعــادة النظــر فــي خــط األســاس بحســب تغيــر 
األحــوال االقتصاديــة وتحديــث البيانــات )كل ســنة إىل ثــاث ســنوات 

تقريبــًا(

ــتوى  ــن مس ــق م ــة للتحق ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــع الجه ــط م 5. الرب
ــروط ــر الش ــات وتواف ــل واإلعان الدخ

6. تشــكيل لجنــة مختصــة بالنظر فــي التظلمــات التي يقدمها المســتفيدون 
نزاهــة  مــن عدمهــا، وضمــان  االســتحقاق  قــرارات  فــي صحــة  للنظــر 

ــذة ــرارات المتخ ــبيب الق ــع تس ــة م ــة العملي ــفافية وحيادي وش

ــتفادة  ــة االس ــة لعملي ــة المصاحب ــات التنموي ــط والتدخ ــم الخط 7. تصمي
ــة ــص كل منظم ــب تخص ــدي بحس ــم النق ــن الدع م

4.4

5
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 آلية تطوير منهجية االستحقاق داخل المنظمات غير الربحية:5

اعتماد العملية الحسابية بحسب 
اإلطار الموحد لالستحقاق

1. البحث االجتماعي

عبر:

2.الربط مع الجهات الحكومية

جمع بيانات ومدخالت العملية الحسابية

التحقق
والتأكد 

3

إنشاء
المنهجية

1

احتساب 
المستحقين

2

تطوير
البرامج

والتدخالت

4
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التحديات والمعوقات6

األدوات
عدم وجود أداة موحدة لتحديد 
استحقاق األسر المحتاجة من 

عدمه واالعتماد عى االجتهادية 
والممارسات الشائعة من غير 

مصادر أو مراجع رسمية 

التحديثات
صعوبة الحصول عى 
المعلومات الصحيحة 

للمستفيدين بشكل دوري 
وعكسها عى ملف المستفيد. 

باإلضافة إىل تباعد الفترة 
بين مسوحات الهيئة العامة 

لإلحصاء

المنصات
عدم وجود منصة وطنية 

لتأكيد االستحقاق من عدمه 
وفق معادلة أو نظرية معتمدة 
محليًا أو عالميًا وتقدم خدماتها 

لمنظمات القطاع غير الربحي

االشتراطات
حسب مجال كل منظمة غير 
ربحية يتم تحديد اشتراطات 
معينة وفقًا لمسارات الدعم 

المخصصة ويعد هذا التنوع من 
التحديات في تحديد استحقاق 
المستفيد من عدمه، سواًء من 
ناحية المستفيد أو من ناحية 

المنظمة

الدعوم
عدم وجود ترشيد لكفاءة 

اإلنفاق لدى منظمات القطاع 
غير الربحي وفلسفة المنح 

والتبرعات عمومًا وذلك 
بسبب عدم وجود إطار موحد 

لالستحقاق

التكامل
ظهور بعض الممارسات المميزة 

لتحديد استحقاق األسر من 
عدمه لدى بعض المنظمات غير 

الربحية وضعف تكاملها مع 
المنظمات األخرى

الباحثين
تعتمد آلية تحديد االستحقاق 

عى الباحثين االجتماعين 
وحسب خبرتهم ومعرفتهم 

ومؤهالتهم 
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